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NOSSA TURMA ESTARÁ, EM JULHO, NA ABRAÇOLÂNDIA
ManELÃo

Após a manifestação dos 
caminhoneiros com a pa-
ralisação dos transportes 
rodoviários, em incontáveis 
bloqueios, pelo território 
nacional. 
Grande parte dos produtos 
hortifrutigranjeiros ficaram 
retidos nestas barreiras e vá-
rias cargas, os comerciantes 
e produtores doaram para 
entidades sociais próximas 
aos bolsões de bloqueio.  
E a Ceagesp ficou desabas-
tecida, que tristeza ver os 
pavilhões de frutas, vários 
só tinham mercadorias 
importadas, mas os com-
pradores não tinham com-

bustível.
No pavilhão do Mercado 
Livre do Produtor, dava 
até para jogar futebol, mas 
várias empresas amigas, an-
tes de esgotar os produtos, 
destinaram para a Nossa 
Turma, assim a galerinha 
continuou as atividades e 
nas refeições não faltaram 
frutas, legumes e verduras 
no cardápio da Associação. 
O nosso muito obrigado e 
que o bondoso deus conti-
nue abençoando a todos!
O dia 18 de junho de 
1908, o navio Kassato 
Maru aportou no Brasil, no 
porto de Santos, trazendo 

os imigrantes japoneses, em 
grande parte para trabalhar 
na lavoura brasileira.
Aqui no Brasil, criaram co-
operativas de agricultores, 
formaram parcerias, in-
fluenciaram a gastronomia 
com novos temperos e há 
110 anos , estão integrados 
na sociedade  através da 
arte , esporte , cultura , nos 
karaokês  cantando samba e 
boleros com ginga. 
No ano de 2017, o senhor 
Nelson Kioshi Nakada, 
nos apresentou ao projeto 
abraço, que é uma entidade 
social sem fins lucrativos, 
que promove eventos fa-

miliares super organizados 
e após algumas visitas a 
Nossa Turma, fomos elen-
cados com outros projetos 
sociais e a nossa juventude 
foi contemplada com ta-
tame, luvas , aparadores e 
quimonos para a prática de 
artes marciais. 
O caratê e o professor Lou-
renço Tean, que nasceu no 
Piauí e passou uma gran-
de temporada lutando no 
Japão, hoje é o preparador 
físico e técnico dos nossos 
atletas. Se você tem aptidão 
por um esporte cheio de 
emoção venha treinar na 
Nossa Turma! 

No dia 1 de julho, o even-
to Abraçolândia, com o 
título Mitos e Magias, no 
colégio Arquidiocesano, na 
Vila Mariana, com a renda 
voltada para vários projetos 
sociais e teremos vários sho-
ws, com KLB, Exaltasam-
ba, Bruno e Barreto, Israel 
Novaes e mágico Kamia e 
os artistas do carrossel, com 
participação de vários DJ’s. 
E o Manelão vai cantar 
no bingo beneficente, que 
entre os prêmios terá uma 
cabine para duas pessoas no 
cruzeiro: Energia na Veia, 
com shows de Jorge Bem 
Jor, Roupa Nova, Parala-

mas do Sucesso. 
O preço do convite an-
tecipado é de R$ 25,00 
para a entrada e terá 
também uma infinidade 
de comidas típicas e re-
gionais. A Nossa Turma 
está feliz, pois alguns jo-
vens que se destacaram 
e através do CIEE, em 
convênio com a Ceagesp, 
no programa aprendiz 
legal, um deles foi apro-
vado no vestibular da fa-
culdade Cruzeiro do Sul 
e vai estudar um curso 
de técnico de Segurança 
do Trabalho, Maurimar  
Pereira. 

Após boa recuperação 
em abril, o volume ofertado 
no ETSP – Entreposto Ter-
minal de São Paulo foi seve-
ramente afetado em maio. 
A greve dos caminhoneiros 
trouxe sérios prejuízos aos 
produtores e atacadistas 
da CEAGESP e promoveu o 

desabastecimento durante 
alguns dias da paralisação, 
principalmente dos produ-
tos procedentes de outros 
estados, como mamão, me-
lão, melancia, coco verde, 
batata, entre outros.

Parte destas perdas po-
derá ser recuperada em 

gREVE DOS CAmINhONEIROS pREjuDICA A 
COmERCIALIzAÇãO Em mAIO

FLaVIo LUIS GoDaS
SEDES -SEÇãO DE ECONOmIA E DESENVOLVImENTO

junho. Como não houve 
colheita total nos dias de 
paralisação, a quantidade 
ofertada acumulou-se após 
o término da greve. Na pri-
meira semana de junho 
houve crescimento acentu-
ado no volume ofertado em 
relação aos últimos anos.

Mesmo com os estoques 
reduzidos nos diversos 
equipamentos varejistas 
após o término da greve, os 
compradores não absorve-
ram todo o excedente ofer-
tado e os preços praticados 
retornaram rapidamente 
aos patamares normais e, 
em alguns casos, recuaram 
além do habitual, como 
no setor de verduras, por 
exemplo.

Em maio de 2018, foram 
comercializadas 223.723 to-
neladas de frutas, legumes, 
verduras, flores e pescados 
ante 289.641 toneladas ne-
gociadas em maio de 2017, 
representando um declínio 
de 22,8% ou 65.918 tone-
ladas. 

No acumulado do ano, 
de janeiro a maio, o volume 
comercializado recuou 4%. 
Foram 1.323.097 toneladas 
negociadas em 2018 contra 
1.378.280 comercializadas 
no mesmo período de 2017.

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

1. Laranja: 122.790
2. Tomate: 108.073
3. Batata: 106.318
4. Mamão: 52.650
5. Maçã: 50.935
6. Limão: 50.139
7. Melancia: 49.772
8. Cebola: 39.866
9. Manga: 38.405
10. Abacaxi: 36.719

Preços: A exemplo do 
volume em toneladas, o 
fluxo financeiro também 
recuou no mês de maio no 
ETSP. O volume financeiro 
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 Venha fazer um Test Drive.
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NA ESTRADA OU NO TRABALHO,
A AKTA TEM O CARRO CERTO PARA VOCÊ.

Pronta Entrega na Akta Motors.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

caiu de R$ 636 milhões em 
2017 para R$ 577 milhões 
em maio de 2018. Queda de 
9,2%, ou seja, aproximada-
mente R$ 60 milhões dei-
xaram de circular em maio.

No acumulado de janei-
ro a maio, o ETSP movi-
mentou em 2018 cerca de 
R$ 3,30 bilhões ante R$ 3,15 
negociados em 2017. Cres-
cimento de 4,8%.

Apesar da greve, o ín-
dice CEAGESP, que mede a 
variação de preços de uma 
cesta com 150 produtos, re-
gistrou queda de 3,46% em 
maio. Somente o setor de 
diversos, composto princi-
palmente por batata, cebo-
la e ovos, apresentou eleva-
ção dos preços praticados. 
Frutas legumes, verduras e 
pescados registraram que-
da.

A tendência para junho é 
de mais redução dos preços 
praticados, justificada pelo 
excedente de oferta, clima 
favorável e demanda retra-
ída nesta época do ano. 

ENTREVISTA: jAN DE WIT, A 
mAIOR pRODuTORA DE LÍRIOS 
DO pAÍS

18



7www.eNTRePOsTONews.cOM.bR | junho / 2018   I  eNTRePOsTO  6 eNTRePOsTO  I  junho / 2018 | www.eNTRePOsTONews.cOM.bR entreposto

CENTRO DE ATENÇÃO  
AO CLIENTE

0800 702 3443

Pe
de

str
e, 

us
e s

ua
 fa

ixa
.

www.iveco.com.br

LEVE E ECONÔMICA: BAIXO 
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.

ÁGIL E VERSÁTIL: PERFEITA PARA 
ENFRENTAR CICLOS URBANOS.

ALTURA REDUZIDA: FACILITA 
O ACESSO ÀS DOCAS E GARAGENS. 

ENTRADA +

XSEM
JUROS12

Campanha Daily em 12x sem juros: Imagem meramente ilustrativa. Veículos vendidos sem implementos. Algumas versões, itens opcionais e cores estão sujeitos à 
disponibilidade de estoque, podendo variar seu prazo de entrega. Taxa de 0,00% a.m. (0,0% a.a.), entrada  mínima de 50% e saldo em 12 meses, primeira parcela 
para 30 ou 90 dias, acrescida de IOF. Condições sujeitas à análise de crédito do Banco CNH Industrial Capital. Condição válida para todos os modelos da linha Iveco 
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PARA VOCÊ, QUE
PENSA EM NÚMEROS,
A DAILY
CITY É O
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IVE004418 ADs Lancamento Daily JR Entreposto 210x280mm.indd   1 15/6/18   4:15 PM

Desde meados de 2014 o Brasil 
mergulhou em um processo 
recessivo que fez a nossa 

economia encolher 8,1% e perder 
aproximadamente 3 milhões de 
postos de trabalho formal nos 
diversos setores produtivos. 

A magnitude dessa queda poderia 
ter sido ainda maior caso não fosse 
os resultados econômicos apurados 
pela agropecuária, afirmam Carlos 
Eduardo Fredo, Celso Vegro e 
Celma Baptistella, pesquisadores 
do Instituto de Economia 

Agrícola (IEA), órgão de pesquisa 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
paulo, baseados em dados do 
Cadastro geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do 
ministério do Trabalho e Emprego 
(mTE). O movimento descendente 
da economia começou a se inverter 
em 2017, quando o pIB apresentou 
crescimento de 1,1%,.  

Entre janeiro e março de 
2018, foram registradas 43,7 mil 
admissões no setor agropecuário 
paulista, montante 36,8% superior 
que o último trimestre de 2017. O 
primeiro trimestre corresponde 
ao período da entressafra das 
atividades agrícolas, cujas 
operações predominantes são 
a preparação do solo, plantio, 
manutenção de equipamentos.

eMPRegOs NO seTOR 
AgROPecuáRIO PAulIsTA 
deveM cResceR NO 
PRóxIMO TRIMesTRe, 
AvAlIA IeA

O Portal do Entreposto está com uma novida-
de. Agora, é possível acessar e consultar as em-
presas que comercializam flores na Ceagesp. 
Isso porque, a maior Feira de Flores no Bra-
sil fica localizada dentro do Entreposto paulis-
ta. São mais  mil produtores de flores, plantas, 
grama e mudas. 
A busca é simples e rápida, na aba Feira de Flo-
res, que está na parte superior central do site, 

ao clicar já aparecerá uma lista com o contato 
das empresas e informações. Também é pos-
sível digitar na busca, o nome da empresa ou 
do produto.

