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INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS 
CADA VEZ MAIS 
DE OLHO NO 
AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO
produtores brasileiros 
contrataram r$ 50 bilhões 
do crédito rural
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16instituições privadas cada vez mais 
de olho no agro brasileiro

REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO

CÁ ENTRE NÓS

novembro terá missa de finados e último sarau cultural na nossa turma 
ManELÃo
Estamos em outubro, é 
tempo da “pretinha gos-
tosa”, os frutos da jabu-
ticabeiras são colhidos 
acondicionados, em caixas 
de papelão, transportados 
da região produtora para 
as firmas especializadas na 
comercialização de jabuti-
caba, nos pavilhões MFEB 
e MFEC. Os feirantes, 
varejões, supermercados, 
quitandeiros e marreteiros 
fazem com que essa delí-
cia adoce a vida, os sonhos 
e a espera que no final do 
mês o resultado das urnas 
se transforme em trabalho, 
educação, segurança para as 

famílias para a saúde física 
e mental.
No dia 12 de outubro, dia 
da Nossa Senhora Apare-
cida, Padroeira do Brasil, 
rainha dos nossos lares, 
mãe do povo brasileiro e 
pensando no futuro é o dia 
das crianças! A garotada da 
Nossa Turma ganhou brin-
quedos, sacolinhas com 
guloseimas, cantaram pa-
rabéns com as educadoras e 
entoaram o hino “Criança 
Feliz”.
Os voluntários da Pastoral 
da Criança estiveram fazen-
do o cadastro das crianças 
que habitam a comunida-

de da linha, do portão 9 e 
do Cingapura Vila Lobos. 
Para a sacolinha de Natal, 
foram distribuídas próxi-
mas de 600 senhas, agora 
a tarefa da coordenadora 
Cleuza é passar o envelope 
com o nome da criança, 
o tamanho do calçado, da 
roupa e um brinquedo. 
Tudo isso deve ser entregue 
no início de dezembro para 
serem distribuídos na gran-
de festa natalina que será na 
Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes, da Rua Brentano. 
Quem estiver interesse em 
ajudar é só ligar no telefone 
(11) 3832-3366.

A reforma que nós ganha-
mos da organização Vivo, 
Fundação Telefônica, foi 
bem sucedida, um grupo 
de engenheiros (as), arqui-
tetos, paisagistas, ligados 
ao Clube Casa, elaboraram 
um projeto e o executaram 
com maestria. Contrata-
ram fornecedores, patro-
cinadores, inspecionaram 
a obra do início ao fim e 
acompanhados pelo de-
partamento de Segurança 
e Medicina do Trabalho da 
Ceagesp que conferiram 
todos os procedimentos.
No dia 2 de novembro, Dia 
de Finados, é dia de lem-

brarmos com saudade das 
pessoas que fizeram parte 
da nossa vida, no pessoal ou 
no profissional. O diácono 
Luíz Carlos de Laet e o ex-
-Chanceler Vitório More-
golla vão celebrar a missa de 
finados, às 10h da manhã, 
na quadra da Nossa Turma. 
Todos estão convidados e 
podem trazer os nomes dos 
falecidos para serem lidos 
nas intenções da missa.
No dia 11 de novembro 
será o último sarau cultural 
de 2018. Vamos ter bingo 
com prendas maravilhosas. 
A nossa tradicional cestas 
de frutas e legumes, produ-

zidas e colhidas na fazenda 
mais bonita e abençoada 
no mundo, a nossa queri-
da Ceagesp. A comida será 
galinhada, preparada e ser-
vida pela comitiva Capiau, 
com o senhor Aristides (o 
Tião) e a Fabiana, a sono-
ridade musical, Leo Santos 
e o irmão Gustavo na Per-
cussão.
Aí perguntamos: que escri-
tor deveria ser homenagea-
do? E por unanimidade foi 
aclamado o nosso querido 
poeta, José Daniel Veloso, 
que vai declamar seus poe-
mas, como jardim do asfal-
to e a paisagista.
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 O Brasil foi, em 2017, o 
1º cliente de Portugal tanto de 
bacalhau congelado como de 
bacalhau salgado, importando 
cerca de 27 milhões de euros 
e de cerca de 14 milhões de 
euros, respectivamente.   

Diretor da AICEP, 
Fernando Carvalho

CElEbRação

a última edição do entreposto 
do mês: pera rocha, a pera 
portuguesa Que movimenta 
as vendas do entreposto, 
trouxemos um especial mostrando 
todo o panorama econômico de 
portugal, as modernas centrais 
de abastecimentos e como o país 
investe pesado no agronegócio.

além disso, nesse especial, como 
está relação bilateral envolvendo os 
dois países, brasil e portugal. para 
isso, realizamos uma entrevista com 
o diretor da aicep - agência para o 
investimento e comércio externo 
de portugal, fernando carvalho.

“a relação dos dois países é boa 
e tem vindo a crescer nos últimos 
anos, destacando a componente 
de produtos do setor “agro” que 
sempre foi e continua a ser bastante 
importante. no entanto, mais do 
que o mercado português, para o 
brasil é de enorme importância o 
mercado europeu na globalidade”, 
ressaltou fernando carvalho.

relacionamos os produtos 
portugueses que chegam ao 
maior mercado atacadista da 
américa latina e o terceiro maior 
do mundo, a ceagesp. segundo o 
balanço realizado, em 2017, pela 
companhia, são mais de 15 mil 
toneladas de frutas lusitanas que 
são comercializadas no entreposto 
paulistano.

lembrando que para conferir essa 
e as outras edições do entreposto, 
todo esses conteúdos  estão 
disponíveis no link edição virtual: 
www.jornalentreposto.com/ultima-
edicao
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pera rocha, 
a pera 
portuguesa 
que movimenta 
as vendas no 
entreposto

anualmente, a ceagesp chega 
a movimentar mais de 13 
mil toneladas de peras de 
portugal

jE digiTal

A Conservadora para Cumbucas de 
Frutas conquistou ouro na categoria espe-
cial Save Food - Embalagem para Redução 
de Perdas e Desperdícios de Alimentos; e 
a Conservadora Modular para Maçãs con-
quistou prata na categoria Design Estru-
tural - Funcionalidade. DaColheita é a 
linha de conservadoras em EPS (isopor®) 
para agronegócio da Termotécnica. 

Ao utilizá-las, o produtor protege as 
frutas, legumes e verduras (FLVs) acondi-
cionando-as numa conservadora que mi-
nimiza impactos no transporte e protege 
contra quebra da cadeia de frio, aumen-
tando o shelf-life do campo à mesa. 

“Somos pioneiros na busca de soluções 
em EPS para o pós-colheita. Esse reconhe-
cimento nacional, em dose dupla, é resul-
tado de investimento em pesquisa e muito 
trabalho focado em inovação, conduzido 

com dedicação por nossos colaboradores”, 
destaca Albano Schmidt, presidente da 
Termotécnica. 

O propósito da Termotécnica aos de-
senvolver soluções para o agronegócio é 
valorizar as FLVs e contribuir com a redu-
ção de perdas e desperdícios na cadeia, que 
hoje no Brasil pode chegar a 1/3 de toda 
a produção. 

Somos signatários do Save Food, ini-
ciativa da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura, onde am-
pliamos o debate sobre esta temática. 

Em 2017, a Termotécnica também foi 
vencedora do Prêmio ABRE ao conquistar 
bronze com a Embalagem de Cooktop de-
senvolvida para a Electrolux. O produto 
destacou-se nacionalmente em critérios 
como inovação, sustentabilidade e inte-
gração com a cadeia produtiva.

SoluçõES DAColhEitA 
PREmiADAS nACionAlmEntE
albano schmidt
presidente da termotécnica/dacolheita

dEpoimENToS

Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho, Demisssionais.
Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

Entre em contato com nossos representantes
Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 / 7871.2644 End. Edsed 
II sala 37(em cima da padaria Nativa)

 O agronegócio brasileiro 
é um dos principais setores 
da economia brasileira, tendo 
fundamental importância para o 
crescimento e desenvolvimento 
do país.   

Diretor de Agronegócio do Banco do 
Brasil,  
Marco Túlio
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Aumento de até 30% no shelf life e 
dias a mais com a fruta saudável na prate-
leira. Com resultados de testes realizados 
em laboratórios europeus nas conservado-
ras DaColheita, a Termotécnica apresen-
tou sua linha de produtos aos visitantes da 
Fruit Attraction, uma das mais importan-
tes feiras internacionais de frutas do mun-
do, que iniciou no dia 23 e foi até o dia 25 
de outubro, em Madrid, na Espanha.

A participação da Termotécnica na 
Fruit Attraction aconteceu por meio de 
uma missão comercial à Espanha promo-
vida pelo Ministério da Agricultura Pecu-
ária e Abastecimento (MAPA), focada no 
fortalecimento do agronegócio brasileiro.

No pavilhão Brasil – coordenado pela 

Abrafrutas, Associação Brasileira dos Pro-
dutores Exportadores de Frutas, a empresa 
lançou novas embalagens para os mercados 
de manga e mamão, além da exposição das 
já existentes para uva, maçã e figo. Outra 
tendência destaque na feira serão as emba-
lagens para fruta no copo, nova aposta da 
empresa acompanhando as tendências de 
porcionamento e vida saudável.

“Junto dos exportadores brasileiros, 
prospectaremos negócios, apresentando o 
valor agregado que o EPS (isopor®) pode 
oferecer, como o aumento de shelf life e 
a redução do valor do frete aéreo, devido 
a seu baixo peso”, reforça o presidente da 
empresa, Albano Schmidt.

