
an
o 

19
  -

  n
º 2

15
 - 

 20
18

 - 
R$

 14
,9

0

cenáRio pReocupante 
nas vendas de maçãs

INFORMAÇÃO A seRvIÇO dO AgRONegócIO - www.entrepostonews.com.br

safra de santa catarina 
produz frutas miúdas







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

4 eNTRePOsTO  I  maio / 2018 | www.eNTRePOsTONews.cOM.bR índice

REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO

Diretora Geral: Selma Rodrigues Tucunduva     Diretor Executivo: José Felipe G. de Jesus
Diretor Comercial: Alexandre Neves   Diretor de Arte: Paulo Cesar Rodrigues  
Jornalismo: Guilherme Araujo   Revisão: Danielly Bararielli
Periodicidade: Mensal  Redação: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946  Edsed ll - loja 14A - CEP 053 14-000 
Tel.: 11 3831.4875  E-mail: contato@midiaentreposto.com.br  
Os artigos e matérias assinadas não refletem necessariamente, o pensamento da direção deste 
jornal, sendo de inteira responsabilidade de quem os subscrevem. /JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entreposto

entrevista: 
alexandre blasi - new 
holland agriculture

10equador exporta frutas 
e pescado ao brasil 16

8

empresas atacadistas da 
ceagesp estiveram na 
apas 2018

18

cenário preocupante nas vendas de maçãs

safra da maçã gala em santa catarina produz frutas miúdas e 
dificulta a comercialização na ceagesp 

REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO

CÁ ENTRE NÓS

que maravilha maio
maneLão

Que maravilha maio, Dia 
das Mães, Mês das Noivas, 
Nossa Senhora de Fáti-
ma, abolição da escravidão 
completando 130 anos. 
Denúncias através da tele-
visão, mas o mercado con-
tinua trabalhando a todo 
vapor. 
No abastecimento de pro-
dutos frescos, de qualidade 
e com preços acessíveis para 
alimentar as famílias brasi-
leiras, cumprindo a função 
social. Pedimos ao bondo-
so Deus que mande, neste 
mês, o Pentecostes para 
que pessoas e entidades que 

pensem diferentes, tenham 
a clareza de ideias e che-
guem a um denominador 
comum e que o bom  senso 
prevaleça. 
Recebemos as visitas de vá-
rios colégios e instituições 
de ensino que vêm conhe-
cer a Nossa Turma, que 
está localizada em um dos 
maiores mercados de horti-
frúti do mundo, por onde 
passam as frutas, os legu-
mes, as hortaliças, os peixes 
que abastecem de modo 
geral da mais humilde 
instituição até os colégios 
bilíngues dos bairros mais 

sofisticados. 
No início de maio, tivemos 
a visita de uma escola de 
ensino infantil. Crianças de 
cinco anos monitoradas pe-
las educadoras, que vieram 
de ônibus, brincaram com 
a nossa galerinha. 
Partilharam o lanche e em 
dupla com as nossas crian-
ças plantaram no canteiro 
da horta  mudas de espi-
nafre, que gentilmente nos 
foram cedidas pelo agricul-
tor Sebastião e sua esposa 
Alessandra, da cidade de 
Suzano. De maneira lúdica, 
foi exaltada a figura do ma-

rinheiro Popaye, que tinha 
uma superforça por consu-
mir espinafre. Foi uma ma-
nhã de encantamento, pois 
na terra, eles descobriram 
minhocas, tatuzinhos. Nos 
pés de couve, joaninhas de 
várias cores. Todos com a 
mão cheia de terra. Posa-
ram para as fotos e nesta 
pequena amostra, eles vão 
entendendo que o produ-
tor rural planta e produz 
em grande escala.
No próximo dia 31 de 
maio, festa e celebração Eu-
carística de Corpus Christi, 
às 9hrs, no sindicato dos 

carregadores “sindicar”.  
A celebração será presidida 
pelo Frei Alcimar, da Pa-
róquia Nossa Senhora de 
Lurdes, da Vila Leopoldina 
e pelo Diácono Luiz Carlos 
de Laet, capelão da comu-
nidade ambiental Santa 
Luzia da Ceagesp. A alegria 
está voltando, o Serginho 
da banca “Quero Ler” doou 
vários álbuns de figurinhas 
da Copa da Rússia ( 2018 
) e os permissionários têm 
trazido figurinhas repetidas 
da coleção de seus filhos e é 
aquela festa. 
A galerinha colando as 

figurinhas. Dos protago-
nistas que estão na seleção 
dois deles já presentearam a 
Nossa Turma com camisas 
autografadas, o Miranda, 
zagueiro quando jogava 
no São Paulo, e o outro za-
gueiro Tiago Silva, quando 
jogava no Milan da Itália. 
Agora, ganhamos a camisa 
da jovem promessa que está 
nos Santos, o craque Vitor 
Bueno, que é sobrinho do 
Sr. Luan Gerardi, ambos 
são da cidade hospitaleira 
de Monte Alto. 
Vamos lá pra frente Brasil, 
Deus salve a seleção!

JoRnaL diGitaL 
38.467 visualizaçÕes/mÊs
13.228 usuários/mÊs
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Após queda de 
1,3% na co-
mercialização 
do primeiro 

trimestre de 2018, o en-
treposto de São Paulo re-
gistrou expressiva alta em 
abril, revertendo os resul-
tados negativos no acumu-
lado do ano.Mesmo com os 

problemas climáticos, fo-
ram comercializadas cerca 
de 274.957 toneladas em 
abril de 2018 ante 253.472 
negociadas em abril de 
2017. Crescimento de 8,5% 
ou 21.484 toneladas. 

No acumulado do qua-
drimestre o crescimento foi 
de 1%. Foram negociadas 

volume comercializado se recupera e 
registra elevação de 8,5% em abril

FLavio Luis Godas
sedes -seção de economia e desenvolvimento

1.099.374 toneladas no pe-
ríodo de janeiro a abril de 
2018 ante 1.088.638 nego-
ciadas no mesmo período 
de 2017.

Os produtos mais co-
mercializados (em tonela-
das) no entreposto no pri-
meiro quadrimestre do ano 
foram:

1. Laranja: 103.663
2. Tomate:88.543
3. Batata: 87.838
4. Mamão: 44.602
5. Melancia: 44.585
6. Maça: 42.847
7. Limão: 42.346
8. Manga: 33.255
9. Cebola: 32.864
10. Abacaxi: 30.990

Do total comercializa-
do de 1.099.374 toneladas 
no primeiro quadrimes-
tre, 52,4% foram frutas 
(576.619 ton), 25,2% legu-
mes (276.727 ton), 12,5% di-
versos (137.665 ton), 7,5% 

verduras (82.104 ton), 1,3% 
pescados (14.778 ton) e 1% 
flores (11.482 ton).

Preços: O fluxo financei-
ro subiu 8,3% no primeiro 
trimestre de 2018. Foram 
negociados R$ 2,72 bilhões 
em 2018 ante R$ 2,51 bi-
lhões em 2017. 

O índice CEAGESP, que 
mede a variação de preços 
de uma cesta com 150 pro-
dutos, registrou crescimen-
to de 7,1% em fevereiro. As 
fortes chuvas ocorridas 
nas regiões produtoras do 
sudeste no final de mar-
ço prejudicaram a oferta e 
qualidade de alguns legu-
mes mais sensíveis e, prin-
cipalmente, das verduras 
folhosas.    

Tendências: Preserva-
das as condições climáticas 
atuais, com pouca incidên-
cia de chuvas e temperatu-
ras mais amenas, espera-se 
aumento do volume co-
mercializado e redução dos 
preços praticados no próxi-
mo bimestre.

No dia 09 de maio, a 
Ceagesp recebeu a visita 
de uma comitiva argenti-
na composta por diversos 
profissionais voltados ao 
agroindústria. Estiveram 
presentes autoridades do 
Ministério de Agroindústria 
da Argentina, da Embaixa-
da Argentina, do Consu-
lado Geral em São Paulo e 
da Agência Argentina de 
Investimentos e Comércio 
Internacional. acompanha-
dos por representantes de 
catorze empresas frutihor-
tícolas.

Na ocasião, o grupo foi 
recebido pelo  presidente, 
Johnni Hunter Nogueira, 
e na sequência, visitaram 
o Banco CEAGESP de Ali-
mentos e comerciantes 
com potencial para futuras 
negociações.

ceagesp recebe 
comitiva da 
argentina

 

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
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De acordo com a Companhia 
Nacional de Abastecimento – CO-
NAB, a colheita de grãos na sa-
fra 2017/2018 deve atingir 229,5 
milhões de toneladas. Um pouco 
abaixo, em relação à última safra, 
já que foram mais de 238 milhões 
de t, sendo assim, a maior marca 
registrada da história. 