Visite, navegue, se inscreva no portal: 
www.jornalentreposto.com.br/feira-de-flores 

NOVIDADES NO PORTAL ENTREPOSTO

 O Jornal Entreposto 
sempre traz dados e notícias 
atualizadas e muito relevantes 
sobre os produtos agrícolas.   

Juliana Aparecida Fracaroli, Doutora 
em Engenharia Agrícola

depoimenToS poRTal je

ÚlTIMA edIÇÃO dO JORNAl 
eNTRePOsTO

A edição anterior do Entreposto do mês 
de maio: “CENÁRIO pREOCupANTE NAS 
VENDAS DAS mAÇãS – SAFRA DE SANTA 
CATARINA pRODuz FRuTAS mIÚDAS”, 
abordou a comercialização da última safra, 
já que vieram maçãs um pouco menores 
do habitual. Ainda mais, porque, a fruta 
é um dos produtos mais vendidos no 
Entreposto paulistano. De acordo com o 
balanço realizado, em 2017, pela Companhia 
de abastecimento de São paulo, foram 
movimentadas mais de 139 mil toneladas. 

De acordo com o Boletim da CONAB - 
Companhia Nacional de Abastecimento, nas 
principais Ceasas do Brasil, o mês de março 
marca o início da colheita da Fuji e o término 
da colheita da gala. Com essa configuração 
ocorreu a redução nas cotações, explicada 
pela grande oferta – de um lado os 
classificadores aumentaram o escoamento 
para cobrirem custos e gerar fluxo de caixa, e 
de outro, a intensa participação de pequenos 
produtores, que ajudou a fazer com que a 
oferta fosse maior do que o esperado.

A última edição, também, trouxe uma 
entrevista realizada com Alexandre Blasi, 
Diretor de mercado no Brasil da New 
holland Agriculture. 

“Temos um trator conceito, com design 
inovador e funcionalidades de cabine 
interativas e modernas, porém por baixo 
de tudo isso há uma máquina com um 
custo 30% menor de consumo comparado 
ao diesel, que polui 80% menos, mas com 
a mesma autonomia e rendimento de 
uma máquina a diesel, ou seja, tudo que o 
produtor necessita e quer”, explica Alexandre 
Blasi.

O Entreposto teve a oportunidade de 
conferir de perto, em Curitiba –pR, o 
lançamento do protótipo do trator movido a 
biometano. 

Outro evento de supra importância foi a 
Apas, reconhecida internacionalmente como 
a maior Feira supermercadista da atualidade, 
a ApAS Show reúne todos os anos, toda 
a cadeia supermercadista do Brasil e 
do exterior em um evento totalmente 
segmentado, com expositores de diversos 
países. Empresas da Ceagesp estiveram 
presentes na edição de 2018.

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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safra de santa catarina 
produz frutas miúdas

je digiTal

Durante o mês de maio, o artigo mais visualiza-
do, no Portal do Entreposto foi: Como aprovei-
tar as temperaturas mais baixas para saborear 
as sopas mais deliciosas e criativas da estação. 
Nele, é possível entender como que funciona o 
nosso metabolismo e como não cair em tenta-
ção, principalmente, com as temperaturas bai-
xas do inverno com comidas gordurosas. 

Confira essa matéria na íntegra:

Como aproveitar as temperaturas mais 
baixas para saborear as sopas mais de-
liciosas e criativas da estação

Link Curto: http://bit.ly/je-sopas

A greve dos caminhoneiros no país afetou os 
mais diversos setores da economia, entre eles, 
o de hortifrúti. Com a falta de combustível para 
o transporte de legumes, frutas e verduras, os 
comércios especializados nesse setor sofreram 
com a falta de abastecimento de novos produ-
tos. Com isso, Carlos Pinotti, diretor e consultor 
da indústria Start Metalúrgica, companhia es-
pecializada em bancas e expositores para horti-
frúti, orienta os proprietários de supermercados 
e hortifrútis com dicas para garantir mais dura-

bilidade nos produtos em estoque para evitar 
perdas nas vendas.

Confira essa matéria na íntegra:

5 Dicas para ajudar no abastecimento do 
seu hortifrúti

Link Curto: http://bit.ly/je-expositores

O ARTIGO MAIS CLICADO DO MÊS

VALE A PENA LER

cONTRATAÇÃO de 
cRédITO RuRAl ATé 
MAIO sOMA R$ 131,6 
bIlhões

A contratação do crédito 
rural por médios e grandes 
produtores rurais atingiu R$ 
131,6 bilhões, em onze meses, 
de julho do ano passado a 
maio deste ano. O montante 
equivale aproximadamente ao 
total do volume contratado em 
toda a safra 2016/17.

Os dados constam do 
Relatório de Financiamento 
Agropecuário de liberação 
de recursos da atual safra. A 
finalidade de custeio é a de 
maior destaque. Alcançou, 
no período, R$ 72,2 bilhões 
(aumento de 2% no valor das 
contratações), com aumento 
do valor médio das operações 
de custeio, ou seja, operações 
com valores maiores.

As finalidades de 
industrialização e de 
comercialização tiveram 
incrementos percentuais 
semelhantes, na faixa de 
35%. O investimento também 
apresentou variação positiva 
de 28,6% em relação ao 
mesmo período da safra 
passada, sendo a segunda 
finalidade a demandar maior 
volume de recursos, com R$ 
27,2 bilhões.

As operações de investimento 
representaram 20,6% das 
contratações do período, 
sendo que os programas 
de investimento específicos 
participaram com mais da 
metade do total (55,5%) e 
tiveram desempenho superior 
em 15,1% comparativamente à 
safra passada. 

Os programas específicos 
de investimento, como o 
moderfrota (programa de 
modernização da Frota 
de Tratores Agrícolas e 
Implementos Associados e 
Colheitadeiras), o pronamp 
(programa Nacional de Apoio 
ao médio produtor Rural) e o 
ABC (programa para Redução 
da Emissão de gases de Efeito 
Estufa na Agricultura) foram 
os mais demandados pelos 
médios e grandes produtores 
rurais. Enquanto o pronamp e 
o ABC tiveram crescimento em 
torno de 50%, o moderfrota 
teve variação positiva de 5,3%, 
em relação à safra 2016/17. 
Os programas moderagro 
(programa de modernização da 
Agricultura e Conservação de 
Recursos Naturais) e pronamp 
estão com a aplicação dos seus 
recursos próxima dos limites 
programados, com 96,8% e 
92,7%, respectivamente.

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

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

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

Roberto José Pinto,  Diretor da 
Faculdade Cantareira
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SAFRA DA mAÇã gALA Em SANTA CATARINA pRODuz FRuTAS mIÚDAS E DIFICuLTA A 
COmERCIALIzAÇãO NA CEAgESp 

A maneira como 
o produto é 
manuseado e 
transportado 

conta muito. Geralmente, 
na maior Companhia de 
abastecimento da América 
Latina, a Ceagesp, os ali-
mentos são comercializa-
dos por caixas de papelão 
ou até mesmo a de madei-
ra. Sendo que este último, 
além das FLVS - Fruta, Le-
gumes e Verduras sofrerem 
algum tipo de danificação 
durante o trajeto, que de-

pois 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 descartá-
veis, para serem utilizadas 
somente uma vez e depois 
recicladas. Na verdade, 
o que acontece é que ela 
acaba sendo reutilizada. Os 
produtos embalados mui-
tas vezes totalmente de 

forma inadequada e sub-
metidos a muitas horas de 
transporte em caminhões 
não refrigerados, em cai-
xas empilhadas, os alimen-
tos frescos vão perdendo a 
sua qualidade a cada nova 
etapa da cadeia. “Para fina-
lizar, nas grandes cidades 
os caminhões não podem 
circular durante o dia. En-
tão, estes caminhões são 
carregados a tarde e os 
produtos ficam dentro de-
les, muitas vezes no sol, 
até o cair da noite, quando 

então seguem para a dis-
tribuição”, é o que explica 
o pesquisador da Embrapa 
Agroindústria de Alimen-
tos, Antônio Gomes Soares.

A Companhia de Entre-
posto e Armazéns de São 
Paulo informa que a em-
balagem é um instrumento 
de identificação, proteção, 
movimentação e exposição 
de frutas e hortaliças fres-
cas. Bem rotulada, ela é o 
primeiro passo na constru-
ção da marca do produtor. 
Desse modo, garante o sa-

bor, a aparência e a segu-
rança alimentar do produ-
to.

É o que faz, por exem-
plo, João Clodoaldo, que é 
proprietário há 16 anos da 
empresa que leva o mesmo 
nome João Clodoaldo Hor-
tifrúti e também da BKF 
Comércio Hortifrúti. Para 
se manter competitivo, 
principalmente, no maior 
mercado atacadista da 
América Latina e o terceiro 
maior do mundo é preciso 
ter um diferencial. Por isso, 

o estabelecimento inves-
te fortemente no marke-
ting. Um exemplo, ficam 
por conta das embalagens 
utilizadas de papelão, além 
de conservar mais que a de 
madeira, elas são persona-
lizadas e possuem o nome 
da empresa.

O que se percebe, en-
tretanto, nos últimos tem-
pos, é uma diminuição no 
uso de caixas de madeira 
e um aumento das em-
balagens de plástico e de 
papelão, além de sacarias 

(sacos). Como exemplo, 
em 2014, passaram pelo 
Entreposto Terminal São 
Paulo (ETSP), mais de 230 
milhões de embalagens – 
cerca de 139 milhões foram 
caixas de papelão, plástico 
e sacos e pouco mais de 91 
milhões em madeira.

Um produto muito sen-
sível, por exemplo, é o ma-
mão. Na Ceagesp, a fruta é 
colocada em uma embala-
gem, no caso de papelão 
e ainda inserido em uma 
rede de isopor, além de ser 

envolvido em um papel. 
Tudo isso, para que ela não 
se danifique na hora do 
manuseio.