O Entreposto através de seus colabora-
dores sempre buscou parcerias para trazer 
os diversos assuntos envolvendo o agrone-
gócio com um olhar mais especializado. 
Entre essas contribuições, por exemplo, 
foi possível conhecer de perto o trabalho 
de Alexis Villamar, que foi diretor econô-
mico do Pro Ecuador no Brasil. Além de 
artigos sobre o cenário de exportação de 
flores, principalmente de rosas e entrevista 
ao Entreposto, Alexis sempre foi um pro-
fissional, que mesmo na correria, nos aju-
dou muito com as informações solicitadas.

“Após cinco anos, onde eu permaneci 
no escritório de São Paulo, como é parte 
do regulamento, eu tive que voltar para o 
Equador. Foram cinco anos, muito produ-
tivos no Brasil, mas agora, estou em Qui-
to”, disse.

Por isso, agradecemos a tudo e espe-
ramos ou no Equador ou no Brasil ter a 
oportunidade, novamente, de realizar al-
guns trabalhos em prol do agronegócio.

EmPRESA bRASilEiRA DE EmbAlAgEnS nA  
FRuit AttRACtion Em mADRiD

AlExiS VillAmAR REtoRnA Ao EquADoR 
DEPoiS DE CinCo AnoS no bRASil

dESTaquE agRadECimENTo

No dia 19 de outubro, foram conclu-
ídas as negociações para um acordo de li-
vre comércio entre o Chile e o Brasil. O 
termo deve ser assinado até o final do ano 
e tem o objetivo de impulsionar os fluxos 
de comércio e investimentos entre os paí-
ses, tanto nos setores de bens, quanto de 
serviços. 

O Chile é um dos principais países de 
onde vêm os produtos para serem comer-
cializados aqui no maior mercado ataca-
dista da América Latina e o terceiro maior 
do mundo, a CEAGESP. De acordo com a 
Companhia, no ano de 2017, foram ven-
didos mais de 29 mil toneladas de alimen-
tos de origem chilena. 
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bRASil E ChilE CADA VEz mAiS PERto Do 
liVRE ComéRCio

artigos
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A Instrução Normativa Con-
junta 02 de 07/02/2018 
estabelece regras para a ras-
treabilidade e o detentor do 
produto como responsável 

pela segurança e pelo registro da origem 
e do destino dos produtos vegetais frescos. 
A situação criará uma grande pressão dos 
compradores sobre os produtores das cul-
turas com carência de agrotóxicos regis-
trados para os seus alvos biológicos, o que 
ocorre com a maioria das frutas e horta-
liças.
A INC 01 de 16/07/2014, que trata do 
registro de agrotóxicos para fitossanitário 
insuficiente, permite a extensão de uso de 
agrotóxicos entre as culturas de pequeno 
suporte fitossanitário, como as frutas e 
hortaliças. 
Ela já permitiu o registro de 1200 novas 
indicações de bula. Os técnicos da Minis-
tério da Agricultura, da Saúde e do Meio 
Ambiente fizeram um esforço especial 
para ‘limpar a pauta’. 
Hoje a tramitação de solicitação de exten-
são de uso é rápida. As empresas de defen-
sivos precisam ser pressionadas para que 
solicitem a extensão de uso ou o registro 

REgiSTRo dE agRoTÓXiCoS de agrotóxicos, que permitam o controle 
dos alvos biológicos das frutas e hortaliças.    
Cada um dos atacadistas, detentores do 
produto, precisa promover a regularização 
do registro e de utilização do agrotóxico: 
1. Solicitando a cada produtor, seu 
fornecedor, que utilize agrotóxicos já regis-
trados para a sua cultura e alvo biológico 
2. Oferecendo ao produtor uma re-
lação dos agrotóxicos já registrados para 
cada cultura por alvo biológico
3. Elaborando, em conjunto com 
produtores e técnicos, uma lista dos alvos 
biológicos e dos ingredientes ativos hoje 
utilizados, com ou sem registro, como pri-
meiro passo para a solicitação de extensão 
de uso ou registro
4. Verificando as possíveis restrições 
aos ingredientes ativos e da possibilidade 
de extensão de uso
5. Elaboração de solicitação de re-
gistro e envio ao SINDIVEG, sindicato 
que representa as empresas fabricantes de 
defensivos
Entre em contato com o Centro de Quali-
dade, Pesquisa e Desenvolvimento da CE-
AGESP. Nós queremos e podemos ajuda-
-lo.

cqh@ceagesp.gov.br
11 3643 3825
11 3643 3890  

1. A ausência de agrotóxicos registrados 
para os alvos biológicos da maioria das 
frutas e hortaliças exige que o produtor se 
auto incrimine no preenchimento do ca-
derno de campo. 
1.1. Quem é o responsável pela inexistên-
cia de agrotóxicos registrados para a maio-
ria das frutas e hortaliças?
1.2. O governo pode exigir a autoincrimi-

nação do produtor?
2. A responsabilidade pela identificação 
da origem do produto e pela segurança do 
produto é do detentor do produto. 
2.1. A coleta de amostra para análise de 
resíduo pode ser feita com o objetivo de 
fiscalização ou de orientação. Somente a 
coleta com o objetivo de fiscalização pode 
gerar punições. A coleta com o objetivo de 

fiscalização exige contraprova?  
3. A INC 02 não exige do varejo o regis-
tro do consumidor de destino. O atacado 
pode vender direto ao consumidor em pe-
quenas quantidades.
3.1. O atacado precisa registrar o destino 
do produto vendido ao consumidor? 
3.2. Como fica o controle de entrada e sa-
ída neste caso?

dÚVidaS SobRE a RaSTREabilidadE

4.A coleta para análise ou a verificação de 
registro da rastreabilidade pode ser feita na 
produção, no transporte, no atacado, no 
varejo, no serviço de alimentação. 
4.1. Quem será responsabilizado se for de-
tectada alguma inconformidade?
5. Muitos supermercados estão exigindo 
dos seus fornecedores a contratação de um 
serviço de rastreabilidade. A INC 02 faz 
exigências simples a cada ente, não exige 
certificação de terceiro. Ela só exige do va-
rejo o registro da origem do produto ex-
posto na gôndola. 
5.1. Por que os supermercados estão exi-
gindo a contratação de serviço de rastre-
abilidade?
5.2. Quem arcará com os custos da con-
tratação? Os supermercados estão dispos-
tos a pagar mais por isso? 
5.3. A indicação de um único prestador 
de serviços não configuraria fomento ao 
monopólio?
5.4. Esta exigência não pode ser caracteri-
zada como ‘Abuso do Poder Econômico’?
5.5. O Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica foi consultado? Se a Paripas-
su certificar todos os produtores e fornece-
dores que vendem para supermercado terá 
domínio de um mercado econômico rele-
vante, demandando a atuação do CADE. 

CENTRO DE QUALIDADE, PES-
QUISA E DESENVOLVIMENTO DA 
CEAGESP

cqh
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cONAb buscA TecNOlOgIAs 
FRANcesAs vOlTAdAs à 
AgRIculTuRA

técnicos da companhia nacional de 
abastecimento (conab) estiveram no dia 6 
de outubro, na frança,  buscando inovações 
e boas práticas que vem sendo realizadas 

pelo setor agrícola na frança, e que podem 
tornar-se tendências para o futuro no cenário 
agropecuário mundial. 

a medida faz parte de um acordo de 
cooperação técnica com o brasil, que vem 
sendo articulado há cerca de três anos.

O principal objetivo da ação foi verificar a 
possibilidade de novos instrumentos para a 
política agrícola brasileira. nesta viagem à 
frança, um dos principais produtos avaliados 

é relativo aos instrumentos de apoio à 
comercialização, mas outras pesquisas 
também foram realizadas pela conab em 
países como estados unidos e méxico.

a visita teve reuniões com representantes 
do ministério da agricultura francês e 
da france agrimer, agência do governo 
responsável pela realização dos estudos de 
safra no país. 

notas

emissões de gases de 
efeito estufa provenientes 
de ações humanas têm 
aumentado desde o início da 
era industrial e chegamos a 
um ponto em que é possível 
constatar o maior volume 
de concentrações de dióxido 
de carbono, óxido nitroso 
e metano dos últimos 800 
mil anos na atmosfera. 
esse impacto contribui 
decisivamente para a 
mudança do clima.

em período um pouco 
mais recente, nos últimos 
50 anos, a demanda 
global por alimentos 
aproximadamente triplicou. o 
rápido crescimento se deveu 
ao aumento da população 
mundial — que dobrou no 
período —, ao aumento 
do consumo per capita e à 
elevação do padrão de vida da 
população.

a agricultura alimenta mais 
de 7 bilhões de pessoas no 
mundo, mas também é causa 
de impactos ambientais. ela 
é responsável por 25% a 33% 
de todas as emissões de gases 
de efeito estufa; essa é uma 
atividade que ocupa grande 
parte da superfície de terra 
do planeta, usa defensivos 
agrícolas e fertilizantes 
nitrogenados, muitas vezes de 
forma irresponsável. o uso de 
práticas inadequadas contribui 
para o desmatamento — que, 
por sua vez, resulta em perda 
de biodiversidade — e para a 
eutrofização e acidificação de 
corpos d’água.

diante desse conjunto 
de dados, é imperativo 
desenvolver uma agricultura 
mais consciente e sustentável, 
e o brasil é um grande player 
do cenário mundial, sendo 
observado com atenção por 
quem importa alimentos. 

de acordo com a fao, 
nosso país alcançará a maior 
produção agrícola da próxima 
década e será o maior 
exportador de alimentos e 
fibras do planeta.

em 2009, na cop15, 
realizada em copenhagen, 
dinamarca, o governo 
brasileiro assumiu 
compromisso voluntário junto 
à convenção de mudança do 
clima. nesse compromisso, 
está prevista a redução, até 
2020, de entre 36,1% e 38,9% 
das emissões de gases de 
efeito estufa. e, para alcançar 
essa meta, foram criados os 
planos setoriais de mitigação 
e adaptação à mudança do 
clima. 