Mesmo com as expectativas, 
para este ano, sendo positivas, com 
essa previsão, o País colherá a se-
gunda maior safra. 

Entretanto, o Entreposto reali-
zou uma edição especial, em 2016, 
relatando sobre as condições da 
capacidade de estocar toda essa 
quantidade, “BRASIL SOFRE COM 
CAPACIDADE DE ARMAZENA-
MENTO”. 

Na safra 2016/2017, por exem-

plo, a capacidade de armaze-
namento de grãos representou 
68,2% do volume colhido, segundo 
levantamento da Conab. Isso signi-
fica que faltou estocar 76 milhões 
de toneladas.

A Companhia de Abastecimento 
de São Paulo possui a maior rede 
pública de armazéns, silos (grandes 
depósitos, em forma de cilindro, 
para guardar produtos agrícolas) 
e graneleiros (locais que recebem 
ou abrigam mercadorias a granel) 
do Estado de São Paulo e uma das 
maiores do Brasil. 

O Entreposto paulista possui 18 
unidades próprias interligadas à 
malha ferroviária. Juntas, elas têm 
uma capacidade estática de arma-
zenamento de aproximadamente 
de 1,2 milhão de toneladas.

BRASIL SOFRE COM CAPACIDADE 
DE ARMAZENAMENTO 

CEAGESP POSSUI A MAIOR REDE PÚBLICA DE ARMAZÉNS

Filho de holandeses, naturali-
zado brasileiro, Johannes Wit é o 
10º filho de uma família de 11 filhos 
no total. Sendo que ele veio para 
o Brasil com apenas quatro anos 
de idade. Formado em engenharia 
agrônoma pela ESALQ (USP-Pira-
cicaba). Em 1991, iniciou o próprio 
negócio e hoje é proprietário de 
uma empresa consolidada, pioneira 
na produção e o desenvolvimen-
to de lírios orientais e asiáticos em 
solo brasileiro. 

Com uma produção ocupa uma 
área de 70.000 m², contando com 
40.000 m² de estufas, 1.800 m² de 
câmaras frias e 2.435 m² de bar-
racões. A Jan De Wit produz entre 
40.000 e 45.000 vasos semanais.

O Lírio é produzido a partir de 
bulbos. Todos os bulbos vêm im-

portados da Holanda. Existe so-
mente uma safra de bulbos por 
ano, portanto para ter produção 
o ano todo, o estoque de bulbos é 
congelado. 

A comercialização é 100% fei-
to através da Cooperativa Veiling 
Holambra de onde vai para todo o 
País. Todos os lírios saem da pro-
priedade com um tratamento es-
pecial para prolongar sua durabili-
dade, diminuir formação de folhas 
amarelas e prevenir contaminação 
da água. “Apesar de a comerciali-
zação dos lírios se iniciar no Veiling 
Holambra, muitos lírios são vendi-
dos através dos nossos clientes no 
Ceagesp e periodicamente fazemos 
visitas a este importante mercado 
para uma maior aproximação com 
o varejo”, disse  Johannes Wit

JAN DE WIT É UMA DAS MAIORES 
PRODUTORAS DE LÍRIOS DO PAÍS

A JAN DE WIT CHEGA A PRODUZIR ENTRE 40 E 45 MIL VASOS SEMANAIS  

O Entreposto já vinha noticiando 
sobre a data final para o cadastra-
mento das propriedades rurais.  

O prazo está se aproximando de 
seu encerramento. O produtor tem 
até o dia 31 de maio, ou seja, final 
deste mês, para regularizar as ter-
ras e para que possa ter benefícios 
previstos no Código Florestal. Sen-
do que foi prorrogado, porque, an-
tes era até o dia 31 de dezembro do 
ano passado.

Se não regularizar a situação 
do imóvel, o proprietário perderá a 
oportunidade de recompor as áre-
as de preservação permanente com 
dimensões menores, conforme o 
tamanho da propriedade.

“O CAR é um cadastro online di-

MÊS DE MAIO 
FINALIZA O  
PRAZO DO CAR

zendo onde fica a área de reserva 
legal, ou APP [Área de Preservação 
Permanente]. Se ele não tem isso, 
após esse período, ele não conse-
gue fazer o programa de regula-
rização. Aí existem todas aquelas 
penalidades previstas no Código 
Florestal, que são desde multa, 
não obter financiamento, crédito 
em órgãos financeiros e também a 
transferência de imóvel”, explica o 
secretário municipal de Agricultura, 
Mauro Martini.

Segundo as informações do Mi-
nistério do Meio Ambiente, mais de 
4,8 milhões de imóveis rurais estão 
inscritos no Sistema Nacional de 
Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. 
Totalizando assim em uma área de 
436.841.621 hectares inseridos na 
base de dados do sistema.

Para realizar o cadastro, é preci-
so entrar no site do CAR (www.car.
gov.br), lá tem todas as informa-
ções e passo a passo para a efetua-
ção do procedimento.
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300CV DE POTÊNCIA E 
PBTS DE 17, 24 E 31 TON.

CÂMBIO AUTOMATIZADO 
EATON COM 10 MARCHAS 
+ RÉ: MAIS CONFORTO E 
ECONOMIA.

NÃO FALTA MAIS NADA: 

COM CÂMBIO AUTOMATIZADO.

NOVO IVECO 

SOBRAM CONFORTO E ECONOMIA.

IVE001818I Revistas Tecnicas AD Tector Auto Shift 170E28 Entreposto 210x280mm.indd   1 17/5/18   10:20 AM

ÚLTIMA edIÇÃO dO 
JORNAL eNTRePOsTO

a edição anterior do ea 
edição anterior do entreposto 
do mês de abril: “vendas de 
flores em datas especiais 
movimentam a economia 
do paÍs”, abordou sobre o 
cenário da floricultura em dias 
especiais como, por exemplo, 
o dia das mães. de acordo 
com o último boletim da 
Ibraflor – Instituto Brasileiro de 
floricultura, somente no ano 
passado, o brasil arrecadou 
mais de 7 bilhões de reais nesse 
setor, 8% a mais em relação 
ao que foi faturado em 2016. a 
expectativa é animadora para 
este ano.

o entreposto também trouxe 
a nova maneira consolidada de 
venda de flores na plataforma 
online. o ecommerce virou 
uma tendência, tanto que 
a empresa giuliana flores 
fechou o ano de 2017, com alta 
de 18%. “foi um ano muito 
bom para a empresa, pois 
surpreendeu positivamente, 
não só no faturamento, mas 
também na satisfação dos 
nossos clientes”, ressaltou o 
proprietário clóvis sousa.

o brasil importa rosas 
equatorianas. por isso, 
foi entrevistado o diretor 
econômico do pro ecuador, 
Alexi Villamar. “As flores que 
chegam ao brasil, em sua 
maioria são as rosas vermelhas, 
amarelas, em algum momento, 
nós exportamos rosas verde-
amarelo, com a cor da bandeira 
do Brasil, é sério, ficaram 
maravilhosas. tem também 
outro tipo de flores como a 
gipsófilas em varias variedades, 
e temos feito o requerimento 
para a autorização do mapa 
para conseguir a aprovação 
para outros tipos,” disse alexi 
villamar.  

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

O Entreposto realizou 
uma entrevista, em 2016, 
com o Carlos Aguiar, que 
é formado em Engenharia 
Eletrônica pela FAAP e atua 

no Banco Santander. Isso 
porque, a instituição finan-
ceira tem créditos destina-
dos ao agronegócio. Sendo 
que no ano passado, a ofer-
ta total registrada foi de 13 
bilhões de reais, o que re-
presentou um crescimento 
de 42%, em relação ao ano 
anterior. 

Os empréstimos do ban-

co para o produtor rural de 
pessoa física avançaram 
52,9%, ou seja, R$ 5,239 bi-
lhões. Já para as empresas 
do setor foram destinados 
R$ 6,32 bilhões em linhas 
de crédito, um avanço de 
quase 14%.

A novidade é que o San-
tander levou mais de R$ 
1 bilhão em crédito pré-

-aprovado para a 25ª edi-
ção da Agrishow, uma das 
três maiores feiras de tec-
nologia agrícola do mundo 
e a maior e mais importan-
te na América Latina.  Pelo 
segundo ano, isentará os 
clientes da comissão (flat 
0%), taxa de mercado que 
incide sobre o valor total da 
compra.

sANTANdeR AvANÇANdO 
JUNTO cOM O 
AgRONegócIO



A maçã é um dos 
produtos mais 
comercializados 
no Entreposto 

paulistano. De acordo com o 
balanço realizado, em 2017, 
pela Companhia de abasteci-
mento de São Paulo, foram 
vendidas mais de 139 mil to-
neladas da fruta. Na Ceasa de 
Santa Catarina, por exemplo, 
fazendo uma comparação nesse 
mesmo período, o Entreposto 
catarinense comercializou cerca 
de 13 mil t.