O Entreposto teve a 
oportunidade de entre-
vistar Albertoni Bloisi, 
responsável pela área de 
Desenvolvimento de Mer-
cado na Braskem. A petro-
química trabalhou junto 
com a Union of Growers of 
Brazilian Papaya (UGBP), 
empresa de produtores de 
Linhares, no Espírito Santo 
– região conhecida como 

capital nacional da expor-
tação de mamão. Juntas, 
elas desenvolveram uma 
embalagem mais segura e 
atrativa e o grande desa-
fio foi encontrar um filme 
apropriado para aplicação 
e que não prejudicasse 
a fruta. Agora, o mamão 
papaia segue para outros 
países envolvidos em um 
filme de polietileno, que 
confere a qualidade.

“A principal função des-
ta embalagem é proteger a 
fruta, garantindo sua res-

piração e evitando o atrito. 
O isolamento promovido 
pela embalagem durante 
o transporte e o armaze-
namento contribui para 
a preservação individual, 
evitando a transmissão 
de fungos e a contamina-
ção pelo contato entre as 
frutas”, ressalta Albertoni 
Bloisi. 

Vale ressaltar que esta 
aplicação também pode 
ser utilizada em outras 
frutas, não somente ao 
mamão.

USo aDEQUaDo Da EMBaLaGEM PRESERVa QUaLIDaDE Do PRoDUTo   
GUILhERME aRaUjo
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“A solução se aplica a 

diversas outras frutas, 
com pequenos ajustes 
para cada uma. Existe uma 
grande demanda por parte 
dos produtores, que bus-
cam trabalhar sua marca e 
diferenciar a qualidade de 
suas frutas e ainda se co-
municar diretamente com 
o consumidor final. Esse 
mercado tem crescido con-
sideravelmente em volume 
e valor”, conclui Albertoni.

Outra alternativa é 
apresentada pela Termo-
técnica. Líder em seu seg-
mento no Brasil, a empre-
sa trabalha com uma linha 
de conservadoras térmicas 
produzidas em EPS (iso-
por®), que contribuem 
para a redução do des-
perdício de alimentos em 
toda a cadeia logística, do 
produtor ao consumidor 
final. Funciona da seguinte 
maneira, ao armazenar ali-
mentos, as conservadoras 
mantêm a temperatura, a 
umidade e a higiene, am-
pliando o tempo de vida 
(shelf-life), a qualidade e 
preservando boa parte dos 
nutrientes e o peso dos ali-
mentos.

Em pesquisa sobre a 
influência do tipo de ma-
terial utilizado nas emba-
lagens após a colheita, a 
Universidade da Califórnia, 
nos EUA, reforça que, no 
caso da uva, o aumento 
da temperatura é um dos 
aceleradores da maturação 
durante a conservação. 
Como o EPS é um conser-
vador térmico, esse tempo 
de maturação é ampliado 
consideravelmente.

“Com a conservadora 
DaColheita, as frutas, le-
gumes e verduras podem 
permanecer até 20% mais 
tempo nas gôndolas dos 
estabelecimentos comer-
ciais em comparação com 
outros tipos de embala-
gem”, afirma Nivaldo Fer-
nandes de Oliveira, Diretor 
Superintendente.

A empresa Vip Frutas, 
que está desde 2001, no 
Entreposto paulistano, no 
pavilhão MFEB, Box 480, 
trabalha com uma varieda-
de de frutas. Ressaltando 
que o produto, do campo 
até estar disponível nas 
prateleiras, um dos itens 
essenciais, sem dúvida, 
são os tipos disponíveis no 
mercado de embalagens 
para a conservação.

“Faz anos que trabalha-

mos com essa marca [Da-
Colheita]. No momento, a 
gente utiliza para as ven-
das de maçãs, uvas, peras. 
Ela também é muito utili-
zada na comercialização de 
morango e figo. Uma das 
vantagens em usar esse 
tipo de embalagem é que 
além de chamar mais aten-
ção, ser mais bonita, mais 
higiênica, ela conserva por 
mais tempo e tem mais 
aceitação no mercado”, é o 
que explica José Carlos de 
Holanda, proprietário da 
Vip Frutas.

A linha de conservado-
ras DaColheita, da Termo-
técnica, são embalagens 
que protegem e propor-
cionam o aumento da va-
lidade das FLVs, em até 45 
dias, na cadeia do frio e em 
cerca de 20% no tempo de 
exposição nas gôndolas 
dos estabelecimentos co-
merciais, quando compa-
rado com  outros tipos de 
embalagens.

Segundo a gerente Co-
mercial da Termotécnica, 
Maida Rodrigues, as con-
servadoras em EPS tam-
bém proporcionam ao 
produtor a facilidade e du-
rabilidade durante o trans-
porte e empilhamento, já 
que o material tem alta re-

sistência ao peso e absor-
ve bem os impactos. “Além 
disso, para o varejista, as 
conservadoras DaColhei-
ta agregam uma melhor 
estética na exposição das 
frutas  pois mantêm o for-
mato e não absorvem umi-
dade e, para o consumidor 
final, garantem a integri-
dade das características 
nutricionais, ou seja, uma 
fruta  de maior qualidade”, 
ressalta Maida.

Além da questão da pre-
servação do alimento que 
é muito importante. Já que 
o Brasil é um dos países 
que mais desperdiçam ali-
mentos do mundo. Segun-
do a Empresa Brasileira de 
Agropecuária e Pesquisa - 
Embrapa, o desperdício no 
País está presente em toda 
a cadeia: 10% no campo, 
50% no manuseio e trans-
porte, 30% na comerciali-
zação e abastecimento, e 
10% no varejo (supermer-
cados) e consumidor final. 
Este mencionado na ponta 
da cadeia acaba sofrendo 
as consequências, já que 
segundo a FAO - Organi-
zação das Nações Unidas 
para Alimentação, atual-
mente 14 milhões de pes-
soas passam fome no Bra-
sil.

Em um ANO, 
pASSARAm pELO 

ETSp, mAIS DE 
230 mILhõES DE 

EmBALAgENS 



BATATA DOCE E TODO O SEu PODER 
NuTRICIONAL

O Mindful Eating é um método cien-
tificamente comprovado que propõe uma 
alimentação consciente e busca melhorar 
a maneira como nos relacionamos com a 
comida através de exercícios específicos de 
atenção ao momento presente.

A Meditação Mindfulness já é bem 
conhecida por aqueles que querem dimi-
nuir o estresse e a tensão, mas essa nova 
técnica promete ser um importante braço 
no tratamento de distúrbios alimentares. 
O Mindful Eating promove uma atenção 
maior na hora das refeições para sentir 
bem o cheiro, o gosto, a textura e toda a 
experiência sensorial que envolve o proces-
so de se alimentar. 

Segundo a psicoterapeuta especialista 
em Mindful Eating, Mabel Pereira os be-
nefícios da prática podem ser percebidos 
ao longo de algum tempo de prática pos-
sibilitando que os praticantes estejam mais 
presentes e conscientes na hora da alimen-
tação: “O Mindful Eating aumenta a co-
nexão entre a mente e corpo aumentando 
a percepção dos sinais físicos de fome e 
satisfação no momento presente. Sem jul-
gamento ou crítica, podemos perceber o 
que nos leva a buscar comida, para além 
da fome, e escolher de forma mais cons-
ciente como vamos no alimentar.”

Mindful Eating e Distúrbios Alimen-
tares

O Mindful Eating também pode ser 
um importante aliado para auxiliar no tra-
tamento de distúrbios alimentares como a 
bulimia e anorexia. Essas doenças sempre 
estiveram presentes na sociedade e prin-
cipalmente em pessoa mais jovens que 
acabam sendo mais suscetíveis às pressões 
estéticas veiculadas pela mídia. 

Devido o aumento da consciência no 
momento de comer, os pacientes podem 

perceber mais as sensações e pensamentos 
nos períodos antes, durante e depois das 
refeições. 

Segundo a psicóloga Mabel Pereira, 
podem surgir valiosas epifanias a partir 
desses exercícios mentais: 

“Os pacientes podem perceber, em 
cada situação, os elementos presentes 
nessa relação disfuncional com a comida. 
Quais pensamentos, quais sentimentos e 
quais comportamentos estão ligados à re-
cusa em comer da anorexia e aos episódios 
compulsivos e aos comportamentos com-
pensatórios da bulimia.”

1 - ATENÇÃO AOS DETALHES: O 
primeiro passo é prestar atenção, a cada 
refeição, naquilo que estamos comendo, 
seus sabores, cheiros e o quanto essa comi-
da nos satisfaz; 

2 - PERCEBA OS SINAIS: Além dis-
so perceber os sinais de fome e saciedade 
que nosso organismo nos envia antes e 
durante a refeição, para tentar respeitá-los; 

3 - REFLEXÃO SOBRE AS SENSA-
ÇÕES:  Inserir durante o dia pequenos 
momentos de reflexão, investigando o que 
está acontecendo no momento presente 
(quais sensações estão presentes no meu 
corpo, o que estou sentindo, pensando, 
fazendo nesse momento) e como isso afeta 
minha relação com a comida; 

4 - SEM JULGAMENTOS: Prati-
car uma atitude de não julgamento sobre 
aquilo que descobrimos nessas reflexões, 
mas ao mesmo tempo buscar uma forma 
mais consciente e menos reativa de res-
ponder a essas emoções e pensamentos. 

5 - PRÁTICA DA MEDITAÇÃO 
MINDFULNESS: E outras formas de 
meditação para auxiliar nessa proposta de 
voltarmos nossa atenção ao momento pre-
sente.

MINDfuL EATING: 5 DICAS PRáTICAS PARA 
APLICAR ESSA TéCNICA NA SuA VIDA
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FLaVIa LoPES

naTháLIa RoSaLEn

A batata doce é um carboidrato rico 
em amido e pobre em lipídios e proteínas, 
com valor nutricional semelhante a man-
dioca ou a batata. Já em comparação ao 
betacaroteno a batata doce tem nível nu-
tricional mais elevado, isso por conta da 
existência das batatas doces de cores ala-
ranjadas ou amarela, ricas em vitamina A.

Além disso, a batata doce tem ótimo 
preço e fácil acessibilidade e aceitação, por 
ter variadas receitas que podem ser prepa-
radas com ela. 