AgRIculTuRA 
bRAsIleIRA e ReduÇÃO 
dOs gAses de eFeITO 
esTuFA
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A uva é dos itens mais comercializa-
dos na Ceagesp. Em 2017, a fruta teve 
a movimentação de mais de 57 mil to-
neladas no Entreposto paulistano. O que 
rendeu, no ano passado, algo próximo de 
R$ 300 milhões.

Sendo que as principais variedades de 
uvas vendidas na Central de abastecimen-
to de São Paulo são: Thompson, Isabel, 
Estrangeira crimson, Centenial, Italia, 
Niagara, Rubi, Estrangeira Globe, Red 
Globe, Benitaka e Brasil. 

Tendo as principais cidades que en-
viam, por exemplo, uva niágara, para o 

Entreposto paulista: Jundiaí – SP (13%), 
Indaiatuba – SP (13%) e São Miguel Ar-
canjo – SP (9%).

De acordo com a tabela de sazonali-
dade, o mês de outubro é o período que a 
uva Thompson, por exemplo, se encontra 
em alta e permanece assim até o fim de 
novembro, na Ceagesp.  

A Thompson é a uva de mesa mais 
consumida em todo o mundo. Os cachos 
apresentam coloração amarelada, são de 
tamanho pequeno e utilizadas para pro-
dução, principalemten de passas. Não 
contem sementes.

A Ceagesp comercializa diversos 
produtos hortifrutigranjeiros para todo 
o cenário nacional. Um dos itens, por 
exemplo, é do setor granjeiro. Tanto 
ovos brancos quanto vermelhos são en-
contrados, nas empresas localizadas nos 
Pavilhões AM, em cartelas que variam de 
extra-grande, grande e média.

De acordo com o balanço realizado 
pelo Entreposto paulista, no ano passado, 
as vendas de ovos tiveram a movimenta-
ção de mais de R$ 44,5 milhões, um au-
mento de 13% a mais em relação a 2016.

Foram mais de 12 mil toneladas, o 

que representou 3% do setor classificado 
como diverso, nele inclui outros alimen-
tos como a batata, a cebola, o coco seco, 
o amendoim, o pinhão. Na primeira 
quinzena do mês de janeiro, na Compa-
nhia de Abastecimento, o produto per-
maneceu com os preços estáveis.

A cidade de Bastos é conhecida como 
a capital dos ovos e é uma das principais 
fornecedoras para as empresas atacadista 
da CEAGESP. Além dos municípios do 
Estado de São Paulo, cidades de Minas 
Gerais e Espírito Santo também forne-
cem produtos.

SEtoR gRAnJEiRo moVimAntA mAiS 
DE 12 mil tonElADAS no EtSP

mêS Com PERíoDo FoRtE DE 
VEnDAS DE uVAS thomPSonS

Diferente do que muitas pes-
soas acreditam, a tulipa não é 
originária dos Países Baixos, mas 
sim da Turquia. Segundo os his-
toriadores, a flor foi levada para 
Holanda, em 1569, pelo botânico 
Conrad Von Gesner. Atualmente, 
o país holandês é o maior produ-
tor dessa flor do mundo, expor-
tando cerca de 2 bilhões de bul-
bos para mais de 80 países. 

No Brasil, a produção de tu-
lipas só acontece no período 
de março até setembro. Sendo 
que ela é muito sensível ao ca-
lor. Os bulbos são importados 
da Europa e mantidos em câ-
maras frias, com temperatu-
ras por volta de 3ºC negativos.  
Embora as tulipas não se adap-
tem bem ao clima brasileiro, por 
conta das temperaturas altas.

A cidade de Holambra, interior 
de São Paulo, a 140 km da capital, 
é onde fica a maior produtora a 
Terra Viva. Em um espaço de mais 
3,5 mil metros quadrados, a em-
presa já chegou a vender, no ano, 
mais de 800 mil flores no merca-
do interno e exportar mais de 1,2 
milhão.  

Já na maior Central de abas-
tecimento da América Latina, a 

Ceagesp, onde há a maior feira de 
flores do Brasil, são comercializa-
das, anualmente,  mais de 40 mil  
toneladas de flores e plantas. 

Isso coloca o setor de floricul-
tura na sexta colocação do de-
partamento que mais contribui 
financeiramente ao Entreposto 
paulistano. 

No ano passado, por exemplo, 
foi faturado cerca de 270 milhões 
de reais.

A empresa Pretty Flowers está 
na Ceagesp há mais de 13 anos. 
Ela comercializa diversos tipos de 
flores, inclusive a Tulipa. Localiza-
da na Feira de Flores da Ceagesp 
no Box 330/331.

Devido ao clima da primave-
ra, no momento, o empreendi-
mento trabalha por encomenda. 
Vale ressaltar que por ser muito 
delicada, a colheita é feita com 
a flor ainda fechada. Muito utili-
zada em festas, celebrações com 
decorações, arranjos e buquês, 
ela consegue durar, dependendo 
dos cuidados, ele dura entre 7 a 
12 dias. 

As principais cores encontra-
das no mercado ficam por conta 
do amarelo, vermelho, rosa, roxa 
e branca.

tuliPAS, A FloR Símbolo Do AgRonEgóCio 
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Rua Hassib Mofarrej, 602 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
tel.: (11) 3649-1820

Visite nosso site:www.proativaalimentos.com.br
email: comercial@proativaalimentos.com.br

TÁ FALTANDO ESPAÇO 
NO ESTOQUE?

Localização privilegiada,
ao lado do CEAGESP;
Câmaras de resfriamento;
Câmaras de congelamento;
Docas elevadas para carga
e descarga;
EmpilhadeiEmpilhadeira e
paletizadores;
Acompanhamento 
técnico especializado;
Opção de contrato de
curto e longo prazo;

Temos a solução para armazenar seus
produtos secos, refrigerados e congelados

A produção de camarão, no Brasil, teve 
uma queda considerável de acordo com 
os dados divulgado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Foram produzidas no ano passado 41 
mil toneladas de camarão, 21,4% menos 
que em 2016. A queda acentuada na pro-
dução se deu porque a cultura de ambos 
os estados foi afetada por uma doença 
causa pelo chamado “vírus da mancha 
branca”, que dificulta o manejo e pro-

voca perdas. Dessas, 40,5 mil toneladas 
vieram da região Nordeste (98,8%). Os 
principais estados produtores foram Rio 
Grande do Norte, que respondeu por 
37,7% do total, e Ceará, com 28,9%.  
dizimada por conta da Mancha Bran-
ca. A doença veio de outros países.  
No ano passado, na Ceagesp, foram mais 
de 1,4 mil toneladas. Isso o coloca na ter-
ceira posição no quesito valor financeiro 
com mais de R$ 32 milhões.

Depois do Chile, a segunda maior feira 
atacadista de pescado da América Latina 
fica localizada, na Ceagesp Em um espaço 
amplo de 27 mil m², onde, por dia são co-
mercializadas, em média, 200 toneladas de 
peixes de 97 espécies. 
Sendo que os de água salgada representam 
algo em torno de 90% do que é vendido 
no Pátio que é gerido pelo FRISP - Frigo-
rífico de São Paulo. No local, mais de 80 
permissionários trabalhando de terça a sá-
bado, oferecendo os produtos frescos pela 
madrugada, das 2h às 6h.
As vendas de pescado, em 2017, na Cea-

gesp, conseguiram resultados bem abaixo 
para o setor, praticamente, uma redução 
de 11%. No ano passado, por exemplo, 
foram comercializadas mais 43 mil tone-
ladas de peixes. Enquanto, em 2016, o 
Entreposto paulista chegou a movimentar 
mais de 48,7 mil t. 
O item mais vendido, nos últimos dois 
anos, ainda continua a pescada, com qua-
se 8 mil t. 
Em seguida, sardinha e tilápia, com 6 mil 
t e 4 mil t, respectivamente. Entretanto, 
quando é relacionado por volume finan-
ceiro, em primeiro lugar fica o salmão.