As vendas na Ceagesp, no 
ano passado, colocou o item na 
quinta colocação do Ranking 
dos Produtos por Toneladas, 
no setor geral e na terceira em 
relação somente de frutas. En-
tretanto, no quesito financeiro, 
a situação é ainda melhor, fican-
do na segunda posição, com a 
movimentação de aproxima-
damente 489 milhões de reais, 
atrás apenas do tomate. 

Porém, em relação somen-
te no setor de frutas, ela ficou 
em primeiro lugar, à frente, por 
exemplo, da laranja, com R$ 
417 milhões.

Infelizmente, esses números 
ficaram um pouco abaixo, em 
relação ao ano anterior, já que 
em 2016, foram comercializa-
das mais de 143 mil t, o que a 
colocava na quarta colocação, 
no Ranking Geral, uma posição 
melhor em relação ao ano pas-
sado. Já no primeiro trimestre 
deste ano, já foram comerciali-
zadas mais de 31 mil t de maçãs. 
Sendo que no mesmo período 

de 2017, o Entreposto paulista-
no chegou a registrar a marca de 
34 mil t.

Como a fruta precisa de 
temperaturas baixas, o Sul é um 
dos maiores produtores, tendo 
São Joaquim, município locali-
zado em Santa Catarina, como 
o maior produtor e um dos 
principais fornecedores de maçã 
fuji ao Entreposto da Capital. A 
cidade chega a representar cerca 
de 27% da fruta que entra no 
ETSP. Ou seja, somente no ano 
passado, foram mais de 16 mil 
toneladas que vieram da cidade 
catarinense. 

Outro município do Esta-
do, Fraiburgo também tem uma 
parcela significante, tanto que é 
a segunda cidade que mais con-
tribui com o fornecimento para 
a Ceagesp, com mais de 8 mil t. 
Isso em relação à maça Fuji, já 
a Gala, por exemplo, Fraiburgo 
ocupa a primeira colocação com 
mais de 19 mil t.

Recentemente, produtores 
da Serra catarinense realizaram 
um protesto para reivindicar o 
preço médio pago pelo quilo 
ofertado. No início do mês de 
maio, as empresas chegaram a 
oferecer R$ 0,67 pelo quilo. 
Sendo, que segundo os produ-
tores e segundo a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Exten-
são Rural do Estado (Epagri) 
e os produtores, esse valor não 
chega a cobrir o custo, que é de 
pelo menos R$ 0,80. 

A empresa Maçãs Carol, 
que está na Ceagesp, no Pavi-
lhão MFE-B Mod. 418 a 425, 

trabalha com diversos tipos e é 
uma das que trazem a fruta de 
São Joaquim. Segundo o pro-
prietário Domingos Mantova-
ni, a safra está terminando e é 
o momento de estocagem. “Em 
São Joaquim, já está em fim de 
colheita, quase toda a produção 
se encontra em câmaras frias. 
As vendas das maçãs no mês de 
abril acabaram ficando na nor-
malidade. Sendo que o melhor 
período começa em novembro 
e vai até fevereiro”, explica Do-
mingos Mantovani. 

De acordo com o Boletim 
da CONAB - Companhia Na-
cional 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, ex-
plicada pela 
g r a n d e 
oferta – 
de um 
lado os 
classifi-
cadores 
aumen-
t a r a m 
o esco-
a m e n t o 
para cobri-
rem custos e ge-
rar fluxo de caixa, e 
de outro, a intensa partici-
pação de pequenos produtores, 
que ajudou a fazer com que a 
oferta fosse maior do que o es-
perado.

cenáRio pReocupante 
nas vendas de maçãs   
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A maçã gala, com a colheita 
já finalizada, apresentou frutas 
consideradas pequenas, o que 
acometeu e acomete também a 
maçã fuji. Ambas as variedades 

começaram a ser esto-
cadas nas câma-

ras frias para 
comerciali-

zação no 
segundo 
s emes -
tre.

“ É 
m u i t o 
r u i m 

para o 
p r o d u -

tor, por-
que, essa sa-

fra deu muita 
maçã miúda, en-

tão, ela não está fazendo 
a média das vendas”, conclui 
Mantovani.

Situação que acontece tam-
bém com a empresa Rubifruit, 

que fica no Pavilhão HFB, Box 
115, que também traz maçãs de 
São Joaquim. “A safra toda veio 
com a maçã gala bem miúda e 
isso dificultou muito as vendas. 
Até tem clientes que preferem 
assim, mas a maioria querem 
no tamanho maior”, disse José 
Wellington, vendedor da em-
presa. 

No que diz respeito aos pre-
ços da maçã, aconteceram que-
das, no mês de abril, em três 
Ceasas: CeasaMinas (8,49%), 
Ceasa/RJ (0,36%) e Ceasa/PE 
(2,5%). As altas foram regis-
tradas na Ceasa/ES (5,39%), 
Ceasa/GO (30%) e Ceasa/CE 
(1,98%). Na Central de abas-
tecimento de São Paulo, já nos 
primeiros meses de 2018, os 
preços das maçãs Fuji, Gala e 
Granny Smith estão mais em 
conta que em 2017. Somente a 
Red Delicious está com a média 
do preço um pouco acima. De 
acordo com as informações le-

em 
2017, foram 

vendidas 
mais de 139 mil 
toneladas no 

etsp

safra da maçã gala em santa catarina produz frutas miúdas e dificulta a 
comercialização na ceagesp 

GuiLheRme aRauJo



9www.eNTRePOsTONews.cOM.bR | maio / 2018   I  eNTRePOsTO  

MAÇÃ gALA, A MAIs veNdIdA
As maçãs Gala são pequenas e têm uma casca bem fina. Sua 
base é vermelha e possui algumas misturas de verde e amarelo

vantadas pela Sedes - Seção de 
Economia e Desenvolvimento 
da Ceagesp, em abril do ano 
passado, o preço médio da Red 
Delicious foi de R$ 4,56. Já no 
mesmo período deste ano, o 
produto ficou com a média de 
R$5,17. Um aumento de apro-
ximadamente 13%.

A utilização de câmaras frias 
é essencial para conseguir abas-
tecer o ano inteiro. A Fischer 
S/A, pioneira na introdução 
da maçã brasileira no mercado 
internacional e uma das que 
abastecem a Ceagesp, possui 
um complexo industrial forma-
do por três modernas unidades. 
Segundo a empresa, a área total 
é de aproximadamente 65.663 
m² e com uma estrutura de 
105 câmaras frigoríficas, onde 
podem ser armazenadas até 
70.000 toneladas de maçãs. A 
maioria dessas câmaras opera 
em um regime chamado de At-
mosfera Controlada.

Para o empresário Caetano 
Genaro Jr., sócio proprietário 
da empresa Nutritiva Impor-
tadora e Comércio de Fruta 
LTDA, com o passar do tempo, 
a tecnologia vem ajudando na 
comercialização, principalmen-
te, na exportação. Isso, porque, 
com frotas modernas capaz de 
transportar quantidades maio-
res e com uma refrigeração ade-
quada. 

“Nos anos 80, quando eu 
comecei a trabalhar com frutas, 
por exemplo, um caminhão de 
maçã que vinha da Argentina 
carregava 850 caixas. Hoje em 
dia, a carreta frigorífica trans-
porta 1.200 caixas de maçãs. 
Hoje em dia, nós temos facili-
dade de transporte refrigerado 
da Europa, o que antes não ti-
nha nos anos 80 e 90”, relembra 
Caetano Genaro Jr.

De acordo com a Central 
de abastecimento de São Paulo, 
os principais países que enviam 

maçãs estrangeiras para o entre-
posto da capital são respectiva-
mente: Chile (51%), Argentina 
(18%), Itália (11%), Espanha 
(7%) e Portugal (6%). 

O Chile é o país que mais 
exporta maçã Granny Smith 
para o ETSP. No ano passado, 
foram mais de 1,5 mil t. Mas é a 
Red Delicious que o país chile-
no se destaca. Em 2017, mais de 
5,6 mil t foram comercializadas. 

Nos países da Europa, Por-
tugal e Itália são os maiores ex-
portadores para a Ceagesp da 
maçã Gala. No mesmo período, 
foram vendidas mais de 1,4 mil 
tonelada. Sendo mais de 900 t 
de maçãs portuguesas e 530 t 
italianas. 