Podemos citar algumas receitas como:

•	 Purê de batata doce;
•	 Batata doce cozida;
•	 Batata doce assada;
•	 Batata doce recheada;
•	 Nhoque de batata doce;
•	 Batata doce chips;
•	 Suflê de batata doce;
•	 Pão de batata doce;
•	 Entre outras...

A queridinha de quem treina não ga-
nha só espaço nos pratos de quem fre-
quenta academia para ganho de massa e 
perda de peso. 

Ela é indicada para diabéticos, por ser 
um carboidrato de índice glicêmico baixo, 
ou seja é absorvida de forma lenta, sem 
causar elevações bruscas nos níveis de açú-
car no sangue, o que causa uma resposta 
controlada por parte da insulina.

Além disso é um alimento “amigo” do 
intestino, por conter fibras em sua com-
posição.

A batata doce pode ser consumida to-
dos os dias, e é um ótimo alimento para 
lanches intermediário por oferecer sacie-
dade, você a encontra em feiras, sacolão e 
supermercados. 

Sua safra acontece de janeiro a julho, 
mas está disponível para compra o ano 
todo. Quanto a quantidade a ser ingerida 
é individual de acordo com a necessidade 
energética de cada pessoa, para isso con-
sulte um profissional nutricionista.

A relação da sociedade atual com a ali-
mentação é um ponto muito importante 
a se debater e ficar em alerta, pois pode 
acarretar em problemas sérios de saúde, 
levando muitas vezes a desenvolver trans-
tornos alimentares. Devemos nos preo-
cupar com nosso bem estar, no entanto, 
é preciso atentar-se ao excesso e buscar o 
equilíbrio, caso contrário, pode gerar pro-
blemas de saúde.

O comportamento disfuncional de co-
mer muito, ou comer pouco ou até mes-
mo ingerir e depois expelir de alguma for-
ma, seja por via oral ou anal, ao invés de 
deixar acontecer naturalmente o processo 
digestivo, tudo isso, pode levar ao que 
chamamos de transtornos alimentares, 
isto é, desenvolver algum tipo de transtor-
no. Os mais conhecidos são: Compulsão 
alimentar, bulimia nervosa (BN) e anore-
xia nervosa (AN).

A compulsão alimentar tem como ca-
racterística principal a perda de controle, 
ou seja, a pessoa fica descontroladamente 
comendo sem estar com fome, come mui-
to em grandes quantidades, de maneira 

muito rápida.
Apesar de que estes são valores incon-

sistentes, pois não existem dados ideais 
sobre a velocidade e quantidade de ali-
mentos ingeridos. Dessa forma, por defi-
nição, a falta de controle está associada à 
impulsividade. A maioria das pessoas com 
este transtorno é obesa e predomina 2℅ da 
população.

A anorexia nervosa consiste quando 
uma pessoa se preocupa em demasia com 

o peso e forma corporal, geralmente ocorre 
em mulheres jovens e adolescentes. A visão 
corporal de um sujeito com anorexia se 
encontra distorcida e seu comportamen-
to visa à perda de peso e sua manutenção 
abaixo do normal, o indivíduo também 
tem muito medo de engordar.

Os critérios que caracterizam a AN e 
diferenciam da BN consiste em: perda de 
peso excessiva auto induzida pela evitação 
de se alimentar, estar abaixo do peso espe-

rado de acordo com a altura do sujeito e a 
distorção da imagem corporal.

Já a bulimia nervosa (BN) consiste 
quando o indivíduo tem uma preocupa-
ção persistente com o comer, uma vontade 
irresistível de comida e no final acaba co-
mendo, porém faz uso de métodos com-
pensatórios para evitar o efeito de “engor-
dar”, ou seja, provoca vômitos, abuso de 
purgantes, períodos alternados de inani-
ção e utiliza-se também de drogas. A BN 
também é bastante característica das mu-
lheres jovens e adolescentes.

Com o passar dos anos os “padrões de 
beleza” foram mudando e constantemente 
muitas pessoas são influenciadas e acabam 
fazendo dietas mirabolantes e prejudiciais 
a saúde. Entretanto, é importante ressaltar 
que a causa é multifatorial, ou seja, envol-
ve fatores biológicos, psicológicos e sociais 
que se interrelacionam.As pessoas que fo-
rem diagnosticadas com esses ou qualquer 
outro transtorno alimentar ou de qual-
quer outra ordem, devem procurar ajuda 
de profissionais de saúde para encontrar a 
causa e se trabalhar isso.

Também é de grande valia, destacar 
que visto que os transtornos alimentares 
acontecem com muita frequência na fase 
juvenil, o diagnóstico precoce e uma abor-
dagem terapêutica apropriada dos trans-
tornos são essenciais para o manejo clínico 
e prognóstico dessas condições.

Por fim, para o sucesso terapêutico, é 
necessária a constituição de uma equipe 
multiprofissional, a integração do médico, 
do psicólogo e do nutricionista para uma 
boa base terapêutica.

fIquE ATENTO 
A ESSES SINAIS 
E SINTOMAS

STéPhanIE MoTa

Muito tem se falado sobre essa dieta 
sem alimentos de origem animal: como 
carnes de qualquer tipo, ovos, laticínios, 
mel e frutos do mar, mas afinal é possível 
se alimentar e obter todos os nutrientes de 
forma natural e saudável sendo vegano?

Para muitos nutricionistas é possível 
sim ter uma alimentação completa sendo 
vegano, mas é preciso ter atenção a quanti-
dade de proteínas e minerais por prato que 
tende a ser menor do que as refeições feitas 
com proteínas animais. 

Segundo a nutricionista Monique An-
nes da Clínica Proattiva Medicina Inte-
grada a alimentação vegana pode ser leve, 
colorida e saborosa mas é preciso ficar 
atento a suplementação da vitamina B12: 
“O único nutriente que um vegano pode 
precisar suplementar é a vitamina B12. 
Mesmo com uma dieta bem planejada 
esta vitamina está presente apenas nos ali-
mentos de origem animal em quantidade 
significativa”, afirma a nutricionista Moni-
que Annes.

E para comer fora, como fazer?

Para muitos veganos pode ser um 
grande desafio comer fora de casa ou até 
mesmo fazer as suas próprias refeições foi 
pensando nisso que a empreendedora ve-
gana Gisele de Lucas  criou o aplicativo 
de entregas por geolocalização iVegan: “O 
iVegan surgiu de uma necessidade pessoal 
minha e, portanto, desenvolvido para fa-
cilitar a vida de quem busca opções livres 
de ingredientes de origem animal optan-
do por um estilo de vida mais consciente 
e saudável. O iVegan foi desenvolvido de 
forma que também se desse visibilidade 
aos restaurantes que buscam atender esse 
nicho do mercado”, explica Gisele de Lu-
cas, co-fundadora do aplicativo.

Para quem deseja adotar uma alimen-
tação vegana é preciso buscar o acompa-
nhamento de um nutricionista. O profis-
sional de nutrição é o único capacitado 
para orientar e fazer um cardápio persona-
lizado a partir das necessidades nutricio-
nais de cada paciente. 

Para isso, busque sempre um nutricio-
nista ligado ao CRN (Conselho Regional 
de Nutrição).

OS DESAfIOS DE uMA DIETA VEGANA 
COMPLETA DE NuTRIENTES E SAuDáVEL

LUISa MEDEIRoS
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A Ceagesp, sen-
tiu de perto os 
efeitos ocasio-
nados pela pa-

ralisação dos caminhonei-
ros em todo o País. Quem 
já teve a oportunidade de 
conhecer o Entreposto 
paulistano sabe bem do 
fluxo constante de tráfego 
de caminhões e de merca-
dorias. Isso, porque, ela re-
cebe e distribui produtos 
hortifrutigranjeiros em di-
versos estados e também 
de outros países.

De acordo com a Com-
panhia, são mais de 12 
mil veículos que passam, 
diariamente, pelo Entre-
posto. Sendo que só de 
caminhões, por exemplo, 
o número gira algo em 
torno de 1.500 a 2.000. 
Entretanto, desde o início 
da paralisação, a média 
diária nem que se quer ul-
trapassou a marca de 200 
veículos. Razão pela qual 
que muitos caminhoneiros 
não conseguiram chegar 
até o destino final, devido 
à interdição de muitas es-
tradas.  

“As rodovias que ligam 
a Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais, todos esti-
veram fechadas. Então, 
não chegavam mercado-
rias para cá. Ficamos sem 
frutas, nenhuma empresa 
tinha, por exemplo, ma-
mão para comercializar. 
Acho que isso nunca tinha 
acontecido na história da 
Ceagesp”, é o que relem-
bra o gerente de vendas 
da empresa FrutaMina, 
Eduardo Raymundo.  

A greve dos caminho-
neiros, que começou no 
dia 21 de maio, durou no 
total 10 dias. Durante esse 
período, a comercializa-
ção na Central de abaste-
cimento de São Paulo foi 
completamente prejudica-
da, chegando até mesmo a 
operar com apenas 10% de 
seu potencial.

“A gente recebeu a fru-
ta na segunda-feira. Era 
para ter vindo seis carre-
tas na semana e vieram 
somente duas. As frutas 
duraram apenas dois dias, 
sendo que já na quarta-
-feira, a gente já não tinha 
mais mercadorias. Nós ti-
vemos até que comprar 

da concorrência, já que iria 
faltar”, disse o gerente.

Outros comércios, lo-
calizados na Ceagesp que 
possuem produção pró-
pria, tiveram problemas 
com a colheita. “Nós tive-
mos prejuízos irreparáveis 
tanto na parte de produ-
ção, porque, a fruta tem o 
tempo dela e se você não 
colher, ela acaba estragan-
do. Nós tivemos prejuízos, 
também, nas entregas, 
porque, alguns caminhões 
ficaram parados pelo Brasil 
afora. Praticamente toda 
essa fruta foi perdida”, ex-
plica um dos proprietários 
da Frutas Rochas, Oswaldo 
Rocha.

Cada empresa teve que 
se adequar conforme a ne-
cessidade para conseguir 
se manter durante à falta 
do abastecimento. No caso 
da La Luna Importadora de 
Frutas, ela trabalha com 
alimentos importados que 
vêm de diferentes países 
como Chile, Argentina, 
Portugal, Espanha, Esta-
dos Unidos, entre outros. 
“Nós trabalhamos meio 
período, nesses 10 dias. 
Não faltaram mercadorias, 
porque, nós estávamos 
bem estocados com as câ-
maras todas lotadas. O que 
deteriorou foi a qualidade, 
pois, ela ficou muito tempo 
parada, uns 12 dias, então, 

as uvas, principalmente, 
ficaram um pouco passa-
das”, explica o proprietário 
da La Luna, Nilton Paiva.  