O salmão comercializado no Entreposto 
paulista é proveniente do Chile. Sendo 
que o país é o segundo maior produtor 
mundial, ficando atrás apenas da Noruega. 
De acordo com os dados levantados pelo 
ProChile, somente no ano passado, o país 
chileno chegou a exportar mais de US$ 
580 milhões de salmão, um aumento de 
11% em comparação ao ano anterior.  
“Mas claro, este crescimento não foi gra-
tuito. Para ganharmos a confiança do con-
sumidor brasileiro houve uma união de 
esforços entre as empresas exportadoras 
de salmão e o setor público, que foi ma-

terializado através de nossa marca Setorial 
“Salmón de Chile. Se compararmos os úl-
timos cinco anos, a exportação de salmão 
chileno para o Brasil, cresceu quase 20%.”, 
é o que ressalta María Riquelme, diretora 
comercial do ProChile.
Em 2017, por exemplo, o salmão chileno 
chegou a render à Ceasa de São Paulo uma 
movimentação financeira de aproximada-
mente R$ 56 milhões. Isso o coloca com 
uma participação do setor de 18%. Neste 
mesmo período, este pescado teve uma re-
dução do preço em quase 23%, no Entre-
posto paulistano.

mAnChA bRAnCA PREJuDiCA 
PRoDuçÃo DE CAmARÃo

VEnDAS DE PESCADo bEm AbAixo 
Do ESPERADo nA CEAgESP

SAlmÃo é o PESCADo mAiS VEnDiDo
nA CEASA DE SÃo PAulo



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

Os algoritmos e a robótica es-
tão mais presentes do que nun-
ca. Inclusive na lavoura! Hoje já 
é possível implementar algo-
ritmos de posicionamento com 
erros abaixo da casa dos milíme-
tros com servomotores de baixo 
custo para compor estruturas 
robóticas que atuem no campo. 
Além disso, a própria unidade de 
controle do robô pode ficar res-
ponsável por se comunicar com 
o gestor da lavoura, informando 
o andamento das atividades em 
tempo real.

Embora ainda existam de-
safios pontuais relacionados ao 
consumo e fonte de energia elé-
trica necessária para a alimen-
tação destas unidades, pode-se 
esperar diversas oportunidades 
de negócios no mercado da ro-
bótica no campo, uma vez que 
os robôs trazem, de forma in-
trínseca, o impacto positivo nas 
métricas mais importantes para 
algumas atividades agrícolas.

Quer saber quais são os ro-
bôs mais comumente utiliza-
dos na lavoura?

Os robôs cartesianos utili-
zam-se da visão computacio-
nal para classificar cada item do 
plantio, sem qualquer interven-
ção humana, e detectam varia-
ções já no início da cadeia pro-

dutiva. Muito semelhante a um 
robô industrial, no qual podem 
ser instalados diversos tipos de 
ferramentas (trocadas automa-
ticamente de acordo com o script 
de trabalho diário). Em uma tí-
pica aplicação de agricultura de 
precisão, o robô pode, durante 
o dia, fazer uso de câmeras para 
obter imagens de cada item a 
ser futuramente colhido; classi-
ficar e adicionar as condições cli-
máticas daquele momento, bem 
como enviar relatórios. Em outra 
aplicação, o mesmo robô pode 
analisar as condições de solo 
utilizando pontos equidistantes 
e sempre no mesmo horário.

Outro que tem “marcado pre-
sença” no campo, é o robô com 
7 graus de liberdade (7DoF), ex-
celente candidato para automa-
tizar a colheita de frutos sensí-
veis como tomate ou pêssego. 
Ele tem a vantagem de ter mais 
liberdade de movimentos (quase 
uma réplica do movimento reali-
zado pelo braço humano), o que 
é importante neste caso, já que 
os frutos não crescem em locali-
dades regulares. Os robôs desse 
tipo ainda possuem a mesma ca-
racterística de gripper dos carte-
sianos, sendo possível adicionar 
ferramentas para diferentes ti-
pos de plantio, incluindo os com 
sensores de torque nas pontas.

botS nA lAVouRA!
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Muitas empresas têm investido em 
diferentes tecnologias para garantir cada 
vez mais eficiência e redução de despesas. 
De acordo com Hugo Magno, Consultor 
de Desenvolvimento de Mercado da 
Sotreq, existe uma explicação para o 
aumento das vendas para o setor.

“Há uma demanda crescente por 
produtividade no Agronegócio.Os 
parâmetros operacionais e de produção 
têm sido alterados para valores mais 
críticos, o que intensifica a necessidade 
por equipamentos de maior porte, mais 
produtivos e rápidos e com projetos 

que favoreçam maior disponibilidade 
mecânica”, descreve.

Atualmente, dois produtos se destacam 
na agricultura. Um é a Escavadeira, pela 
sua versatilidade em atividades como 
escavação de pequenos açudes, represas, 
lagos, tanques para carcinicultura, 
piscicultura, a, entre outros. O outro é a 
Carregadeira, que pode ser empregada em 
terraceamento, levantamento de curvas 
de nível, preparação de terreno, pilhas de 
bagaço, movimentação de cargas como 
fardos de algodão, feno e muitas outras 
tarefas.

De acordo com o último balanço 
realizado pela Anfavea - Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, em setembro, as 
expectativas de vendas para este ano é 
animadora. 

O segmento de máquinas agrícolas 
terminará 2018 com 47 mil unidades 
negociadas, aumento de 11% sobre o 
ano passado – a última projeção indicava 
alta 7%. As vendas internas de máquinas 
agrícolas e rodoviárias em setembro 
foram de 4,9 mil unidades, acréscimo de 
17,5% com relação as 4,2 mil do mesmo 

mês do ano passado e queda de 2,3% ante 
as 5,0 mil de agosto. O total de máquinas 
negociadas no acumulado cresceu 7,7%, 
com 34,6 mil unidades este ano e 32,1 
mil no ano anterior.

 Os fabricantes produziram 5,8 mil 
unidades em setembro, índice 14,9% 
menor do que as 6,8 mil unidades que 
saíram das linhas de montagem em 
agosto e 40,1% superior ante as 4,1 mil 
de setembro de 2017. No acumulado 
deste ano, a produção chegou a 46,2 
mil unidades: crescimento de 9,2% em 
relação as 42,3 mil do ano passado.

mÁquinAS PESADAS AumEntAm A 
PRoDutiViDADE Do AgRonEgóCio

VEnDAS DE mÁquinAS AgRíColAS 
AlAVACAm o SEtoR
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O Entreposto esteve, no dia 
10 de outubro, em Cam-
pinas, interior de São 
Paulo, para conferir de 
perto o Fórum: PERDAS 

E DESPERDÍCIOS DE ALIMENTOS: 
CONTRIBUIÇÃO DA TECNOLOGIA 
PÓS-COLHEITA E UM OLHAR PARA 
O FUTURO. 
O debate reuniu diversos especialistas do 
setor como professores, pesquisadores, 
profissionais do agronegócio, representan-
tes do Governo Federal e foi organizado 
pela Faculdade de Engenharia Agrícola da 
Unicamp. 
O objetivo principal foi mostrar as ações 
voltadas para reduzir ao máximo esses nú-
meros alarmantes e que se continuar nesse 
ritmo, a população, em geral, vai sofrer 
grandes consequências. Isso se deve por-
que, segundo a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), cerca de 1,3 bilhão de toneladas 
de alimento é desperdiçado, anualmente, 
no mundo todo. Mesmo assim, aplicando 
medidas da maneira correta, ainda é possí-
vel alterar esse quadro.
“Eu sou ambicioso, é possível reduzir pela 
metade o número de perdas de desperdício 
de alimentos”, é o que ressalta Alan Boja-
nic, que é representante da FAO, aqui no 
Brasil. 
Bojanic, também, alerta que daqui a 30 

anos, em 2050, a população vai aumentar 
em quase 30%. Sendo que para alimentar 
tanta gente assim, vai ser preciso aumen-
tar, consideravelmente, a produção de ali-
mento, mas dessa vez, em 60%, ou seja, o 
dobro do crescimento populacional.
“Além do desperdício, quando se joga um 
alimento fora deliberadamente, trabalha-
mos com o conceito de perda, que ocorre 
por falta de informação. E isso começa na 
propriedade rural. Sem conhecimento, o 
agricultor pode escolher uma variedade de 
semente inadequada para o solo que tem 
e colher alimentos de pior qualidade, que 
não atendem aos critérios de seleção do 
mercado”, explica Murillo Freire Jr, que é 
pesquisador da Embrapa Agroindústria de 
Alimentos e visita constantemente as Cen-
trais de abastecimento - Ceasas.
Pensando nisso, o fórum abordou temas 
como: Objetivos do desenvolvimento 
sustentável: redução de metade do desper-
dício até 2030; Causas do desperdício e 
soluções possíveis; Definição de uma polí-
tica pública para o setor: uma necessidade 
inadiável; e Inovações tecnológicas para 
um futuro sem desperdício.
O Entreposto já realizou uma edição espe-
cial sobre o assunto, no mês de setembro 
do ano passado: DO PRODUTOR ATÉ 
O CONSUMIDOR, SEM QUEBRAR A 
CADEIA DO FRIO. 
Nessa edição, foi feita uma matéria mos-

trando como o alimento pode resistir por 
mais tempo do campo até a mesa dos 
brasileiros. Isso talvez, seja a solução mais 
próxima que as organizações e empresas 
podem executar. Mantendo o produto em 
temperaturas adequadas para retardar a 
deterioração. 
Ainda mais, já que o Brasil é um dos prin-
cipais produtores de FLVs – frutas, legu-
mes e verduras do mundo. Mesmo assim, 
o País é um dos que mais desperdiçam ali-
mentos. 
Recentemente, no mês de junho deste 
ano, o Entreposto trouxe como matéria de 
capa: USO ADEQUADO DA EMBALA-
GEM PRESERVA QUALIDADE DO 
PRODUTO. A maneira como o produto 
é manuseado e transportado conta muito. 
Geralmente, na maior Companhia de 
abastecimento da América Latina, a Ce-
agesp, os alimentos são comercializados 
por caixas de papelão ou até mesmo a de 
madeira. Sendo que este último, além das 
FLVS - Fruta, Legumes e Verduras sofre-
rem algum tipo de danificação durante o 
trajeto, que depois será rejeitado pelo con-
sumidor final. 
Segundo especialistas na área, este tipo de 
armazenagem é completamente arcaica e 
prejudicial para o setor.
Essas matérias e outras estão disponíveis 
na íntegra no site: www.jornalentreposto.
com.br

ENTREpoSTo paRTiCipa do FÓRum REalizado pEla uNiCamp

jE CoNFERE dE pERTo o dEbaTE SobRE pERdaS E dESpERdÍCio dE alimENToS: CoNTRibuição da TECNologia pÓS-ColHEiTa E um olHaR paRa o FuTuRo



13www.eNTRePOsTONews.cOM.bR | ouTubRo / 2018   I  eNTRePOsTO  gastronomia

Acontece até dezembro 
na Ceagesp, maior en-
treposto de alimentos 
da América Latina, o 
Festival do Pescado e 

Frutos do Mar. 
Toda semana, o público pode comer 

mais de 50 itens oferecidos no cardápio. 
Os destaques vão para os camarões assa-
dos, distribuídos à vontade nas mesas, e 
para a paella à marinera, gigante, servida 
num tacho de 1,20 m de diâmetro. Esses 
pratos são fixos no cardápio de todas as 
semanas.