Bem perto da fronteira com 
o Brasil, a Argentina, também, 
é um dos países importantes na 
exportação da fruta. No caso 
da Granny Smith, o Entreposto 
paulistano trouxe do país argen-
tino cerca de 750 t da fruta.     

FoNTE: SEdES

AS PRINCIPAIS MAÇÃS VENDIDAS EM 2017

TONELADAS

61.931

41.086

  25.076

  6.417

  5.118   

PRODUTO

GALA

FUJI

RED DELICIOUS

GRANNY SMITH

GALA ESTRANGEIRO



Entre os dias 16 e 18 de 
abril, aconteceu, em Barce-
lona, na Espanha, o primeiro 
encontro da WUWM 2018, 
sigla em inglês para União 
Mundial dos Mercados Ata-
cadistas. A última edição 
tinha sido em Melbourne 
e Sidney, na Austrália, em 
outubro do ano passado, 
e contou com a presença 
do presidente da Ceagesp, 
Johnni Hunter Nogueira. 
Neste, por causa da agenda 
de compromissos, não foi 
possível a participação.

Estiveram presentes no 
encontro, Gustavo Fonse-
ca,  diretor brasileiro para 
WUWM,  Aguinaldo Ba-
lon Presidente da  CEASA 
Rio de Janeiro e Ernesto da 
Cruz Teixeira, Presidente da 
CEASA RS. 

O encontro na cidade ca-
talã, na  teve com o objetivo 
discutir o futuro dos mer-
cados atacadistas, e a res-

ponsabilidade social e efici-
ência como fatores chaves 
na administração dos en-
trepostos. O Presidente do 
Conselho de Administração 
do Mercado Abastecedor 
da Região de Lisboa (MARL) 
e CEO do Grupo SIMAB, Rui 
Paulo Figueiredo, foi eleito, 
em Barcelona, membro da 
Direção da União Mundial 
de Mercados Abastecedo-
res (WUWM)

O Mercabarna que fica 
localizado em Barcelona, foi 
o primeiro mercado euro-
peu na comercialização de 
frutas e hortaliças. Possui 
a melhor concentração de 
frio em Espanha, incluindo 
800 mil m3 de instalações 
de refrigeração convencio-
nais e congeladas. Formado 
por mais de 700 empresas 
em um espaço de 170.000 
m2. Por ano, chega a mo-
vimentar mais de 2 milhões 
de toneladas.

MERCABARNA SEDIA PRIMEIRO ENCONTRO DA WUWM

PRIMEIRO ENCONTRO  DO ANO DA UNIãO MUNDIAL DOS MERCADOS ATACADISTAS. 
NESTA EDIÇãO, NãO TEVE A PARTICIPAÇãO DE REPRESENTANTES DA CEAGESP 

O Equador é um dos 
maiores produtores mun-
diais e um dos principais 
fornecedores de frutas e 
pescado para o Brasil. Re-
centemente, o País come-
çou a importar camarão 
equatoriano. Para o consu-
midor, isso traz uma vanta-
gem na competição, conse-
quência disso, uma queda 
nos preços. Outro produto 
importado é a banana, a 
fruta do exterior é trazida 
para compensar no período 
de entressafra por aqui.

Para ajudar no comércio 
envolvendo os dois países, 
o país equatoriano possui 
um escritório no Brasil. “O 
Pro Ecuador é uma agência 
de promoção das expor-
tações e atração de inves-
timentos, no mundo todo. 
Temos ao redor de 28 Escri-
tórios espalhados pelos pa-
íses alvo do comércio com o 
país equatoriano. 

No caso do Brasil, ele é 

EQUADOR 
EXPORTA 
FRUTAS E 
PESCADO AO 
BRASIL

um país estratégico para o 
comércio entre ambos os 
países. Porém, a gente se 
encontra aqui em São Pau-
lo, mas nossa área de tra-
balho é em todo o território 
Nacional” disse o Diretor 
Econômico, Alexis Villamar.

O Pro Ecuador esteve 
presente na maior feira ata-
cadista de supermercado 
da América Latina, a APAS 
2018. No estande, o públi-
co teve oportunidade, por 
exemplo, de conhecer e de 
degustar dos produtos que 
estavam em exposição. 

A Ceagesp comercializa 
produtos de  diversos pa-
íses. Sendo que, em 2016, 
por exemplo, entraram na 
Central de abastecimento 
de São Paulo, somente de 
origem equatoriana, algo 
próximo de 50 toneladas.
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Da esquerda para a direita; Alexi Villamar, Diretor do ProEcuador; Stephanie Ledesma, As-
sistente comercial; Diego Rivadeneira, Embaixador do Equador
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maio tem comeRciaLiZação FoRte 
de caRamBoLa na ceaGesp

Segundo a tabela de sazonalidade, a 
partir do mês de maio começa a ficar forte 
a comercialização de carambolas no En-
treposto paulistano. A previsão é que per-
maneça assim até agosto, ou seja, durante 
esse período o preço fica mais em conta, 
por causa da demanda. Já em setembro, a 
produção começa a diminuir. 

Na empresa, Nipo Brasileira, por 
exemplo, que está há mais de 50 anos em 
atividade, a fruta é vendida em embala-
gens de 300g, tendo a média do preço de 
8 a 10 reais e 500g , podendo chegar a R$ 
18,00. Ela traz a carambola de Mirandó-
polis, a 530 km de distância da cidade de 
São Paulo. A cidade é a maior produtora 
do Estado de São Paulo. Cerca de 1,6 mil 
quilos da fruta são produzidas semanal-
mente na região.

“Na nossa região, há boa luminosi-

dade, temperatura adequada a adubação 
é feita pelos produtores rurais e a água é 
fornecida pela chuva, substituindo a irri-
gação. O que tem influenciado a produti-
vidade são os acumulados desde o ano pas-
sado. Os últimos anos têm sido bom para 
essa cultura”, é o que ressalta o engenheiro 
agrônomo Edgar Bortoli dos Santos.

Os principais municípios que for-
necem carambola para o Entreposto da 
capital ficam no interior do Estado de 
São Paulo, como: Vista Alegre do Alto 
(47%), Taquaritinga (12%) e Monte 
Alto- SP (9%).

A carambola é um dos produtos mais 
comercializados na Ceagesp. De acordo 
com a Companhia, em 2017, foram mo-
vimentadas mais de 4,5 mil toneladas, o 
que representou algo próximo de 21 mi-
lhões de reais.

ceBoLa tem vaLoRiZação dos pReços em diveRsas ReGiÕes 
Um dos grandes motivos que ocasio-

naram nessa situação, no cenário nacional, 
foi por causa da diminuição da oferta da 
região que coincidiu tanto no Nordeste 
quanto no Sul. Desde o início do ano, o 
preço permanece em alta em várias regiões 
produtoras. 

A solução para alguns cebolicultores 
pode ser nos produtos de fora, como a ce-
bola argentina, por exemplo. 

De acordo com o último Boletim 
Hortigranjeiro da Conab – Companhia 
Nacional de Abastecimento, a cebola teve 
seu preço na maioria dos mercados com 
o aumento de janeiro e fevereiro, porém 
de menor intensidade do que no mês an-
terior. 

No Rio de Janeiro e em Espírito Santo 

os preços chegaram a cair, mas em percen-
tuais pequenos, 2,16% e 1,79%, respecti-
vamente. Neste mesmo período, segundo 
o índice de preço divulgado pela Ceagesp, 
em fevereiro, o preço da cebola nacional 
teve um aumento de 27,6%, em relação 
a janeiro. 

Sendo que no mês anterior, também, 
o produto esteve em alta, porém dessa vez 
de 6,8%.

Na empresa atacadista Gaúcho, que 
fica localizada no pavilhão BPD, nos Bo-
xes 85,86 e 87, o saco de 20 quilos, por 
exemplo, pode ser encontrado por 42 re-
ais, sendo que o produto vem da região de 
Santa Catarina. Como a colheita termi-
nou antes das chuvas, a situação do preço 
não chegou a ser afetada.

LaRanJa peRmanece como o pRoduto mais 
vendido no etsp

A laranja, entretanto, é o produto 
mais vendido no Entreposto paulista-
no. De acordo com a Companhia de 
abastecimento, no ano passado, por 
exemplo, foram mais 280 mil tonela-
das. Um pouco abaixo, em relação ao 
ano de 2016, já que foram vendidas 
mais de 300 mil t da fruta.