Em nota, a Ceasa de São 
Paulo informou que alguns 
tipos de frutas, legumes e 
verduras provenientes, 
principalmente, de outros 
estados, estiveram em 
falta, fazendo com que al-

guns boxes funcionassem 
parcialmente. Mesmo com 
todas essas situações ad-
versas, as atividades não 
foram paralisadas, o En-
treposto da capital fun-
cionou normalmente. Com 
a dificuldade no abaste-
cimento, os comerciantes 
ficaram com o estoque, 
completamente, em bai-

 Ficamos sem frutas, nenhuma 
empresa tinha, por exemplo, mamão para 
comercializar. Acho que isso nunca tinha 
acontecido na história da Ceagesp   

gerente de vendas, 
Eduardo Raymundo

a CEaSa DE SÃo PaULo CoMo nUnCa VISTa anTES na hISTóRIa
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Funcionários tiveram que se adequar ao movimento vazio na Ceagesp para driblar a escassez de alimentos 

xa. Com a greve dos ca-
minhoneiros instalada, no 
penúltimo dia do mês de 
maio, até às 15hrs, entra-
ram cerca de 5,5 mil tone-
ladas de FLVs. Sendo que 
a média diária de entrada 
de todos os setores é de 
aproximadamente 11 mil 
t. Ou seja, metade do vo-
lume que habitualmente o 
ETSP comercializa.

Consequência de tudo 
isso, inevitavelmente, os 
preços dos produtos, em 
geral, sofreram uma alta 
considerável. Essa insta-
bilidade e flutuação dos 

preços levaram a Ceagesp 
a suspender, temporaria-
mente, a cotação de pre-
ços até se normalizar a si-
tuação. Sendo que no dia 
30 de maio, já foi resta-
belecida a divulgação. No 
período que não houve o 
abastecimento, por exem-
plo, no caso da batata, ela 
chegou a ter uma variação 
de 94% no preço. 

Tudo isso, também, re-
fletiu nas Feiras, que acon-
tecem de madrugada. A 
maior Feira de Flores do 
País reúne mais de mil pro-
dutores. No quinto dia de 

paralisação, apenas 170 
dos 678 permissionários 
compareceram ao Pavilhão 
do MLP - Mercado Livre 
do Produtor. As empresas 
que atuam com floricultu-
ra e adquirem flores, mu-
das, vasos na Ceasa de São 
Paulo não tiveram muitas 
opções. “Muitos comer-
ciantes faltaram, especial-
mente, os pequenos pro-
dutores. Por isso, faltou 
variedade de plantas, sem 
contar que alguns preços 
subiram”, comenta a pro-
prietária de um estabeleci-
mento de flores, Júlia Jun-
queira.

Outra Feira importante, 
e que acontece nas ma-
nhãs da Ceagesp,  é a do 
Pescado. Por dia, são co-
mercializadas, em média, 
200 toneladas de peixes 
de 97 espécies, ou seja, 
mil t por semana. No lo-
cal, mais de 80 permissio-
nários trabalham de ter-
ça a sábado, oferecendo 
os produtos frescos, logo 
pela manhã, das 2hrs às 
6hrs. Com a greve, o se-
tor também ficou com 
a quantidade limitada. 
“Semana passada, vieram 
250 toneladas e o normal 
é mil toneladas. Então, fo-
ram 75% de pescado a me-
nos”, ressalta o gerente do 
Entreposto comercial, Sid-
nei Gaspar.

FRIo FaVoRECE E PREjUDICa PRoDUçÃo DE FRUTaS, LEGUMES E VERDURaS
Aqui no Brasil não há uma estação 

definida igual a dos outros países e isso 
atrapalha no resultado na agricultura. 
Porém, há uma média de temperatura 
e assim é possível ter um planejamento 
na colheita. 

O inverno começa no dia 21 de ju-
nho e termina em 22 de setembro de 
2018 e a previsão é de tempo mais seco 
e gelado. 

Com essas temperaturas acabam 
beneficiando alguns alimentos. Um 
exemplo, é o caso da maçã que exige 
um clima mais temperado. Por isso, a 
região Sul do país se destaca na produ-
ção, sendo que São Joaquim, município 
de Santa Catarina, é a maior produtora 
de maçã do país.

A ameixa do tipo Europeia, ela pos-
sui uma maior exigência em tempera-
turas frias para quebra da dormência, 
o que constitui a principal espécie de 
ameixeira cultivada no mundo e serve 
como base tanto para a oferta de frutas 
para consumo in natura como também 
para a produção de ameixas desidrata-
das.

De acordo com a Embrapa, a tem-
peratura é o fator climático mais im-

portante para a produção de cenouras. 
Algo em torno de 10 a 15 ºC favorece 
o alongamento e o desenvolvimento de 
coloração característica, enquanto tem-
peraturas superiores a 21ºC estimulam 
a formação de raízes curtas e de colora-
ção deficiente.

Dependendo da cultivar, das con-
dições de clima e dos tratos culturais, 
a colheita da cenoura pode ser feita de 
80 a 120 dias decorridos da semeadura.

Entretanto, outros alimentos so-
frem com temperaturas baixas, como é 
o caso da alface. No período de junho, 
a hortaliça sofre devido ao tempo frio e 
por isso afeta diretamente na qualida-
de e no preço. Produtores de alface se 
preocupam com consequência do frio 
intenso nas lavouras em Concórdia, 
Santa Catarina.

Já a couve-flor é mais sensível às os-
cilações do tempo, pois são as horas de 
frio acumuladas que induzem na for-
mação e qualidade dos floretes. No en-
tanto, com o processo de melhoramen-
to, já existem híbridos mais tolerantes 
às variações de temperatura e umidade, 
o que garante mais segurança a quem 
investe na cultura.

Hoje no Brasil encontram-se inú-
meras empresas públicas e privadas que 
investem em pesquisas e melhoramen-
to genético de cenouras para trazer ao 
produtor os materiais mais adequados e 
adaptados à sua condição, logicamente 
associados com às tendências de merca-
do.

Os comerciantes estão sempre aten-
tos às mudanças no padrão de consu-
mo, uma vez que no decorrer dos anos 
os consumidores passaram a exigir pro-
dutos de melhor qualidade, foram os 
híbridos os grandes responsáveis pelo 
aumento significativo na produtividade, 
qualidade e adaptação em diversas regi-
ões e épocas de plantio.

As cenouras híbridas trouxeram 
maior uniformidade de raiz, tolerância a 
doenças, melhor formato, sabor, colora-
ção interna e externa.

No Brasil podemos dividir os culti-
vos em verão e inverno, sendo o cultivo 
de verão mais complexo uma vez que 
temos inúmeros fatores que influenciam 
a cultura, como temperatura, fotoperío-
do, chuvas, problemas fitossanitários en-
tre outros que interferem na produção.

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

O conhecimento das condições cli-
máticas da região que se pretende reali-
zar o cultivo é determinante na escolha 
dos híbridos, pois temos verões quentes e 
chuvosos, a alta umidade relativa associa-
da a temperaturas elevadas neste período 
favorecem o surgimento dos patógenos 

causadores da principal doença que afe-
ta a cultura que é a queima das folhas 
causadas por Alternaria dauci, Cercos-
pora carotae e Xanthomonas hortorum 
pv.carotae.

Por isso a importância da escolha de 
materiais que apresentem resistência a 
este complexo de doenças é fundamen-
tal, assim como outro fator importante a 
ser considerado na escolha dos materiais 
é a época do semeio, esta deve ser leva-

da em consideração, uma vez que existe 
uma interação entre temperatura e foto-
período sendo a cenoura responsiva ao 
aumento no comprimento dos dias.

Cultivos de final de inverno e início 
de primavera podem apresentar floresci-
mento precoce, tornando as raízes sem 
valor comercial, condição indesejável 
aos produtores desta hortaliça, por isso 
o produtor deve estar atento na escolha 
dos materiais.

Diante disto a Agristar investe em seu 
programa de melhoramento de cenouras 
tropicais, em que desenvolve novos ma-
teriais, adaptados às diferentes regiões do 
Brasil, buscando introduzir no mercado 
materiais que atendam as exigências tan-
to dos produtores quanto dos consumi-
dores.

Recentemente a Agristar lançou no 
mercado as cenouras híbridas de verão 
AGR123 F1 e AGR125 F1, materiais 
que apresentam elevada produtividade, 
resistentes à queima das folhas, apresen-
tam ciclo precoce, completando ciclo 
entre 90 a 100 dias, são de formato ci-
líndrico com fechamento de pontas ar-
redondado, pele muito lisa apresentando 
raízes com coloração alaranjada intensa, 
tanto interna quanto externamente.

É um material com excelente uni-
formidade e padronização de raiz, o que 
contribuirá para melhor rentabilidade 
ao produtor. Outra característica impor-
tante que estes materiais apresentam é 
a possibilidade do produtor realizar co-
lheita mecanizada, ambos se adéquam a 
está pratica.

ConhEça aS 
VanTaGEnS DaS 
CEnoURaS híBRIDaS

SaMUEL SanT’anna
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A maior Feira de produtos orgâni-
cos da América Latina, A Bio Brazil Fair 
aconteceu no pavilhão de exposições do 
Anhembi, em São Paulo, entre os dias 06 
e 09 de junho. Juntas, a BIO BRAZIL 
FAIR e a NATURALTECH 2018 rece-
beram 40.787 visitantes, número 60% 
maior que na edição do ano passado. 

Nesta edição, não teve a participação 
da AMO Orgânico, empresa localizada 
na Ceagesp, que comercializa produtos 
orgânicos. No ano passado, ela esteve 
presente e o Entreposto teve a oportuni-
dade de conferir de perto as novidades e 
o estande da Amo.