As quartas-feiras, o menu é reforçado 
ainda com uma caranguejada. Toda quin-
ta-feira, o público também pode comer 
ostras à vontade. O prato adicional de 
toda sexta-feira é o spaghetti com cama-
rão finalizado no interior de um queijo 
parmesão Grana Padano.

O restante do cardápio, com mais de 
50 opções, varia a cada semana, trazendo 
sempre receitas novas com peixes e frutos 
do mar em pratos quentes e saladas.

A proposta do evento, criado em 
2013, é mostrar a diversidade de produ-
tos comercializados no atacado no Setor 
de Pescados da Ceagesp.

Pouca gente sabe, mas é de lá que 
saem, toda madrugada, os produtos que 
abastecem o varejo da cidade de peixes e 
frutos do mar. Entre os compradores que 
vão à Ceagesp todas as noites estão donos 
de peixarias, de restaurantes, de super-
mercados e comerciantes de feiras livre.  

É gente de todos os cantos da cidade, da 
região metropolitana de São Paulo e até 
mesmo de outras cidades e Estados.

ACARAjÉ NA ENTRADA

A recepção ao público que frequenta o 
festival é feita com acarajé e casquinha de 
siri. Ao entrar no salão do festival, as pes-
soas encontram um completo buffet de 
saladas diversas, além de frutos do mar. 
Quem for ao evento também tem à dispo-
sição todos os pratos de acompanhamen-
to, os peixes da semana e os camarões e a 
paella.

Pelo preço fixo de R$ 79,90 por pes-
soa (não é cobrada taxa de serviço), o pú-
blico come, quantas vezes quiser, todas as 
opções de pratos. As bebidas e as sobre-
mesas são cobradas à parte. 

Crianças de até cinco anos não pagam 
o festival. De seis a 10 anos, pagam me-
tade do preço.

O Festival do Pescado e Frutos do Mar 
funciona de quarta a domingo no Espaço 
Gastronômico Ceagesp. As quartas, quin-
tas e sextas, o horário é das 18h à meia-
-noite. Aos sábados, funciona das 12h até 
a meia-noite. Aos domingos, abre das 12h 
às 17h.

O acesso é pelo Portão 4 da Ceagesp 
(altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão 
Vidigal, na Vila Leopoldina – São Pau-
lo-SP). O estacionamento, também no 
Portão 4, tem preço fixo especial para os 
frequentadores do festival.

CoNHEça o FESTiVal do pESCado E FRuToS do maR CEagESp

SERVIÇO

Festival do Pescado e Frutos do Mar 
Ceagesp 2018

•	 Quando: De 05 de setembro 
a 16 de dezembro.
•	 Horários: Quarta, quinta e 
sexta, das 18h à meia-noite (jantar). 
Aos sábados, das 12h à meia-noite 
(almoço e jantar). Aos domingos, das 
12h às 17h (somente almoço). 
•	 Excepcionalmente, no Feria-
do de 7 de setembro (sexta-feira), o 
Festival abrirá apenas para o almoço.
•	 Preço: R$ 79,90 por pessoa. 
Crianças até 5 anos não pagam. De 6 
a 10, pagam metade do valor do Festi-
val. Bebidas e sobremesas serão cobra-
das à parte.
•	 Onde: No Espaço Gastronô-
mico Ceagesp
•	 Endereço: Portão 4 da Ce-
agesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. 
Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina - 
São Paulo - SP).
•	 Estacionamento: Portão 4, 
com preço fixo especial para o festival.
•	 Reservas: 11-3645-0481 / 11-
9-4023-0500.
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A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), 
que entrou em vigor em  11 de novembro 
de 2017, veio com o objetivo de adequar 
a legislação às novas relações de trabalho.
Uma das grandes inovações trazidas 
pela reforma, é o artigo 611-A que pre-
vê “que a CONVENÇÃO COLETIVA e o 
ACORDO COLETIVO de trabalho tem 
prevalência sobre a lei”, ou seja vale o que 
for combinado entre as partes.

Segundo a Dra. Andrea Sucupira, coor-
denadora das áreas do Direito do Traba-
lho e Sindical da Sucupira Advogados, 
“neste novo contexto, para que as em-
presas possam buscar na legislação tra-
balhista formas de flexibilizar as relações 
com seus empregados, é fundamental ter 
conhecimento acerca dos limites para a 
negociação dos direitos, bem como da 
forma e instrumento nos quais cada di-
reito pode ser negociado”.

Importante compreender, o que é a Con-
venção Coletiva de Trabalho e o Acor-
do Coletivo de Trabalho. A Convenção 
Coletiva de Trabalho, é algo que já exis-
tia na antiga legislação e vale para toda 
a categoria representada pelos sindicatos 
patronal e laboral. Quanto ao Acordo 
Coletivo de Trabalho seus efeitos se limi-
tam apenas à empresa acordante e seus 
respectivos empregados.

A mudança dos dispositivos legais deu 
maior relevância à atuação dos sindicatos 
(patronal e laboral) diretamente com as 
empresas, à fim de orienta-las. Essa pre-
valência do negociado sobre o legislado, 
quando aplicada com segurança jurídica 
se torna uma ferramenta eficaz para a 
obtenção de maior produtividade e con-
sequente fortalecimento do setor econô-
mico e da economia de maneira geral.
Dentro do âmbito da CEAGESP, as em-
presas estão começando a perceber a re-
forma como uma realidade e não mais 
uma inovação! Questões que eram vistas 
como possibilidades já estão sendo ado-

tadas por algumas empresas que tiveram 
a iniciativa de procurar o SINDBAST e 
em conjunto com o SINCAESP já tem 
minutas bem avançadas.

Segundo o Dr. Hermano de Moura, ad-
vogado do SINDBAST, “as empresas se 
interessam muito por acordos que tra-
tam sobre Banco de Horas, contudo, esse 
não é o único tema que tem sido objeto 
de negociação. Uma grande empresa nos 
procurou recentemente para negociar 
um Plano de Cargos e Salários (PCS). 
Orientamos a empresa e estamos bem 
avançados no sentido de homologar esse 
“PCS”. A flexibilização do contrato por 
tempo integral também tem interessa-
do bastante às empresas. Operadores de 
recursos humanos e representantes de 
empresas de contabilidade têm nos pro-
curados a partir das nossas iniciativas 
“in loco”, cujo objetivo tem sido difundir 
ideias sobre acordos coletivos de traba-
lho e fomentar a prática da cláusula 64 da 
Convenção Coletiva”.

Nas últimas décadas, as convenções 

mantidas entre SINDBAST e SINCAESP 
mantiveram a previsão da obrigatorie-
dade das empresas fornecerem a relação 
de empregados ao SINDBAST. De certa 
forma essa relação vinha sendo “deixada 
de lado” até a reforma trabalhista, quan-
do passou-se a não ser mais cobrado 
compulsoriamente o chamado imposto 
sindical, quando as homologações deixa-
ram de ser obrigatórias por lei (mas são 
obrigatórias pela convenção SINDBAST/
SINCAESP) e enfim, quando surgiram 
diversas alterações no mundo sindi-
cal. Nesse contexto, buscando otimizar 
os serviços prestados aos sócios, tanto 
SINDBAST quanto SINCAESP percebe-
ram que empresários e empregados são 
carentes por vezes dos mesmos benefí-
cios. Assistência médica, odontológica, 
descontos em farmácias, laboratórios, es-
colas, creches, enfim, o papel assistencial 
clássico dos sindicatos. 

Assim, optou-se por incluir uma cláusula 
(64) em convenção no seguinte sentido: 
“O SINDBAST e o SINCAESP poderão 
envidar esforços para (...) contratar pla-
nos de assistência e seguros diversos, 
além de firmar outros convênios que 
possam beneficiar a categoria como um 
todo (...). O SINDBAST tem notificado 
as empresas para que as mesmas forne-
çam a relação de funcionários o que nos 
dará mais força nas negociações futuras 
com convênios diversos.

É fundamental que as empresas criem 
essa cultura de negociar o acordo coleti-
vo e deixem de lado a cultura do litígio. 
Estamos trabalhando junto às empresas 

de contabilidade para que se torne uma 
regra a negociação e que o “ ilegal” seja 
deixado em definitivo no passado! 