Apesar de que somente, no primeiro 
trimestre deste ano, o balanço registrado 
chega a quase 80 mil t. Mas, quando en-
volve o setor financeiro, quem ocupa a 
primeira colocação é o tomate com mais 
de 610 milhões de reais, seguindo de 
perto pela maçã com R$ 480 milhões. 
A laranja, nesse quesito, fica na terceira 
posição com R$ 417 milhões.

Já no cenário nacional, no Brasil, por 
ano, são mais produzidas mais 16 mi-
lhões de toneladas. São Paulo é o princi-

pal produtor com mais de 12 milhões de 
t anuais. Outros Estados, Minas Gerais e 
Bahia vêm logo em seguida, segundo os 
dados do IBGE, em 2015. 

A Fundecitrus - Fundo de Defesa 
da Citricultura, divulgou, recentemen-
te, que a safra de laranja 2017/18 no 
cinturão citrícola de São Paulo e Triân-
gulo/Sudoeste Mineiro, onde está situ-
ada a maior parte da indústria exporta-
dora de suco do Brasil, atingiu 398,35 
milhões de caixas de 40,8 kg, a quarta 
maior da história.

A fruta é muito utilizada na forma 
de suco. Isso faz com o que o País seja 
o maior produtor mundial. 

Além de ser líder mundial na ex-
portação. Tendo os Estados Unidos 
como os principais compradores da 
fruta nacional.



15www.eNTRePOsTONews.cOM.bR | maio / 2018   I  eNTRePOsTO  

À VISTA CÓD. P.152.89

*Imagens meramente ilustrativas. Kia Sportage 2018/2019 com pintura sólida a partir de R$ 112.990,00 à vista, cód. P.152.89. A Akta Motors reserva-se o direito de corrigir eventuais erros gráficos ou de digitação. Consulte condições de financiamento na Akta Motors mais próxima. 

R$112.990

 Venha fazer um Test Drive.

2019
,00

NA ESTRADA OU NO TRABALHO,
A AKTA TEM O CARRO CERTO PARA VOCÊ.

Pronta Entrega na Akta Motors.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Segundo os dados da FAO – Organi-
zação das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação, o Brasil é o quarto maior 
produtor de coco verde do mundo. Por 
ano, o País chega a produzir cerca de 2 bi-
lhões de unidades. Tendo a região produ-
tora localizada em áreas litorâneas, princi-
palmente, na região Nordeste, nos estados 
da Bahia, Sergipe e Ceará.

A Embrapa desenvolveu uma película 
que aumenta a durabilidade e mantém a 
conservação dos nutrientes. Na prática, a 

película biodegradável garante que a água 
de coco nacional possa ser saboreada em 
outros países. Dessa maneira colabora 
com a exportação do fruto.

Na Ceagesp, o coco verde é um dos 
produtos mais comercializados. De acordo 
com o balanço realizado pela Companhia 
de abastecimento de São Paulo, o item 
está entre os 20 mais vendidos. No ano 
passado, por exemplo, foram mais de 43 
mil toneladas, o que movimentou finan-
ceiramente cerca de 22 milhões de reais.

BRasiL É um dos maioRes pRodutoRes 
de coco veRde do mundo

minas GeRais É o estado Que mais 
FoRnece FLvs ao etsp

A Ceagesp recebe produtos do Brasil 
inteiro e também de fora do País. Minas 
Gerais é o estado que mais vem produ-
tos hortifrutigranjeiros para o Entrepos-
to paulistano. Logo em seguida, Bahia e 
Santa Catarina contribuem fortemente. 
De acordo com o balanço realizado, no 
ano passado, pela Companhia de abaste-
cimento de São Paulo, foram mais de 260 
mil toneladas de alimentos que vieram do 
estado mineiro. Isso representou um valor 
financeiro de aproximadamente 607 mi-

lhões de reais. Sendo que os produtos mais 
comercializados ficaram por conta do to-
mate, que em 2017, venderam mais de 64 
mil t. Depois a batata e a cenoura com 34 
mil e 25 mil t, respectivamente. 

Vale ressaltar que o estado é um dos 
maiores produtores de tomate do País. 
Segundo o levantamento realizado pelo 
IBGE, ele ocupa a terceira colocação, fi-
cando atrás apenas de Goiás e São Paulo. 
Por ano, Minas Gerais produz cerca de 
740 mil t de tomates. 
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Em 2017, segundo os dados da Anfa-
vea - Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores, as vendas 
de máquinas agrícolas no País foram de  
aproximadamente 42,3 mil unidades. 
Sendo que no primeiro trimestre deste 
ano, a comercialização desses produtos 
resultou na soma de 7,5 mil. 

Números um pouco baixo, já que no 
mesmo período do ano passado, foram 
mais de 9 mil veículos. Isso se refere não 
somente aos tratores, mas também as co-
lhedoras de cana, colheitadeiras e retroes-
cavadeiras. 

O Entreposto foi convidado pela New 
Holland Agriculture, no dia 24 de abril, 
para conhecer o novo modelo de trator. 

A apresentação do protótipo foi rea-
lizada em uma fazenda, em Ponta Grossa 
no estado do Paraná. Sendo que ela foi 
antecipada, uma semana antes da inau-
guração, no evento da Agrishow, em Ri-
beirão Preto, que aconteceu no dia 30 de 
abril e foi até 04 de maio.

Quebrando todos os paradigmas de 
que os tratores são máquinas rústicas, esse 
novo veículo possui um designer sofisti-

cado e uma linha arrojada, além de uma 
comodidade para o trabalhador se sentir à 
vontade nas atividades do campo.

Há cinco anos, a empresa multina-
cional estava trabalhando com esse novo 
conceito: o trator movido a biometano. 
Nele, foram aplicadas várias horas de tes-
tes e o resultado obtido foi positivo. A 
previsão é que em três anos, ou seja, 2021, 
esses tratores já sejam produzidos em es-
cala comercial.

“Em 2013, a marca apresentou o pri-

meiro protótipo do trator T6 movido 
a metano, que vem sendo, desde então, 
testado por seus clientes. No Brasil, o mo-
delo chegou em 2017 e desde então está 
em avaliações práticas no campo, como 
na Chácara Marujo, em Castro (PR)”, é o 
que explica Nilson Righi, gerente de Ma-
rketing para Produto.

Pensando na sustentabilidade, essa 
nova forma de energia colabora muito 
com o meio ambiente. Isso porque, essa 
nova versão contribui com uma redução 

de até 80% de poluentes, comparado com 
o Diesel. O motor foi desenvolvido pela 
FPT Industrial, que é movido comple-
tamente com o biometano. O resultado 
garante um desempenho equivalente ao 
modelo utilizado com o diesel.

A Associação Brasileira de Biogás e 
Biometano – Abiogás, estima que a pro-
dução atual de biometano no País seja 
algo próximo de 250 mil metros cúbicos 
por dia. Entretanto, a meta principal é 
dobrar o volume em um ano.

neW hoLLand 
aGRicuLtuRe 
Lança o 
pRimeiRo 
tRatoR movido 
a Biometano



E – Segundo os dados da 
Anfavea, o total de vendas 
de tratores teve um cresci-
mento de 2,8%. Como foi o 
balanço para a New Holland 
e qual a previsão para este 
ano?
Alexandre Blasi - Nossa 
previsão é de crescimento 
entre 5% e 10% na venda de 
máquinas em 2018 compa-
rado ao ano anterior.

E – Como vocês atuam para 
convencer o produtor a re-
novar a frota de tratores, já 
que muitos possuem essas 
máquinas por muitos anos 
e até mesmo em condições 
não adequadas de trabalho?
Alexandre Blasi - A frota 
de tratores e máquinas de 
maneira geral ainda preci-
sam ser renovadas no Brasil, 
apesar da melhora desde a 
criação do Moderfrota. Isso 
devido à expansão de áreas 
que ocorreram mais forte-
mente nos últimos dez anos, 
mas principalmente pela 
necessidade de maior efici-
ência das máquinas no cam-
po. Sobre eficiência, este é o 
ponto da necessidade de re-
novação das máquinas pelo 
produtor: ela leva a maior 
rentabilidade por hectare 
devido ao menor consumo 

de combustível, ao uso da 
agricultura de precisão que 
melhora a produtividade, 
bem como a maior eficácia 
na colheita (menor perda e 
maior limpeza), no plantio 
(menor consumo e linea-
ridade das sementes) e na 
pulverização (menor uso de 
defensivos e aplicação cali-
brada pelo mapeamento da 
cultura).
 