“Foi uma grande participação, pois 
conseguimos uma maior visibilidade dos 
nossos produtos. A Amo Orgânico na 
Bio Brazil Fair nos ajudou na difusão da 
nossa empresa pela parte do A Granel. E 
isso nos fez prospectar novos clientes, e 
também fazer a nossa marca mais visível, 
mais conhecida. Já participamos de ou-
tras edições, mas esses dois últimos anos 

consecutivos, estivemos presentes. Sendo 
que no ano passado foi com um estan-
de menor, mas esse ano já foi um bem 
maior”, relata a coordenadora adminis-
trativa Silmara Teixeira.

Os alimentos orgânicos vêm conse-
guindo cada vez mais espaço nas escolhas 
dos brasileiros. Não é de hoje, que esse 
tipo de produção chama a atenção dos 
consumidores, mas que agora ganha uma 
fatia significante no mercado empresa-
rial.

Segundo Conselho Brasileiro da Pro-
dução Orgânica e Sustentável (Organis), 
o mercado externo continua a pleno 
crescimento, sendo que 2017, o setor fa-
turou algo perto de US$150 milhões de 
dólares em exportações, no grupo de 50 
associados do Organis. 

A Expectativa é ainda mais anima-
dora para 2018, o Brasil poderá ter um  
crescimento em torno de 20% de novos 
produtos e caso a cadeia animal se desen-
volva poderá chegar a 30%.

BIo BRaZIL FaIR  MoVIMEnTa nEGóCIoS Do 
UnIVERSo oRGânICo 

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

Presente em 17 países, hoje, ela pos-
sui 27 escritórios espalhados pelo mundo 
afora. Há oito anos atuando, no Brasil, 
já responde por 1/3 dos investimentos 
da América Latina, na Europa. Tendo o 
agronegócio como um dos principais se-
tores de investimentos. 

Diversas empresas brasileiras estão 
instaladas na Holanda, como por exem-
plo, a Braskem, na qual, o JE teve a opor-
tunidade de entrevistar Albertoni Bloisi, 
responsável pela área de Desenvolvimen-
to de Mercado. Além da Citro Suco, que 
é maior produtora mundial do suco de 
laranja.

“A chegada de pequenos e médios 
negócios brasileiros aos Países Baixos, in-
cluindo empresas de tecnologia que usam 
a Holanda como hub para seus negócios 
internacionais, devido à excelente conec-
tividade com o resto do mundo”, explica 
Robbert Meijering, diretor responsável 
da entidade, ligada ao Ministério de As-
suntos Econômicos.

Também empresas holandesas estão 
instaladas no Brasil, como é o caso da 
agência financeira voltada ao agronegó-
cio, Rabobank. O banco holandês possui 
crédito agrícola com cerca de oito mi-
lhões de clientes no mundo e 1,3 mil no 
Brasil, que oferece apenas empréstimos 
fundeados por recursos livres, e não ope-
ra as linhas oficiais. São US$ 8,6 bilhões. 

A parceria comercial envolvendo os 
dois países não é uma novidade e tem 
uma importância significante.  O Bra-
sil chega a importar cebolas holandesas. 
Outro produto com a marca dos países 
baixos é a produção de flores. Em São 
Paulo, a cidade de Holambra, que fica a 
130 km de distância da capital paulista, é 
uma antiga colônia holandesa. Ela possui 
o maior centro de cultivo e comerciali-
zação de flores e plantas ornamentais do 
Brasil, e responde por cerca de 50% das 
vendas do setor. 

O maior centro atacadista de comer-
cialização de flores e plantas ornamentais 
da América é a Cooperativa Veiling, que 
também fica no município. Os produto-
res aproveitam a exposição, em Holam-
bra, para lançar novas variedades e ditar 

hoLanDa E BRaSIL: UMa PaRCERIa VoLTaDa ao aGRonEGóCIo 

tendências no paisagismo e decoração e 
para avaliar a sua aceitação pelo consu-
midor.

A Ceagesp que possui a maior Feira 
de Flores do País, comercializa diversas 
flores que vêm de Holambra. A parce-
ria Holanda e Ceagesp também é muito 
importante para o comércio. De acor-
do com o último balanço realizado pela 
Companhia de Abastecimento de São 
Paulo, a Ceagesp chegou a comercializar, 
em 2017, mais de 3 mil toneladas de pro-
dutos hortifrutigranjeiros. O Entreposto 
paulistano, também, importa frutas e 
pescado de fora. 

No total são 19 países que enviam 
mercadorias, sendo que a Holanda é uma 
das principais fornecedoras de produtos. 
Só no ano passado, foram mais de 4 mil 
toneladas, o que rendeu cerca de 5,3 mi-
lhões de reais. Os principais produtos ho-
landeses que chegam ao ETSP, ficam por 
conta da cebola e do tomate.

Segundo o Conselho Científico para 
a Agricultura Sustentável (CCAS), com 
sede no Estado brasileiro de São Paulo, a 
Holanda é a segunda maior exportadora 
de alimentos do mundo, ficando apenas 
atrás dos EUA e à frente do Brasil, com 
uma faturação de cerca de 76 mil milhões 
de euros por ano. Atualmente, o país tem 
aproximadamente 30.000 hectares de se-

País

Argentina

Espanha

Chile

Portugal

Itália

Uruguai

China

Holanda

Estados Unidos

França

Toneladas

43.357

36.290

29.881

15.869

10.072

8.586

4.541

4.230

1.786

1.278

RANKING DE ORIGENS POR PAÍSES  NA CEAGESP- TONELADAS

2017

Colocação

1 º

2 º

3 º

4 º

5 º

6 º

7 º

8 º

9 º

10 º

mentes e plantio de cebola e ocupa o 12 
º lugar na lista mundial de países culti-
vadores.

O segredo que faz do país holandês 
ser uma referência mundial na agricul-
tura, pode estar relacionado às pesquisas 
realizadas pela Wageningen University & 
Research (WUR). A WUR é instituição 
voltada exclusivamente para o campo. Ela 

é reconhecida como uma das melhores do 
setor. 

“Se não conseguirmos um aumento 
significativo na produtividade das lavou-
ras, com a redução massiva do uso de 
água e combustíveis fósseis, um bilhão de 
pessoas podem passar fome”, avisa Ernst 
Van Den Ende, diretor do Grupo de Ci-
ências das Plantas da WUR.

UM DOS PRODUTOS QUE A 
CEAGESP CHEGA A IMPORTAR DOS 
PAÍSES BAIXOS ESTãO A CEBOLA E 
O TOMATE

FonTe: SedeS

O Chile não se saiu nada bem nas 
eliminatórias para a Copa do Mundo na 
Rússia de 2018, ficando na sexta coloca-
ção e assim fora do Mundial. Mesmo de-
pois de ter realizado uma Copa América 
surpreendente e ganhado a competição, 
em 2016, o futebol com a seleção para 
o país chileno ficou realmente a desejar.

Se dentro das quatro linhas as coisas 
não foram as mil maravilhas, dentro de 
outro campo, agora na agricultura, os 
resultados também não foram positivos. 
Isso, eu me refiro na comercialização de 
produtos para a Ceagesp.

A Central de abastecimento de São 
Paulo importa de 18 países e o Chile, em 

ChILE PERDE PaRa ESPanha na CEaGESP

2017, perdeu a segunda posição para a 
Espanha no ranking de origem de pro-
dutos por país em toneladas.

De acordo com o Balanço Anual da 
Companhia, no ano passado foram mo-
vimentados mais de 29 mil t de produ-
tos chilenos, o que o colocou na terceira 
posição.Nossos queridos hermanos, a 

Argentina permanece em primeiro, com 
mais de 43 mil t e a Espanha que antes 
ocupava a terceira colocação, subiu para 
a vice-liderança com mais 36 mil t.

Em 2016, por exemplo, o Chile che-
gou a importa para o Entreposto, mais 
que a metade em relação ao ano passado, 
com 52 mil toneladas. Uma queda bem 
significativa envolvendo o maior merca-
do atacadista da América Latina.

Os principais produtos chilenos en-
contrados no Entreposto paulista ficam 
por conta da maçã, kiwi, ameixa e o sal-
mão.

A CEAGESP, é a maior Central de 
Abastecimento da América Latina e a ter-
ceira maior do mundo. Só para ter uma 
ideia, segundo o balanço da Companhia, 
através do Departamento da SEDES - 
Seção de Economia e Desenvolvimen-
to, em 2017, foi movimentada mais de 
4 milhões de toneladas. Isso, incluindo 
com as unidades existentes no interior.

Pensando nesses números que fazem 
a Ceasa de São Paulo ser uma referência 
mundial, o Entreposto já realizou edi-
ções especiais mostrando outros merca-
dos atacadistas pelo mundo afora, como 
foi o caso do mercado Lo Valledor, em 
Santiago, no Chile, Mercabarna e Merca-
madrid, em Barcelona e Madrid, respec-
tivamente, ambos na Espanha.

Além da agricultura que envolve 
outros países, principalmente na expor-
tação de frutas e pescado. Outro fator 
importante é que todo ano acontece o 
congresso que reúne representantes de 
todas as Centrais de Abastecimento do 
Mundo, que é a WUWM - World Union 
of Wholesale Markets. A última edição 
aconteceu em Barcelona. 
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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

E –  Como é feita a produção, desde 
o plantio até a distribuição?
Johannes Wit  - O Lírio é produzi-
do a partir de bulbos. O bulbo (pode 
ser considerado uma muda) é pro-
duzido em países de clima tempe-
rado. Portanto, todos os bulbos 
vêm importados da Holanda. Existe 
somente uma safra de bulbos por 
ano, portanto para ter produção 
o ano todo, o estoque de bulbos é 
congelado.   Semanalmente descon-
gelamos uma parte deste estoque e 
plantamos em vasos (variedades de 
porte baixo) ou em caixas (varieda-
des de porte alto) e mantidos por 
algumas semanas a 10°C para copiar 
uma primavera de clima tempera-
do. Depois vão para a estufa onde 
recebem luz, agua e todos os tratos 
culturais para um desenvolvimento 
saudável. Sem uso de agrotóxicos.

E – Vocês chegam a atender o Brasil 
inteiro?
Johannes Wit  - A comercialização é 
100% feito através da Cooperativa 
Veiling Holambra de onde vai para 
todo o país.

E – Como é realizada a logística já 
que é um produto muito sensível?
Johannes Wit  - O lírio é colhido 
com seus botões ainda fechados e 
necessitam da cadeia de frio desde 
a produção, passando pelo Veiling, 
distribuidor/atacadista até chegar 

ao varejo. A partir de onde os botões 
começam a se abrir.