“Com a nova lei teremos a oportunida-
de de estabelecer regras específicas para 
os funcionários do ETSP, beneficiando 
as empresas do setor”, afirma o Dr. Ra-
fael Cajueiro, advogado do SINCAESP. 
“Começaram os acordos coletivos que 
são aqueles feitos entre a empresa e o 
SINDBAST, que são acordos particula-
res modulados com regras somente para 
aquela empresa. O SINCAESP acompa-
nha essas reuniões, auxilia nos entendi-
mentos e propõe sugestões em caso de 
impasse. Diversas empresas já iniciaram 
esse processo, já identificaram a possibi-
lidade de ganho econômico e o fortaleci-
mento da mão de obra. Sobre essa moda-
lidade de Acordo, procure o SINCAESP 
para saber mais”, conclui o Dr. Rafael.

A nova legislação impactará na redução 
da folha de pagamento e dará mais segu-
rança à relação patrão e empregado. Na 
CEAGESP existem mais de mil empre-
gadores, desde os pequenos com um ou 
dois funcionários, até os grandes, com 
centenas. Há a necessidade de um en-
tendimento entre todos. Com a nova lei 
teremos a oportunidade de estabelecer 
regras específicas para o ETSP, benefi-
ciando os empregados e as empresas.

Com a nova lei, a relação entre patrão 
e empregado será valorizada, não será 
mais baseada na luta da classe operária 
contra a patronal.

CONVENÇÃO COLETIVA – REDUÇÃO DE CUSTOS E MAIS SEGURANÇA 
NA RELAÇÃO PATRÃO / EMPREGADO

INOVAÇÃO - Artigo 611

Convenção Coletiva de Trabalho é o ajuste celebrado entre dois ou mais Sindi-
catos representativos das empresas e empregados, com o objetivo de estipular 
regras gerais no âmbito da categoria profissional correspondente na data-base da 
categoria.
Acordo Coletivo de Trabalho é o ajuste celebrado entre o sindicato laboral e uma 
empresa, com o objetivo de se estabelecer regras na relação trabalhista específicas 
e condizentes com a realidade da empresa signatária. 

ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO, BENEFÍCIOS E A IMPORTÂNCIA DA SINDICALIZAÇÃO

Dra. Andrea Sucupira Dr. Rafael Cajueiro Dr. Hermano de Moura
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A pós alguns períodos 
com problemas no 
levantamento e aferi-
ção das informações 
de mercado, como 

greve dos caminhoneiros e dos 
funcionários da CEAGESP, em se-
tembro não houve nenhuma ocor-
rência at ípica no maior entreposto 
da América Latina.  

volume comercializado na ceagesp recua 11% em 
setembro 

FLavio Luis Godas
sedes -seção de economia e 
desenvolvimento

Ainda ass im, o volume comer-
cial izado apresentou forte retração 
no entreposto de São Paulo. 

Em setembro de 2018 foram 
comercial izadas cerca de 244.890 
toneladas ante 275.067 negociadas 
em setembro de 2017. Queda de 
11% ou 30.177 toneladas em um 
único mês.

No ano, a queda no volume 
comercial izado é de 8,5%, obvia-
mente,  superdimensionada pelas 
greves citadas acima. 

No acumulado de janeiro a se-
tembro de 2018 foram comercial i-
zadas 2.245.772 toneladas contra 
2.454.683 negociadas no mesmo 
período de 2017.

Os setores com maior represen-
tat ividade,  levando-se em conta o 
volume de entrada em toneladas, 
foram as frutas (51,7%), segui-
das pelos legumes (25,3%), pro-
dutos diversos (12,9%), verduras 
(7,5%), pescados (1,4%) e f lores 
(1,1%). 

Os produtos mais  comercial iza-
dos (em toneladas)  no entreposto 
de São Paulo no período de janeiro 
a setembro foram:

1. Laranja:  198.633
2. Tomate:  184.778
3. Batata:  183.167
4. Mamão: 92.438
5. Maçã:  89.750
6. Limão: 81.261
7. Melancia:  78.425
8. Tangerina:  76.530
9. Cebola:  70.547
10. Abacaxi:  62.900

Em relação as  origens,  91,1% 
das entradas foram de municípios 
brasi le iros e o restante de outros 
países  como Argentina,  Chile,  Es-
panha,  Portugal ,  Uruguai,  Itál ia , 
entre outros.

Preços:  O f luxo f inanceiro re-
gistrou queda de 2,7% no perío-
do de janeiro a setembro de 2018. 
Passou de R$ 5,7 bi lhões em 2017 
para R$ 5,5 bi lhões no mesmo pe-
ríodo de 2018. 

IPVA GRÁTISIPVA GRÁTIS
PARCELAS DE R$ 699,PARCELAS DE R$ 699,

BONGO 18/19 (1)

PRONTA
ENTREGA

>> TAXAS ESPECIAIS PARA CNPJ
IPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTISIPVA GRÁTIS

699,699,699,699,699,699,699,699,699,

>> TAXAS ESPECIAIS PARA CNPJ>> TAXAS ESPECIAIS PARA CNPJ

w w w . k i a v i g . c o m . b r

Respeite os limites de velocidade.

Av. Guarulhos, 2152 - Vila Augusta Auto Shopping Aricanduva Av. Ver. Abel Ferreira, 206 - Anália Franco

Oferta válida até 30/11/2018. (1) Kia Bongo Código K.788.89 18/19 a pronta entrega. Preço público sugerido de R$ 79.990,00 por R$ 74.900,00 a vista, entrada de R$49.000 e saldo em 60x de R$699. IPVA Grátis, consulte 
condições com nossos consultores. A Kia Vig não se responsabiliza por erros de digitação e impressão. Imagens ilustrativas. Promoção por tempo limitado. Os valores podem ser alterados sem aviso prévio. 

95267.50922607.89003386-404094735.06452421.9500

ABRIREMOS NESSE DOMINGO
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A agricultura nacional 
de fato vem tendo des-
taque importante nos 
últimos anos, princi-
palmente para o PIB 

brasileiro – Produto Interno Bruto. No 
ano passado, por exemplo, teve um cres-
cimento de 1%, o que corresponde a R$ 
6,6 trilhões. Sendo que um dos respon-
sáveis por este resultado positivo foi o 
agronegócio.

“Em tese, o crescimento seria de 
0,3%, sem o agronegócio. Mas temos que 
lembrar que a agropecuária tem influên-
cia em todos os outros setores.”, ressalta 
a coordenadora de Contas Nacionais do 
IBGE, Rebeca de La Rocque Palis.

O agricultor, hoje, tem diversas ma-
neiras de investir na produção, e uma de-
las é através do crédito rural. Em junho, 
deste ano, o Governo Federal anunciou a 
liberação de 194,37 bilhões do Plano Sa-
fra 2018/2019. Valor bem acima do últi-
mo liberado que foi de R$ 188,4 bilhões.

A contratação do crédito rural por 
médios e grandes produtores rurais atin-
giu 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 Agropecuá-
rio de liberação de recursos da atual sa-
fra. 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 incremen-
tos percentuais semelhantes, na faixa de 
35%. O investimento também apresen-
tou variação positiva de 28,6% em rela-
ção 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 re-
presentaram 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.

Já os últimos dados divulgados, em 
outubro deste ano, pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e abastecimento 
– MAPA,  entre os meses de julho até 
setembro, os produtores brasileiros con-
trataram R$ 50 bilhões do crédito rural, 
totalizando 204.356 operações. 

A questão é que os bancos privados 
também querem uma participação maior 
para o setor agrícola. Segundo o presi-
dente do Santander, Sérgio Rial, isso tra-
ria um nivelamento de preços, taxas de 
juros e propostas mais atrativas ao pro-
dutor. 

A tendência é que aos poucos, as ins-
tituições financeiras consigam avançar 
cada vez mais, obtendo parcelas maio-
res nesse segmento privado. “Já existe 
um crédito comercial grande no Brasil 
e isso vai continuar. Mas o que vamos 
passar a ver mais são opera-
ções estruturadas, como 
CRA (Certificados 
de Recebíveis do 
Agronegócio) ou 
até mesmo ban-
cos compran-
do carteiras 
de crédito de 
empresas”, ex-
plica Fernando 
Pimentel, sócio-
-diretor de consul-
toria da Agrosecurity.

O Entreposto chegou a 
entrevistar representantes de instituições 
financeiras privadas sobre a concessão de 
crédito rural para os pequenos produ-
tores. Na edição de maio de 2017, por 
exemplo, o JE conversou com o Carlos 
Aguiar, que é formado em Engenharia 
Eletrônica pela FAAP e atua no Banco 
Santander. “O Santander seguiu crescen-

do em 2016, não tiramos o pé do acele-
rador diferente dos outros bancos. Tanto 
que fomos a instituição financeira que 
mais cresceu a carteira de credito rural de 
2015 para 2016 – considerando pessoas 
físicas e jurídicas, o estoque da carteira de 
crédito rural do Santander passou de R$ 
6,064 bilhões em 2015 para R$ 8,958 bi-
lhões em 2016”, ressaltou Carlos Aguiar.

O Banco espanhol está inaugurando 
unidades espalhadas totalmente voltadas 
ao agronegócio no País. A oferta total 
de crédito ao agronegócio do Santander 
avançou 42% em 2017, para R$ 13 bi-
lhões. 

Já na edição de junho do ano passado, 
foi a vez do Banco Bradesco ceder uma 
entrevista para o JE. O Bradesco possui 
diversos tipos de financiamento para o 
agricultor brasileiro. O Superintendente 
de Agronegócios do Banco, Rui Pereira 
Rosa é o responsável, desde 2013, pela 
área de agronegócio do Banco.