E – Vocês estiveram na 
Agrishow, quais foram os 
modelos apresentados e 
qual foi o resultado obtido 
com o evento?
Alexandre Blasi - Apresen-
tamos na Agrishow o novo 
trator movido a biometano, 
principal atração da feira (e 
isso não sou eu que digo, 
mas os veículos de comuni-
cação que cobriram o even-
to); a linha de colheitadeiras 
CR (o que inclui duas recor-
distas mundiais em colheita 
de soja e trigo – CR8.90 e 
CR10.90, respectivamente); 
a família de pulverizado-
res Defensor; a semeadora 
PL6000; a colheitadeira TC, 
a mais vendida do Brasil; 
a forrageira FR; levamos 
também um microposto 
para a produção de biogás 
para as fazendas, tecnolo-

gia de uma empresa parcei-
ra; e também lançamos na 
Agrishow o drone da marca, 
que alinha com as nossas 
máquinas, para que o pro-
dutor tenha um serviço efi-
ciente de análise das áreas 
de plantio. Ainda estamos 
fechando os números, não 
temos um resultado da fei-
ra, mas posso dizer que foi 
uma das melhores.

E – Quando pensamos em 
trator, a primeira coisa que 
vem em nossas cabeças é 
de que é uma máquina ba-
rulhenta e antiga. Vocês 
estão trazendo um modelo 
completamente sofisticado, 
com um designer futurísti-
co. Como alinhar isso, sem 
perder a funcionalidade no 
trabalho pesado do campo?
Alexandre Blasi - Esse é o 
grande desafio, que posso 
afirmar que a New Holland 
conseguiu resolver. Temos 
um trator conceito, com 
design inovador e funcio-
nalidades de cabine inte-
rativas e modernas, porém 
por baixo de tudo isso há 
uma máquina com um cus-
to 30% menor de consumo 
comparado ao diesel, que 
polui 80% menos, mas com 
a mesma autonomia e ren-

dimento de uma máquina a 
diesel, ou seja, tudo que o 
produtor necessita e quer.

E – Vocês estão trabalhan-
do, deste 2013, com um 
protótipo de trator movido 
a biometano. Qual a vanta-
gem, por exemplo, em rela-
ção ao trator convencional 
movido a diesel?
Alexandre Blasi - As princi-
pais vantagens são: a possi-
bilidade de produtor conse-
guir fechar o elo para uma 
fazenda autossuficiente de 
energia (e o trator é um com-
ponente fundamental para 
isso); a redução considerável 
na poluição (emissão 80% 
menor de CO²); redução no 
custo de combustível de 
30% comparado a um trator 
padrão; e redução de ruí-
dos de 50% no trabalho no 
campo – também compara-
do a um trator padrão. Além 
disto, ter a mesma autono-
mia de trabalho do trator a 
diesel.
 
E – Qual é a previsão para 
que esses modelos sejam 
produzidos em escala co-
mercial e outros países já se 
adequaram a esses novos 
conceitos?

Alexandre Blasi - A previ-
são é que a tecnologia de 
biometano chegue ao mer-
cado em até três anos.

E – O produtor rural poderá 
reabastecer o trator em sua 
própria fazenda. Entretanto, 
quem quiser utilizar futura-
mente esse trator, mas não 
tem conhecimento de insta-
lação do gás metano, o que 
vocês indicam nesse caso?
Alexandre Blasi - Fazer um 
Estudo de Viabilidade Téc-
nica e Econômica (EVTE), 
incluindo a análise do po-
tencial de produção de bio-
gás, a viabilidade econômica 
do projeto e qual a melhor 
solução tecnológica. Após 
esse estudo, se for viável, 
ele pode implantar o siste-
ma de biodigestão.
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 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.   

Je entRevista 
aLeXandRe BLasi, 
diRetoR de meRcado
no BRasiL 
da neW hoLLand 
aGRicuLtuRe



eventos
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

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 exposito-
res de diversos países. O ano de 2018 
trouxe à APAS – Associação Paulista de 
Supermercados, que aconteceu entre os 
dias 07 a 10 de maio, em um espaço de 
35 mil metros quadrados de exposição 
nos pavilhões do Expo Center Norte, 
cerca de 700 expositores nacionais e in-
ternacionais apresentaram seus produtos 
e serviços a mais de 74 mil inscritos na 
Feira.

Com o tema “Nós Amamos Super-
mercado”, a edição deste ano enalteceu 
o sentimento de que é necessário con-
siderar as relações entre todos os elos da 
cadeia de abastecimento, que começa 

nos produtores, passa pela indústria, 
distribuidores, supermercados, até final-
mente chegar ao cliente final.

“Tudo foi pensado para conectar 
pessoas e conhecimentos, incentivar a 
criação de soluções inovadoras e oportu-
nidades de negócios que proporcionem 
resultados a todos os participantes”, dis-
se Pedro Celso Gonçalves, presidente da 
Associação Paulista de Supermercados 
(APAS).

Segundo os organizadores do evento, 
essa edição teve um aumento de 12% 
em relação à visitação do público alvo 
(varejistas em geral), que totalizaram 
mais de 34 mil visitantes. 

“Todos esses números nos dão a cer-
teza de que estamos no caminho certo e 
que o setor acredita no evento e enxerga 
a APAS Show como um canal eficiente 
para a realização de negócios”, ressaltou 

empResas atacadistas da 
ceaGesp estiveRam pResentes 
na apas 2018
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Pedro Celso Gonçalves.
Também estiveram presentes, para 

acompanhar de perto, alguns políticos, 
como o governador de São Paulo, Márcio 
França, o ex-governador Geraldo Alck-
min, além do prefeito Bruno Covas e do 
presidente do Brasil, Michel Temer. 

“Quando chego a um lugar com pes-
soas motivadas como aqui neste evento, 
em uma segunda-feira iniciando a sema-
na, é revigorante. Os supermercados são 
como um termômetro de como anda a 
economia e convergem importantes ca-
deias de produção do País”, disse o pre-
sidente.

A Ceagesp, que é o maior mercado 
atacadista da América Latina, abastece as 
principais redes de supermercados do País 
inteiro. Empresas que ficam na Central 

de abastecimento de São Paulo estiveram 
com estandes no evento. DeMarchi, Fru-
gal, Itaueira, Trebeschi, Hetros, Canelas 
são algumas que marcam presenças todos 
os anos.

“Estamos no quinto ano da APAS e 
vem dando resultado, trazendo novos 
clientes para a empresa, fidelizando cada 
vez mais. Sendo que essa é a nossa meta 
na APAS: fidelizar o cliente”, ressaltou 
Antônio Batista, proprietário da Canelas. 

Carlos Eduardo gerente comercial da 
empresa Hetros, também ressalta à fideli-
zação de clientes. 

“O ano passado, o balanço foi com-
pletamente positivo, com bastantes clien-
tes novos e fortalecendo o que a gente já 
atende. Esse ano, novamente, em busca 
de novos clientes”, disse. 
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Perdas e desperdícios de re-
cursos significam que apenas 
uma parcela desses recursos 
atende ao que se destina. 

Sejam recursos hídricos, financeiros, am-
bientais, energéticos ou alimentares. 

O Brasil apresenta extensões conti-
nentais, disponibilidade de terras férteis, 
recursos hídricos, clima favorável, baixo 
custo para produção de carnes e alimen-
tos. Assim, grande parte do PIB brasileiro 
provém do agronegócio. Além de ser um 
pilar econômico, a agricultura brasileira é 
responsável pelo abastecimento de alimen-
tos em diversas partes do mundo.

Um dos Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) é a fome zero 
até 2030. Nota-se um desequilíbrio na 
alimentação humana: quando aproxima-
damente 800 milhões de pessoas passam 
fome no mundo, há também aproximada-
mente 2 bilhões de pessoas obesas. É ne-
cessário haver um equilíbrio na distribui-
ção de alimentos, com educação alimentar 
por um lado e disponibilidade de alimen-
tos do outro.

Estima-se que 24% de todos os ali-
mentos produzidos no mundo para con-
sumo humano por ano são perdidos e 
desperdiçados. Em países mais pobres, a 

porcentagem das perdas é ainda maior. 
Nestes países, as técnicas para colheita e 
pós-colheita são inadequadas ou obsoletas. 
Técnicas para armazenagem, transporte, 
embalagem, comercialização, refrigeração 
e mesmo infraestrutura, são precários.  

Outra meta dos Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável é reduzir pela 
metade as perdas de alimentos desde a 
produção até o abastecimento, tratando 
das perdas pós-colheita e desperdícios per 
capita no varejo e no consumo. Muitos 
varejistas tratam como rejeito produtos 
que apresentam algum problema visual, 
mas que ainda possuem valor nutricional. 
Consumidores também tratam como res-
tos muitas partes dos alimentos que pode-
riam ser aproveitadas. 