E – No Brasil, nós temos muitas ce-
lebrações que ainda hoje são feste-
jadas ou presenteadas com flores. 
Para a empresa, qual é a melhor 
data comemorativa para as vendas?
Johannes Wit  - O lírio é utilizado 
em muitas festas, celebrações, de-
corações de eventos e de residên-
cias. As datas mais importantes se-
riam; Dia internacional da mulher, 
dia das mães, namorados, vovó, se-
cretaria, primavera. Mas o destaque 
é realmente o dia das mães!

E – Vocês utilizam técnicas e con-
servação adotadas por profissionais 
de outros países?
Johannes Wit  - Todos os lírios saem 
da propriedade com um tratamento 
especial para prolongar sua durabi-
lidade, diminuir formação de folhas 
amarelas e prevenir contaminação 
da água.
E – A Ceagesp possui a maior feira 
de flores do País, vocês já chegaram 
a conhecer a feira?
Johannes Wit  - Apesar de a co-
mercialização dos lírios se iniciar no 
Veiling Holambra, muitos lírios são 
vendidos através dos nossos clien-
tes no Ceagesp e periodicamente 
fazemos visitas a este importante 
mercado para uma maior aproxima-
ção com o varejo.

E – Quais são as principais flores 
que vocês comercializam?
Johannes Wit  - Comercializamos: 
Lírios de vaso, Lírios de corte, Callas 
de corte, e recentemente iniciamos 
a produção de: Tulipas de vaso e 
corte, Mini narcisos e Hyacintos.

E – Quais são as dicas, por exemplo, 
para manter Lírios em vaso? 
Johannes Wit  - Para maximizar a 
vida de um lírio de vaso, é mantê-lo 
em ambiente fresco, com bastante 
luz evitando sol direto. E dar agua a 
cada dois dias, tomando o cuidado 
de drenar o excesso de agua para 
não encharcar o substrato.

De acordo com os últimos dados 
levantados pelo Ibraflor – Instituto 
Brasileiro de Floricultura, no ano pas-
sado, o País arrecadou mais de 7,2 bi-
lhões de reais para o setor de flores. 

Números bem acima, em relação 
aos outros anos. Isso porque, em 2016, 
foram R$ 6,6 bi e 6,2 R$ bi, em 2015. 
Isso movimenta a economia e gera em-
prego para o ramo. 

O mercado floricultor, por exem-
plo, é responsável por  gerar 199.100 
empregos diretos e indiretos. 

No País, são mais de 8 mil pro-
dutores de flores e plantas. Juntos, 
eles cultivam mais de 350 espécies 
com cerca de 3 mil variedades. As 
principais espécies de flores de corte 
cultivadas no país são as rosas, crisân-
temos, astromélias, lírios e lisiantos.  
O estado de São Paulo, por exemplo,  
é um dos principais produtores nacio-
nais de lírios.

A cidade de Holambra, localizada 
a 130 km de distância da capital pau-
lista, é uma antiga colônia holande-

sa. Ela possui o maior centro de cultivo e 
comercialização de flores e plantas orna-
mentais do Brasil, e responde por cerca de 
50% das vendas do setor. Os produtores 
aproveitam a exposição, em Holambra, 
para lançar novas variedades e ditar ten-
dências no paisagismo e decoração e para 
avaliar a sua aceitação pelo consumidor. 

Na região, após 27 anos de dedicação 
à produção de flores e de consolidar-nos 
no mercado como fornecedor de qualida-
de consistente, a Jan De Wit é especialista 
na produção de flores premium e é uma 
das maiores produtoras de lírios do Brasil. 

Atualmente, além dos Lírios, são tam-
bém produzidos Callas e Tulipas. Com 
uma produção que chega a ocupar uma 
área de 70.000 m², contando com 40.000 
m² de estufas, 1.800 m² de câmaras frias 
e 2.435 m² de barracões. A Jan De Wit 
produz entre 25.000 e 30.000 vasos se-
manais.

A empresa, hoje, conta no total com 
42 funcionários que contribuem desde o 
campo até a comercialização das flores. 

Filho de holandeses, naturalizado 
brasileiro, Johannes P. W. de Wit é o 10º 
filho de uma família de 11 filhos no to-
tal. Sendo que ele veio para o Brasil com 
apenas quatro anos de idade. Formado 
em engenharia agronômica pela ESALQ 
(USP-Piracicaba). 

Em 1991, iniciou o próprio negócio e 
hoje é proprietário de uma empresa con-
solidada, pioneira na produção e o desen-
volvimento de lírios orientais e asiáticos 
em solo brasileiro. 

jan DE WIT, 
a MaIoR 
PRoDUToRa DE 
LíRIoS Do PaíS

 Apesar de a 
comercialização dos lírios se 
iniciar no Veiling Holambra, 
muitos lírios são vendidos 
através dos nossos clientes 
no Ceagesp e periodicamente 
fazemos visitas a este 
importante mercado para uma 
maior aproximação com o 
varejo.   



E – O Brasil está se recupe-
rando dessa crise econômica 
que atingiu recentemente o 
País e afetou drasticamen-
te as vendas de caminhões. 
Como isso afetou a Iveco 
e como vocês lidaram com 
essa crise?
João Gomes - O momento 
desfavorável do mercado 
nos propiciou estreitar ain-
da mais o relacionamento 
com os clientes e empresá-
rios do setor para mostrar 
os benefícios de nossos pro-
dutos. Para corresponder às 
expectativas deles, a IVECO 
atuou para manter a dispo-
nibilidade da frota e custo 
operacional. Hoje todos os 
nossos pacotes de serviços 
são pautados por estes dois 
pilares (disponibilidade da 
frota e custo operacional), 
justamente para ajudar o 
cliente a extrair a máxima 
rentabilidade a cada quilô-
metro rodado. Isto é o que 
norteia as nossas ativida-
des. A IVECO tem investido 
forte em treinamentos para 
aprimorar o atendimento 
que a rede oferece ao clien-
te. O objetivo é atender com 
qualidade, rapidez e pro-
fissionalismo. Outra boa 
alternativa sem dúvida é o 
mercado externo. A mon-
tadora se adaptou à nova 

realidade econômica do 
país, fazendo os ajustes ne-
cessários e mantendo os in-
vestimentos, e se preparou 
para atender as demandas 
internas e externas do setor 
de transportes. Parte des-
ses investimentos resultou 
em veículos ainda mais ade-
quados ao mercado, como o 
Tector Auto-Shift e a nova 
Daily City.

E – Vocês participaram da 
última Fenatran, que acon-
teceu no ano passado, e al-
guns modelos foram apre-
sentados. Para este ano, a 
Iveco trará alguma novida-
de?
João Gomes - Sem dúvidas 
a grande novidade da IVE-
CO é a nova Daily City 30S13, 
que foi apresentada na Fe-
natran e já está rodando por 
todo o país.
 
E – Qual a maior vantagem 
que a nova Daily City 30S13 
tem em relação aos concor-
rentes desse mesmo seg-
mento?
João Gomes  - A capacidade 
volumétrica de transpor-
te da Daily City associada 
ao leve peso do veículo são 
grandes diferenciais. Isso 
gera redução da tara para 
um aumento da capacidade 

de carga útil. A potência e o 
torque se devem ao novo 
motor da FPT Industrial, F1A 
de 2,3 litros, já consagrado 
na Europa e mais adequado 
a ciclos urbanos, proporcio-
nando economia de com-
bustível. O propulsor, que 
une desempenho e econo-
mia de combustível, de até 
10%, em comparação com 
os principais concorrentes, 
tem 130 cv de potência, e 
conta com a tecnologia EGR, 
que dispensa o uso de Arla. 
O veículo tem também uma 
das melhores capacidades 
de manobra do mercado, 
característica ideal para os 
centros urbanos.

E – Em comparação com a 
mesma linha, o que ela se 
difere, por exemplo, da Daily 
35S14?
João Gomes - Lançamos a 
Daily City para acompanhar 
o crescimento dos segmen-
tos de carga fracionadas, 
como o e-commerce. O mo-
delo está chegando às con-
cessionárias neste mês nas 
versões chassi cabine e fur-
gão. O veículo possui peso 
bruto técnico de 3,5 tonela-
das e tem livre circulação em 
grandes cidades por estar 
na categoria comercial leve, 
que permite ao motorista a 

utilização de carteira de mo-
torista B. A nova Daily vem 
para incrementar a linha de 
leves e atender ao trans-
portador e autônomo que 
precisa de um veículo ágil no 
transporte urbano. A Daily 
City é mais leve que a Daily 
35S14 e mantém o conjun-
to robusto dessa gama. O 
modelo teve uma redução 
da tara para um aumento 
da capacidade de carga útil. 
E – Pensando nas empresas 
que estão localizadas na Ce-
agesp, como este veículo se 
adequa para atender ao co-
mércio de FLVs?
João Gomes - Este ambien-
te é um local onde é neces-
sário dirigibilidade, conforto 
e segurança da carga e mo-
toristas. A Daily City 30S13 
é perfeita para este tipo de 
atividade, pois está volta-
do para volume, e não para 
peso - embora o modelo 
consiga levar um bom peso 
no transporte.. Além disso, 
a nova suspensão diantei-
ra, independente com mola 
transversal de última gera-
ção, melhora a dirigibilida-
de e amplia a sensação de 
direção de um automóvel. 
O novo chassi, composto 
com um novo eixo trasei-
ro da FPT industrial, mais 
moderno e adequado para 

a missão de entregas em 
centros urbanos, auxiliado 
pelo novo conjunto de sus-
pensão traseira com molas 
parabólicas e barra esta-
bilizadora, reduz vibrações 
e torna a condução ainda 
mais suave.
E – A Iveco disponibiliza al-
guma linha de financiamen-
to para aquisição do utilitá-
rio?
João Gomes - Claro, o ban-
co CNH Industrial financia. 
Considerando os cenários 
de restrição ao crédito, sem-
pre buscamos alternativas 
para suprir o mercado e 
oferecer aos nossos clien-
tes condições para financia-
mento que sejam atrativas e 
se aproximem ao que estava 
sendo ofertado. Neste pon-
to, temos o apoio do Banco 
CNH Industrial, o banco da 
IVECO
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 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

  

O JE esteve presente, no evento no dia 
22 de maio, em Florianópolis, Santa Ca-
tarina, no lançamento do novo utilitário 
da Iveco, a Daily City 30S13. 