“O agricultor, hoje, é um empresário 
do campo, independentemente de seu 
porte, e para tanto e necessário que o em-
préstimo seja bem planejado e sua apli-
cação direcionada a sua real necessidade 
de produção. O Bradesco possui parceria 
com as principais empresas de todos os 
elos da cadeia produtiva do agronegócio, 
e esta parceria possibilita a agilidade e 
adequação da oferta de credito e em mui-
tas vezes redução do risco, proporcionan-
do um volume maior de credito”.

Um exemplo de um trabalho realiza-
do, que vem trazendo resultados positi-
vos, são os que as cooperativas que ope-
ram com crédito rural fazem. Segundo 

o Banco Central, no Brasil, hoje são 
420 cooperativas.  “A cooperati-

va sabe como fazer o crédito 
rural porque está próxima 

do produtor, conhece as 
necessidades e os detalhes 
da operação do coope-
rado. Esse alerta vai nos 
motivar a conseguir que-
brar algumas barreiras e 

avançar nesse segmento”, 
ressaltou Marcelo Martins, 

porta-voz do Sistema de Co-
operativas de Crédito (Sicoob). 

O Sicoob, por exemplo, encer-
rou o primeiro trimestre de 2018 com 
um resultado positivo (lucro) de R$ 855 
milhões, que representa um acréscimo de 
27,4%, com relação ao mesmo período 
do ano passado. 

Vale ressaltar que dentro da Ceagesp, 
tanto o Santander quanto o Sicoob pos-
suem unidades.

Mercado de Ribeira, em Lisboa

produtores 
brasileiros 

contrataram 
r$ 50 bilhões 

do crédito 
rural

 O agricultor, hoje, 

é um empresário 

do campo, 

independentemente 

de seu porte, e para 

tanto e necessário 

que o empréstimo seja 

bem planejado e sua 

aplicação direcionada 

a sua real necessidade 

de produção   

RUI PEREIRA, 
BANCO BRADESCO
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JE - O agronegócio é um dos prin-
cipais setores que favorecem o 
crescimento do PIB brasileiro. 
Como que o Banco atua para aju-
dar os produtores rurais continu-
arem crescendo e manter o PIB 
positivo?
Marco Tulio - O agronegócio brasi-
leiro é um dos principais setores da 
economia brasileira, tendo funda-
mental importância para o cresci-
mento e desenvolvimento do país. 
Desponta como tema altamente 
estratégico para o país e responde 
por 21,6% do PIB brasileiro, 37% dos 
empregos e 40% das exportações 
(2017), sendo o responsável pelo 
superávit da balança comercial. Em 
2018 o agronegócio já contribuiu 
com US$ 17,9 bilhões para o superá-
vit da Balança Comercial. 
O Brasil está no ranking das com-
modities e é o maior exportador 
mundial de café, suco de laranja, 
açúcar, complexo de soja e carne de 
frango e o segundo maior exporta-
dor mundial de carne bovina e mi-
lho.

JE - Para a próxima safra, o Banco 
já tem uma prévia de quanto dis-
ponibilizará de recursos?
Marco Tulio - Para a Safra 2018/2019 
o BB disponibilizará R$ 103 bilhões 
em recursos, a fim de atender a 
demanda dos clientes produtores 
rurais e toda a cadeia do agronegó-
cio. Esse valor corresponde a 20% a 
mais do volume desembolsado pelo 
Banco na Safra 2017/2018. Somos 
responsáveis por 59% dos recur-
sos destinados ao agronegócio pelo 

 O BB desembolsou 

mais R$ 83 bilhões 

na Safra 2017/2018, 

12% superior à 

safra anterior. Em 

março/2018, atingimos 

R$ 184,7 bilhões 

em saldo de carteira 

de crédito rural e 

agroindustrial   

jE ENTREVISTA MARCO TúLIO, DIRETOR DE AGRONEGÓCIO DO BANCO DO BRASIL 

Marco Túlio Moraes da Costa é diretor de agronegócios do BB. Iniciou sua carreira no Banco do Brasil em 1982. É 
graduado em Administração, com MBA em Gestão Avançada de Negócios

SFN, resultado do atendimento de 
mais de 1,5 milhão de produtores 
rurais em todo o território brasileiro. 
O Banco do Brasil como maior finan-
ciador do agronegócio é colabora-
dor para os resultados já alcançados, 
pois ao financiar toda a cadeia do 
agronegócio, do pequeno produtor 
a grande empresa agroindustrial, 
inclusive as cooperativas, permite o 
investimento em novas tecnologias 
que possibilita o aumento da produ-
tividade, gerando excedentes que 
serão destinados à exportação. 

JE - Vocês estiveram presentes em 
algum dos principais eventos do 
setor e quais vocês estarão até o 
final do ano?
Marco Tulio  - O Banco do Brasil 
apoia, historicamente, o agrone-
gócio brasileiro e está presente nas 

principais feiras e eventos do seg-
mento. Feiras como Agrishow, Show 
Rural Coopavel, Expodireto Cotri-
jal, Tecnoshow Comigo e Expointer 
oportunizam o estreitamente entre 
o BB e produtores rurais, coope-
rativas, fabricantes e revendas de 
máquinas e equipamentos, forne-
cedores de insumos, empresas de 
comercialização e demais integran-
tes da cadeia do agronegócio, re-
forçando laços e firmando negócios 
sustentáveis.
 A participação nas feiras e eventos 
voltados ao mercado do agronegó-
cio, consolida a atuação do BB como 
o “Banco do Agronegócio”, intensi-
fica relacionamentos e proporciona 
a melhor experiência para nossos 
clientes e parceiros.
A fim de expandir o modelo de su-
cesso da atuação do Banco nas fei-

ras em 2018, em maio deste ano o 
BB deu início ao Circuito Agro BB.  
Os eventos são realizados pelo BB 
em parceria com entidades locais 
nas diversas regiões produtoras 
do país, levando palestras técni-
cas e apresentações das soluções 
disponíveis no BB (BB completo), a 
todos os clientes da cadeia do Agro 
(produtores, empresas, associações, 
sindicatos). Até o final do ano o Cir-
cuito Agro BB percorrerá mais de 61 
municípios, em todas as regiões do 
Brasil.

JE – O Banco do Brasil criou um 
evento que é o Circuito Agro, que 
é uma iniciativa do BB para pro-
mover encontros com produtores 
rurais com profissionais do cam-
po. Essa medida pode ajudar a 
agricultura em que aspecto?
Marco Tulio  -  O Circuito Agro pro-
moverá encontros com produtores 
rurais, assistências técnicas, geren-
tes de relacionamento, revendas, 
associações e demais parceiros, para 
divulgar os produtos e serviços do 
BB, estreitar relacionamentos e au-
mentar o resultado em regiões com 
potencial de realização de negócios 
e expansão da agropecuária.
Um dos objetivos do Circuito é ex-
pandir o modelo de sucesso da atu-
ação do Banco nas feiras em 2018, 
implementando a sua eficiência nas 
propostas originadas nestas locali-
dades.
O Circuito divulgará um BB com-
pleto, com a oferta de produtos de 
seguridade, cartões, consórcios e 
previdência. Serão divulgadas as 
soluções digitais, a Esteira Agro BB 
e as vantagens das parcerias, como 
dos Correspondentes em Agrone-
gócios.

JE– O Banco do Brasil lançou, no 
ano passado, um aplicativo que 
pode ser utilizado no celular e 
também no tablet que é o Custeio 
Digital, como que ele funciona 
exatamente?
Marco Tulio  - Buscamos constan-
temente a melhoria de nossos pro-
dutos, serviços e soluções. O Custeio
Digital é uma nova forma de aco-
lhimento de propostas de finan-
ciamento rural, utilizando o smar-
tphone como canal. O acesso se dá 
através da área logada. A solução 
está disponível para os clientes 
Produtores Agrícolas e Pecuários, 
exceto Pronaf, que atendam as con-
dições gerais de crédito definidas 
pelo Banco. Feito o acolhimento é 
só aguardar o contato do gerente de 
relacionamento para entrega de do-
cumentos e assinatura de contrato.

O Banco do Brasil lançou, no ano passado, um aplicativo que pode ser utilizado no celular 
e também no tablet , o Custeio Digital
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Andres Cartes é produtor e gerente da empresa chilena Araucania Flowers. Ele junto com outros sócios, estão estu-
dando o mercado brasileiro para trazer tulipas do Chile

TULIPAS PREMIUM DO CHILE PODE SER A NOVA APOSTA PARA EMPRESáRIOS 

 Acreditamos que há 

uma oportunidade muito 

interessante porque no 

Brasil o consumo de 

flores é relativamente 

alto e o mercado é 

grande. Se houver 

tulipas no mercado local, 

acreditamos que há 

espaço para um produto 

premium, que é o que 

podemos oferecer.   

A empresa do Chile, Araucania Flo-
wers está em atividades há 10 anos 
e atua tanto no mercado interno 
quanto na exportação de flores, 
como por exemplo, para países 
como Panamá e Peru.
Sem intermediários ou custos des-
necessários, com produção contí-
nua de março a dezembro, com mais 
de 25 variedades de tulipas. 
A novidade é que ela está chegan-
do ao Brasil. Recentemente, o Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
abastecimento – MAPA,  autorizou 
a importação de tulipas do Chile. 
As importações de bulbos do chile-
nos, além de requererem inspeção 
no ponto de entrada em território 
brasileiro e estarem livres de solo e 
substrato, devem ter Certificado Fi-
tossanitário declarando que o local 
de produção/cultivo foi inspeciona-
do e se encontra livre das espécies: 
Rhizoglyphus echinopus, Tulip Bre-
aking Virus - TBV, Pratylenchus cre-
natus, Ditylenchus dipsaci.
Todas estas regulamentações são 
fundamentais para assegurar a pro-
teção da agricultura interna do país, 
evitando a entrada e o estabeleci-
mento destes organismos e os da-
nos econômicos consequentes.