As perdas na fase de produção, pro-
cessamento, armazenamento, manuseio 
em supermercados e pelos consumidores 
resultam em 780 milhões de toneladas no 
mundo. Assim, 28% das terras cultivadas 
no mundo geram produtos que vão para 
o lixo. 

Isso representa perdas de recursos ener-
géticos, que muitas vezes provém de fon-
tes não renováveis. Representa também 
perdas de recursos hídricos, além de gerar 
uma pressão para os ecossistemas da ter-

ra, na biodiversidade, e geram emissão de 
gases do efeito estufa (GEE). Evitando-se 
essas perdas haveria melhor aproveitamen-
to das áreas plantadas, sem a necessidade 
de aumento. 

Existe a necessidade de aumentar a 
produção de alimentos em 60% até 2050. 
Reduzindo-se as perdas e desperdícios essa 
meta é muito mais facilmente alcançada, 
visto que os alimentos já são produzidos. 
Resta fazer com que cheguem ao destino, 
que é alimentar as pessoas. Nos países em 
desenvolvimento observa-se perdas devido 
a problemas gerenciais e técnicos. 

Existem deficiências na colheita e na 
pós-colheita. A falta de conhecimento im-
pede que tecnologias simples e de baixo 
custo sejam implantadas e façam a dife-
rença. Um agravante é o baixo preço rece-
bido pelos agricultores que os desencoraja 
usar tecnologias para gestão, produção, 
comercialização e conservação dos produ-
tos. Na maioria dos casos, o retorno dos 
investimentos acaba sendo inviabilizado 
ou negativo.

Parte do desperdício de alimentos está 
muito ligada também à forma como os 
alimentos são valorizados e consumidos. 
O planejamento alimentar para compra e 
consumo pode ser trabalhado conscienti-

peRdas e despeRdÍcios de aLimentos: um oLhaR paRa o FutuRo

JuLiana apaRecida FRacaRoLLi  - 
pRoFessoRa univeRsitáRia de 
enGenhaRia aGRÍcoLa

zando-se os consumidores.
Dessa forma, é importante tratar o 

assunto das perdas e desperdícios nas es-
colas e com políticas públicas. Espera-se 
que num futuro próximo o Brasil possa 
atender grande parte da demanda de ali-
mentos no mundo, sem que ecossistemas 
sejam afetados. Espera-se também que a 
sociedade possa agir em conjunto, com 
produtores remunerados de forma justa e 
com acesso e retorno de investimentos em 
tecnologias. 

Espera-se também que comerciantes e 
consumidores tenham consciência a res-
peito do alimento que têm em mãos, va-
lorizando e aproveitando este alimento da 
melhor forma. O equilíbrio e a educação 
alimentar podem reduzir a quantidade de 
pessoas obesas. Espera-se que, com empe-
nho em conjunto, o objetivo 2 da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
da ONU seja alcançado: Fome zero e agri-
cultura sustentável.
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LAYOFF

Você sabia que a alimentação está dire-
tamente relacionada a nossa saúde vocal? 
De acordo com a nutricionista Nathália 
D’Abruzzo, para quem tem a voz como 
ferramenta de trabalho principal (como 
cantores, radialistas, professores, telema-
rketing, vendedores, profissionais de saú-
de, etc), há dicas muito interessantes que 
se encontram a seguir e que podem me-
lhorar a vibração da mucosa e diminuir a  
secreção, auxiliando na fonação.

1.  Consuma alimentos com fibras como 
frutas, verduras, legumes e cereais inte-
grais. Estes alimentos promovem  uma 
mastigação mais vigorosa e com amplitu-
de de movimentos, que auxilia na abertura 
da boca e no treinamento da musculatura 
facial e consequentemente na articulação 

saÚde vocaL e 
aLimentação

dos fonemas). 
2.  Maçã: Possui propriedades adstringen-
tes (“limpantes”) que  diminuem a secre-
ção da mucosa, hidratação, melhora da 
articulação e da ressonância por meio dos 
movimentos vigorosos da mastigação; 
3.  Frutas cítricas (limão, laranja, acero-
la, mexerica, kiwi, morango, etc). A aci-
dez  auxilia na estimulação de salivação, 
melhorando a lubrificação da garganta. 

Assim, promove um maior número de de-
glutições e relaxa a musculatura da laringe. 
Inclusive, os sucos naturais, especialmente 
os de laranja e de limão, auxiliam na ab-
sorção do excesso de secreção mucosa po-
rém não são aconselhados em quem possui 
refluxo gastroesofágico. 
4.  Frutas contendo pectina, que é uma fi-
bra solúvel, promovem a higienização da 
cavidade oral, melhorando a ressonância 

vocal. São exemplos: banana prata, caqui, 
manga, morango, mamão, pêra, pêssego, 
goiaba e ameixa; 
5.  Salsão (ou aipo): Também com ação 
adstrigente; 
6.  Romã: Com efeitos ainda controversos 
para a voz, porém sua capacidade adstrin-
gente se deve a presença dos taninos;
7.  Mel: Lubrificante das caixas de resso-
nância, por conter diversos compostos 
bioativos e enzimas com atividade antio-
xidante e antibacteriana. No caso, o mel 
NÃO pode ser consumido por diabéticos!
8.   Própolis: Ação anti-inflamatória, sen-
do lubrificante da boca e da faringe.
9.  Água: Contribui para a saúde orgâni-
ca e funcional da laringe, com resultados 
positivos nos parâmetros acústicos e per-
ceptivos da qualidade vocal, principal-
mente de cantores. A hidratação promove 
um menor atrito entre as pregas vocais e 
maior flexibilidade e melhor vibração das 
mesmas durante a produção vocal, princi-
palmente aos profissionais. 

dica meL com Limão

Promove boas condições para a produção 
vocal. 

Que tal agora preparar sua lista e ir às 
compras?

natháLia d’aBRuZZo, nutRicionista

SANTOS & CRAVANZOLA 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Ligue: (11) 2651-0048          (11) 97358-382824 horas

Oferecemos assessoria jurídica e financeira 
para empresas em dificuldades:

Advocacia trabalhista, Criminal, Civel e Tributária
 

Renegociação de dívidas junto a Bancos e Fornecedores
 

Limpeza de nomes junto ao Serasa e SCPC
 

Administração bens imóveis

Leilões de imóveis extrajudiciais

Ah o abacate! Na minha opinião uma 
das melhores frutas que temos disponíveis 
no Brasil. 

Além de ser muito saborosa e versátil, 
podendo ser usada em diversas prepara-
ções. Ela é riquíssima na sua composição 
nutricional. 

Porém, ainda muitas pessoas se preo-
cupam mais com as suas calorias (sim, é 
bastante calórico) do que com a imensi-
dão de benefícios que essa fruta pode nos 
proporcionar, que por sua vez, um dos 
benefícios é justamente auxiliar na perda 
de peso! 

O abacate, apesar de ser uma fruta, não 
é fonte de carboidratos como na maioria 
das frutas, e além disso compõe uma boa 
porção de fibras, por esse fato é uma fruta 
de baixo índice glicêmico favorecendo o 
controle da insulina, excelente para dia-
béticos, para controle da saciedade e para 

auxiliar no emagrecimento. Sim, para o 
emagrecimento! 

Ele é rico em gorduras insaturadas (áci-
do oléico e b-sitosterol) que favorecem o 
controle do colesterol. As gorduras tam-
bém favorecem a saciedade e nesse caso 
como estamos falando de gorduras “boas” 
é unir o útil ao agradável. 

O abacate também é rico em fitoeste-
róis, vitaminas do complexo B, A, C, E, 
potássio, ferro e magnésio, que auxiliam 
como antioxidantes e anti-inflamatório. 

Também possui boa porção de prote-
ína comparado a outras frutas, mais um 
fator auxiliador na perda de peso e ganho 
de massa magra.

Portanto, “coloque na balança” se real-
mente as calorias “pesam” mais do que os 
benefícios, e veja o que você está perden-
do ao não consumir um alimento natural 
apenas pelas calorias.

todo podeR nutRicionaL do aBacate

camiLa paco, nutRicionista
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O caminhão que todo motorista pode dirigir 
acaba de chegar: o Delivery Express já está 
nas concessionárias do todo o Brasil, combi-
nando o conforto de um automóvel à robus-
tez de um caminhão de verdade. O veículo já 
nasce celebrando um marco: o ingresso da 
marca Volkswagen Caminhões e Ônibus no 
segmento de 3,5 toneladas, um dos mais dis-
putados no Brasil e na América Latina.