Na trilha da consagrada Daily 35S14, 
referência nos Leves e líder há mais de 
10 anos no segmento de chassi cabine no 
mercado brasileiro, a IVECO apresentou 
a versão 30S13, chassi cabine e furgão, 
que foi projetada para atender o transpor-
te de cargas fracionadas, como o e-com-
merce, comerciantes e empreendedores. 
“Durante a Fenatran, no ano passado, fi-
zemos a primeira apresentação do produ-
to e, agora, a Daily City já está disponível 
em nossa rede de concessionárias”, afirma 
Ricardo Barion, diretor de Marketing e 
Vendas da IVECO para a América Latina. 

Os pontos que fazem da linha Daily 
sucesso de vendas são a versatilidade, a ro-
bustez, por meio da estrutura chassi, eco-
nomia de combustível e o conforto, que 
proporciona ao motorista uma direção 
suave no transporte urbano. “Entramos 
para a disputa de um novo mercado com 
o lançamento da Daily City. O produto 
vem de encontro com o crescimento das 
cidades, e atende os empresários de diver-
sos setores que precisam de um veículo 
para entrega ou compra de matéria pri-
ma”, diz Barion. 

O veículo tem PBT técnico de 3,5 to-
neladas e livre circulação em grandes cida-
des por estar na categoria comercial leve, 
que permite ao motorista a utilização de 
carteira de habilitação B. O objetivo da 
marca é atender o crescente mercado de 
distribuição urbana. Barion destaca que, 
até 2030, 90% dos brasileiros irão viver 
em áreas urbanas, onde 70% do PIB do 

país é gerado. ”O aumento da demanda 
e do consumo impacta no surgimento de 
empresas para atender a essa nova reali-
dade”. 

A internet e a conectividade, princi-
palmente por meio de smartphones, ala-
vancou o crescimento do comércio eletrô-
nico. Esse nicho de mercado cresce, em 
média, de 15% a 20% ao ano, e trouxe 
mudanças na logística de distribuição, 
com entregas mais capilarizadas e flexí-
veis. A montadora tem a gama mais ver-
sátil de veículos comerciais leves, que vai 
de 3,5 a 7 toneladas de Peso Bruto Total 
Técnico, nas versões chassi cabine sim-
ples, cabine dupla e furgão. 

IVECo Lança a 
noVa DaILy CITy 
30S13 

jE EnTREVISTa joÃo 
GoMES, ESPECIaLISTa 
Da LInha DaILy
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A Case IH lança o seu drone, que pode ser 
usado em todos os tipos de cultura. A ferra-
menta gera mapas que facilitam decisões do 
agricultor. Por meio das tecnologias do sof-
tware, instalado na máquina, é possível anali-
sar áreas extensas e/ou de difícil acesso, mo-
nitorar, identificar pragas e doenças e ter ra-
pidez no processo de captação e processa-
mento de imagens e mapas. 

Todos esses resultados, obtidos pelo softwa-
re, geram mais agilidade e assertividade na to-
mada de decisões em situações críticas. “A 
CNH Industrial tem uma parceria com a em-
presa Dronedeploy, que preparou uma ver-
são de software exclusiva para a Case IH, na 
qual é possível processar imagens de diver-
sas formas”, explica Silvio Campos, diretor de 
Marketing de Produto da Case IH. 

A Massey Ferguson participou da Bahia Farm 
Show, na Bahia, com um amplo portfólio de 
máquinas e implementos agrícolas robustos 
e tecnológicos. Diante da demanda da região 
por equipamentos maiores e mais produtivos, 
a marca destaca a plataforma draper 9255 
Dynaflex, de 45 pés, e as plantadoras MF 500 
e MF 700 CFS que, agora, possuem a tec-
nologia Precision Planting. Durante o even-

to, que aconteceu de 5 até 9 de junho, a mar-
ca também destaca as séries de tratores MF 
6700, MF 6700 Dyna-4 e MF 7700 Dyna-6. 
Os tratores da série MF 6700, dotados de 
motor eletrônico AGCO Power (115 cv, 125 
cv e 135 cv), são de alto desempenho e con-
tribuem para aumentar a produtividade, além 
de gerar economia de combustível para o pro-
dutor agrícola. 

CASE IH LANçA DRONE PARA ANáLISE 
DE áREAS ExTENSAS E IDENTIfICAçãO 
DE PRAGAS NO CAMPO

MASSEy fERGuSON DESTACA 
NOVIDADES NA BAHIA fARM SHOw 
2018

O IV Congresso da Associação Brasileira de 
Operadores Logísticos - ABOL aconteceu 
entre os dias 8 e 9 de junho no Hotel Royal 
Palm Plaza em Campinas (SP) e a MAN Latin 
America foi a única montadora a estar com ca-
minhões em exposição. O VW Delivery 9.170 
e o VW Constellation 30.330 foram as atra-
ções do evento. 
O congresso, promovido pela ABOL, foi vol-

tado exclusivamente para os 27 associados. 
Nessa edição o encontro teve como tema 
“Inovação Como Agente de Melhoria na Efi-
ciência dos Operadores Logísticos”.  Fun-
dada em 2012 por 16 operadores logísticos 
em operação no Brasil, a ABOL represen-
ta, promove e desenvolve operadores logís-
ticos do Brasil para que gerem valor de for-
ma sustentável.

O furgão e o chassi com cabina Sprinter 313 
CDI Street da Mercedes-Benz proporcionam 
muitas vantagens aos clientes no transporte 
de alimentos, bem como na distribuição de 
produtos em áreas urbanas. 
A principal delas é a livre circulação nas gran-
des cidades, mesmo em zonas de restrição, 
respeitando apenas os rodízios de placas, co-
mo os automóveis. As soluções oferecidas ao 

mercado pela linha Sprinter – que inclui tam-
bém os modelos 415 CDI e 515 CDI – ga-
nharam destaque no estande da marca numa 
das maiores feiras do setor de alimentação 
na América Latina, a 34ª Fispal Food Servi-
ce, Fispal Café e Fispal Sorvetes. 
Este conjunto de eventos foi realizado, de 12 
e 15 de junho, no Expo Center Norte, em São 
Paulo.

NOVA fAMíLIA DELIVERy é DESTAquE 
EM CONGRESSO DE LOGíSTICA

COM LIVRE CIRCuLAçãO NAS GRANDES 
CIDADES, SPRINTER STREET AGILIzA O 
TRANSPORTE DE ALIMENTOS

A  OLX adaptou seu aplicativo, no fim do ano 
passado, para atender clientes do agrone-
gócio, depois de identificar a grande partici-
pação de produtores rurais entre os clientes 
que utilizam o site, disse o diretor de Estraté-
gia da empresa, Bruno Valle. “No ano passa-
do, observamos um movimento interessante: 
a palavra ‘trator’ estava entre as 40 mais bus-
cadas na plataforma. A partir daí, investimos 

e adaptamos a plataforma para nos comuni-
carmos melhor com o agro”, disse o executivo. 
Em palestra realizada, no dia 05 de junho, na 
AgroTechConference, evento sobre tecnolo-
gias digitais para o agronegócio, realizado em 
São Paulo, Valle disse que uma das mudan-
ças implementadas no aplicativo foi a criação 
de uma categoria de busca específica para o 
agronegócio e a indústria. 

APLICATIVO ADAPTA PARA ATENDER À 
DEMANDA DO AGRONEGÓCIO

A gestão de uma frota de veículos comerciais 
envolve uma série de atividades que ocupam 
o tempo e podem desviar o proprietário ou 
frotista do foco do negócio. Entre elas estão 
a manutenção preventiva e a corretiva dos 
veículos. Pensando nisso, a Renault desen-
volveu o primeiro programa de manutenção 
completa para um veículo comercial leve no 
Brasil. Chamado “Renault Manutenção + Fá-

cil Pro”, o novo serviço é voltado para os pro-
prietários do Renault Master, há quatro anos o 
líder de vendas entre os furgões com capaci-
dade de carga de até 3,5 toneladas de Peso 
Bruto Total. Até então, a Renault disponibili-
zava aos clientes do Renault Master o Revi-
são + Fácil, que já proporcionava a oportuni-
dade de incluir nas parcelas do financiamen-
to o custo das revisões preventivas

RENAuLT MANuTENçãO + fáCIL PRO 
ALIA COMODIDADE E ECONOMIA À 
GESTãO DE fROTAS

A Hyster-Yale lançou uma série de empilha-
deiras para comercialização no Brasil. Os 
modelos H40XT, H50XT e H60XT são da 
Hyster®, enquanto as versões GP040MX, 
GP050MX e GP060MX foram fabricados pe-
la Yale®.Os modelos possuem uma série de 
diferenciais, como a garantia de até seis mil 
horas ou 36 meses para o trem de força. Es-
sa modalidade é inédita no mercado e mos-

tra a preocupação da empresa em oferecer 
as melhores soluções.
Além disso, a opção de alça traseira inclui 
um botão com buzina que possibilita ao ope-
rador alertar as pessoas ao redor do equipa-
mento, sem que tenha que tirar as mãos do 
volante ou desviar a visão do trajeto. Graças 
ao ótimo posicionamento do banco, bem co-
mo a torre Hi-Vis™, 

HySTER-yALE LANçA SéRIE DE 
EMPILHADEIRAS

fORD ExPÕE CARGO POwER E 
ECOSPORT STORM NA BAHIA fARM 
SHOw 2018w

A Ford exibiu uma mostra completa de pica-
pes, utilitários e caminhões na Bahia Farm 
Show, a maior feira de tecnologia agrícola e 
negócios do Norte/Nordeste e uma das maio-
res do País. Além de veículos com preços 
promocionais, a marca também oferece con-
dições especiais de financiamento para pro-
dutores rurais.
O Cargo Power 2431 6x2, de 24 toneladas, 

representa a nova linha da Ford Caminhões, 
que combina o melhor desempenho e eco-
nomia da categoria para aumentar a rentabi-
lidade do transporte. 
Ele é equipado com o motor mais potente do 
mercado na faixa de até 7 litros, o novo Cum-
mins ISB 6.7, de 306 cv, e conta com a op-
ção de transmissão manual ou automatiza-
da Torqshift.

vitrine agro