Sob medida para entregas urbanas, o Deli-
very Express destaca-se por oferecer agilida-
de em manobras rápidas e, ao mesmo tem-
po, robustez a toda prova, com a vantagem 
de poder ser guiado por motoristas com car-
teira de habilitação categoria B, além de tra-
fegar em áreas onde a circulação de cami-
nhões é restrita, característica dos grandes 
centros urbanos. 

A linha Hi-Way foi projetada para proporcio-
nar desempenho e baixo consumo de com-
bustível com versões de motorização que vão 
desde 440 até 560 cavalos. Destaque ainda 
para o Intarder, sistema utilizado como auxi-
liar ao freio de serviço e ao freio motor, que 
eleva a potência total de frenagem para 978 
cv, uma das maiores do mercado. 
Para o executivo, o setor agrícola tem um pa-

pel fundamental na economia brasileira. “O 
desempenho da agricultura em 2017 foi po-
sitivo, atingindo níveis recordes de safra, com 
um crescimento de 30% , se comparado a 
2016. 
O mercado de caminhões, acima de 16 tone-
ladas de PBT, representa cerca de 30% da 
demanda do setor agrícola, sendo que nos 
pesados esse percentual chega até 40%.” 

A Ford contabilizou a venda de 50 cami-
nhões dentre diversos modelos de sua linha 
na Agrishow, uma das maiores feiras agrope-
cuárias do Brasil, realizada no início do mês 
em Ribeirão Preto, SP. 
Esse resultado comprova o bom momento do 
agronegócio e a força da marca nesse seg-
mento, com uma oferta diversificada de ver-
sões das linhas Cargo e Série F.

A Ford apresentou em seu estande a linha 
Cargo Power, que acaba de ser lançada no 
mercado com o motor mais potente da cate-
goria, de 306 cv. 
A linha foi representada pelos modelos Cargo 
Power 2431 6x2 e Cargo Power 3031 8x2 – 
o primeiro da marca com essa configuração 
de tração –, com peso bruto total de 24 e 30 
toneladas, respectivamente.

O comercial leve Sprinter ganhou evidên-
cia na feira APAS Show 2018. No estande 
da marca de 72m², esteve exposto o furgão 
Sprinter CDI 313 Street, amplamente re-
conhecido no mercado pelo alto padrão de 
qualidade, tecnologia, conforto e seguran-
ça, além de agilidade, versatilidade e reduzi-
do custo operacional.
“Com a Sprinter furgão, oferecemos diversas 

soluções para o transporte urbano de distri-
buição de mercadorias, mesmo em áreas de 
restrição à circulação, com alta produtivida-
de e rentabilidade”, diz Jefferson Ferrarez, di-
retor de Vendas e Marketing Vans da Merce-
des-Benz do Brasil. 
Ela assegura mais vantagens às empresas e 
transportadores, com destaque para o con-
forto de dirigibilidade aos motoristas.

VW DELIVERY EXPRESS: O CAMINHÃO 
QUE TODO MOTORISTA PODE DIRIGIR 
ESTREIA NAS CONCESSIONÁRIAS

IVECO TRAZ SOLUÇÃO AO 
AGRONEGÓCIO NA AGRISHOW 2018

FORD CAMINHÕES DIVULGA BALANÇO 
DE VENDAS NA AGRISHOW

LINHA SPRINTER OFERECE VÁRIOS 
MODELOS E VERSÕES PARA O SETOR 
DE SUPERMERCADOS
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Mercedes-Benz 
destaca caMinhões 
accelo e atego no 
circuito ceasa 2018

A Mercedes-Benz está 
seguindo à risca o 
compromisso de es-
tar cada vez mais 
junto aos motoristas. 

Este ano, a Empresa irá percor-
rer o Brasil com o Circuito CEA-
SA 2018, que rodará 12 cidades 
até outubro deste ano para vi-
sitar as principais Centrais Es-
taduais de Abastecimento do 
País. A primeira edição do even-
to foi em Goiânia, entre os dias 
2 e 4 de maio. Logo após, a ação 
itinerante seguiu para Brasília.

“É um prazer e uma satisfa-
ção muito grande promover o 
Circuito CEASA 2018, evento 
que interliga a rotina de traba-
lho do motorista com o lazer 
nos intervalos de suas ativi-
dades”, diz Ari de Carvalho, di-
retor de Vendas e Marketing 
Caminhões da Mercedes-Benz 
do Brasil. “Com essa ação, que-
remos que os caminhoneiros 
entrem no nosso estande e se 
sintam familiarizados com as 
soluções de transporte que a 
marca oferece”.

Durante as etapas, os visitan-
tes poderão conhecer e dirigir 
os caminhões Accelo 1016 4x2 
com implemento baú da 4Tru-
ck e Atego 3030 8x2, modelos 
mais utilizados nas operações 
de hortifruticultura no seg-
mento atacadista em diversas 
regiões do Brasil. Além disso, 

podem se tornar membros do 
MercedesClub, novo Programa 
de Fidelidade e Recompensas 
que permite acumular pontua-
ções conforme as compras de 
peças e serviços nos Concessio-
nários Mercedes-Benz e com o 
relacionamento e a preferência 
do cliente pela marca.

A primeira parada do Circui-
to CEASA foi em Goiânia (GO), 
entre 2 e 4 de maio. Logo após, 
as etapas foram nas cidades de 
Brasília (DF) e Belém (PA). De-
pois acontecerá em Fortaleza 
(CE), Recife (PE), Salvador (BA), 
Uberlândia (MG), Ribeirão Pre-
to (SP), Campinas (SP), Curitiba 
(PR), Florianópolis (SC) e Porto 
Alegre (RS).

Câmbio automatizado 
Mercedes PowerShift

Nas Ceasas participantes, 
poderão ser vistas novidades 
como o novo câmbio total-
mente automatizado Merce-
des PowerShift Os câmbios 
estão equipados com sensor 
de inclinação de via e se des-
tacam pela nova inteligência 
embarcada, o que proporcio-
na um melhor ajuste de troca 
de marchas, tanto na regres-
são como na progressão, mais 
refinada. Com isso, o cami-
nhão trabalha na marcha mais 
correta para cada situação de 
operação.

Novo Accelo garante mais 
conforto e tecnologia aos 

motoristas

Com os caminhões leves 
Accelo 815 e 1016 e o modelo 
médio Accelo 1316 6x2, a 
Mercedes-Benz elevou ainda 
mais o padrão de conforto, 
economia e segurança dessa 
linha consagrada no mercado 
por sua versatilidade e excelente 
custo operacional na coleta e 
entrega urbana e no transporte 
rodoviário de cargas.

Entre as novidades recém
-lançadas, incluem-se: nova ca-
bina estendida (+180 mm), câm-
bio totalmente automatizado 
de 6 marchas, sem pedal de 
embreagem, banco pneumáti-
co (opcional) para o motorista, 
painel de instrumentos com 
novas funções, como pressão 
de turbo e alarme de velocida-
de e tanque adicional de com-
bustível de 150 litros, que eleva 
para 300 litros a capacidade to-
tal do Accelo, a maior autono-
mia do segmento.

Linha Atego se destaca pela 
robustez nas operações de 

transporte

A linha Atego também traz 
para o mercado muitas novi-
dades, derivadas do conceito 
ECONFORT, filosofia de desen-
volvimento voltada à economia, 

conforto, força e desempenho 
no transporte de cargas.

Entre as novidades para 2018 
incluem-se: Pacote Robustez, 
câmbio totalmente automatiza-
do Mercedes PowerShift para o 
Atego 2426 6x2; nova geração 
do Mercedes PowerShift para 
o Atego 3030 8x2; Mercedes 
PowerShift com auxílio de par-
tida em rampa e sensor de incli-
nação de via; novo climatizador; 
painel de instrumentos com no-
vas funções; piloto automático 
com foco em menor consumo; 
HSA (Hill Start Aid) – auxílio de 
partida em rampa; EDB (Eletro-
nic Brake Force Distribution) – 
sistema de distribuição da força 
de frenagem; e ASR – controle 
de tração.

Novas cores trazem 
mais modernidade e 

beleza às cabinas 

No Circuito Ceasa, a Mer-
cedes-Benz apresenta novas 
cores de cabinas do Atego, 
acompanhando as novas ten-
dências de mercado, inclusive 
de automóveis, trazendo mais 
modernidade para essa linha 
de caminhões. Novas cores: 
Laranja Setter (metálica), Azul 
Griffon (metálica), Azul Rigel 
(metálica), Amarelo Lamec 
(sólida, com foco em modelos 
fora de estrada) e Cinza Galgon 
(metálica).
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Mercedes-Benz 
destaca caMinhões 
accelo e atego no 
circuito ceasa 2018
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