E -  Há quanto tempo vocês es-
tão produzindo tulipas no Chile e 
por ano, vocês produzem em que 
quantidade?
Andres Cartes - Há 10 anos pro-
duzimos tulipas no Chile. Podemos 
produzir até 40.000 hastes por 

semana e por ano temos cerca de 
1.000.000 hastes.

E - Quais são as variedades de tu-
lipas que vocês trabalham?
Andres Cartes - As cores que te-
mos são vermelhas, amarelas, bran-
cas, rosas, roxas, laranjas e bico-
lor (vermelha-amarela). Durante a 
temporada, ocupamos diferentes 
variedades de cores para garantir 
a qualidade. Algumas variedades 
se comportam melhor no início da 
temporada e outras mais no final.

E – No Chile, como é realizada a lo-
gística, já que é um produto muito 
sensível?
Andres Cartes - O armazenamento 
do produto é feito em câmaras frias 
e o transporte é o mais frio possível. 
Trabalhamos com parceiros logís-

ticos que nos permitem chegar em 
24 horas da nossa estufa em Santia-
go ou em 48 horas para São Paulo. 
Quanto menor o tempo de envio, 
maior o tempo de qualidade da flor 
para o cliente.

E – Quais são os cuidados que têm 
que ser tomados na produção?
Andres Cartes - A temperatura e a 
umidade são principalmente con-
troladas, além dos nutrientes na 
irrigação, que dependem do perfil 
da água. A produção é hidropônica, 
então não há terra. É uma produção 
livre de produtos químicos e pesti-
cidas porque não há problemas de 
pragas ou insetos.

E – Vocês estão chegando pela 
primeira vez, no Brasil, qual a ex-
pectativa e o porquê vocês estão 

Recentemente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento – MAPA, autori-
zou a importação de tulipas do Chile

investindo no País?
Andres Cartes - Acreditamos que 
há uma oportunidade muito inte-
ressante porque no Brasil o consu-
mo de flores é relativamente alto 
e o mercado é grande. Se houver 
tulipas no mercado local, acredita-
mos que há espaço para um produ-
to premium, que é o que podemos 
oferecer. Tendo este tipo de produ-
tos no mercado local, o consumidor 
apreciará facilmente a diferença. O 
consumidor brasileiro sabe identi-
ficar um produto de alta qualidade. 
A distribuição e o posicionamento 
devem ser desenvolvidos gradual-
mente para garantir um bom cresci-
mento no futuro.

E – Você já teve a oportunidade de 
conhecer a Holambra, onde pos-
sui o maior centro atacadista de 
comercialização de flores orna-
mentais da América?
Andres Cartes - Estivemos em Ho-
lambra e vimos o leilão. É um lugar 
impressionante e o paraíso de um 
comprador de flores. Como produ-
to de importação, acreditamos que 
trabalharemos com grandes players 
no mercado de flores no Brasil.

E – A Ceagesp possui a maior feira 
de flores do País, existe a possibi-
lidade do produtos de vocês che-
garem a ser comercializados por 
aqui?
Andres Cartes - Claro, se houver es-
paço para trabalhar flor de alta qua-
lidade nas condições certas, vamos 
ver nossas tulipas nas instalações 
da Ceagesp.
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A primeira edição da FETRANSLOG 
2018 reuniu as principais marcas das con-
cessionárias e montadoras de caminhões, 
carretas, empresas de implementos rodo-
viários, frigorificados e demais empreendi-
mentos ligados ao Transporte Rodoviário 
de Cargas (TRC) responsável pela condu-
ção de 100% da produção regional indus-
trializada.
Os três dias de eventos aconteceram em 
um espaço amplo com mais de 9 mil 
metros quadrados, nos dias 17 até 19 de 
novembro, nos Pavilhões de Exposição da 
EFAPI, em Chapecó, Santa Catarina. 
O objetivo principal do acontecimento 
foi para gerar negócios e oportunidades 
de trabalho. Consequência natural, nesse 
período, a Fetranslog para a cidade movi-
mentou a economia para a cidade, já que 
os hotéis e os restaurantes tiveram um au-
mento significante de novos clientes. 
Foram apresentadas novas tecnologias, 
inovações e tendências de mercado. O 
coordenador geral do evento, Ivalberto 
Tozzo, destacou o consistente trabalho 
colocado em prática visando garantir o re-
sultado previsto. “A feira já é um sucesso e 
se transforma no maior e melhor entre os 

eventos do gênero realizados na região Sul 
do País”.
Ivalberto já pensa na próxima edição, e o 
objetivo é dobrar a feira. “Muitas empre-
sas já disseram que querem estar em 2020, 
tudo devido ao sucesso e a organização”, 
disse o coordenador. 
A Iveco esteve presente na Fetranslog tra-
zendo em seu estande os principais mode-
los de vários segmentos. Nele foi possível 
veículos tanto do segmento leve quanto do 
pesado.
“É a primeira feira, mas a gente percebeu 
que ela vem tomando corpo para um seg-
mento aqui na região muito grande. Ela 
é uma feira focada no transporte e a gen-
te não poderia ficar de fora. Além de que 
para a Iveco, é uma região muito impor-
tante aqui, pois, nós temos uma das maio-
res participações de mercado no cenário 
geral com 15% de marketing share na re-
gião e se for só do pesado, temos 60%  de 
participação dos pesados”, ressalta Barion.
Chapecó tem um dos maiores mercado 
de caminhões do Brasil. A frota da região 
chega a marca de 40 mil veículos, isso re-
presenta cerca de 37% da capacidade ins-
talada no Estado.      

iVECo paRTiCipa da FETRaNSlog 2018
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Em meio às cabines brancas que represen-
tam a maioria da produção de caminhões, 40 
novos Delivery 11.180 cor-de-rosa acabam 
de sair das linhas da Volkswagen Caminhões 
e Ônibus em Resende (RJ). Feitos sob medi-
da, os veículos demandaram desenvolvimen-
to especial para a tonalidade de pintura, até 
então inédita entre os caminhões VW e MAN.
O movimento das cabines cor-de-rosa na 
fábrica em pleno mês de outubro veio a ca-
lhar: as colaboradoras decidiram vestir a 
camisa da prevenção e engajar as cole-
gas de trabalho no Outubro Rosa, campa-
nha de conscientização que tem como ob-

jetivo principal alertar as mulheres e a so-
ciedade sobre a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de mama e, mais recen-
temente, sobre o câncer de colo de útero. 
Mesmo com a ampla preferência pelas ca-
bines brancas, o desenvolvimento de pintu-
ras exclusivas e sob medida faz parte da roti-
na de produção da VW Caminhões e Ônibus. 
Tanto que o portfólio de cores disponíveis ofe-
rece um mundo de possibilidades: são mais 
de 75 opções, incluindo uma ampla lista de 
tintas específicas das mais diversas frotas, 
desenvolvidas também sob medida para ca-
racterizar marcas e produtos.

noVo VW DEliVERy SAi DE FÁbRiCA Sob 
mEDiDA Com inéDitA PintuRA CoR-DE-
RoSA

As leis são elaboradas para 
normatizar, padronizar 
e guiar a sociedade. Ne-
nhuma lei surge com o 
princípio de prejudicar 

ou mesmo de trazer alguma externalidade 
negativa. 

Mas o crime não segue os mesmos 
códigos que o restante da população e 
dificilmente os agentes de segurança e os 
especialistas da área conseguem prever o 
comportamento do criminoso.

Desde 2016 está em vigor o novo De-
creto Municipal nº 56.920, que limita o 
trânsito de caminhões de grande porte 
na Capital de São Paulo - a restrição do 
trânsito desses veículos é uma questão que 
vem sendo atualizada e revisada desde os 
anos 80 - isso, associado à difícil logística 
da metrópole, estimulou as empresas a uti-
lizar outro perfil de veículos como alterna-
tiva para a distribuição das cargas. 

Não por acaso, quando olhamos a lista 
dos veículos que figuram no “top 15” que 
tiveram suas cargas roubadas, todos são 
utilitários e caminhões de pequeno porte, 
representando 74,70% do total de veícu-

COMO O ROUBO DE CARGAS SE ADAPTA ÀS LEIS
frederico lanzoni

los que sofreram esse tipo de crime. 
Os “empresários do crime” sabem se 

adaptar e isso ficou claro nos dados do 
Boletim Tracker-FECAP: o perfil dos ve-
ículos que são alvo do roubo de carga na 
Capital concentra-se basicamente nos uti-
litários e caminhões de pequeno porte. 

A alteração do perfil do crime na Ca-
pital paulista não elimina o impacto do 
roubo de carga para caminhões de grande 
porte nas áreas não abrangidas pelo Decre-
to Municipal. 

Um dos principais motivos está atre-
lado ao valor e à quantidade de carga nas 

rodovias que caminhões de grande porte 
transportam, sendo que esta modalida-
de de crime é altamente estimulada pela 
necessidade das empresas de atravessar o 
Estado para escoar seus produtos para ou-
tros pontos do país. O roubo de carga de 
caminhões de grande porte, em virtude do 
tempo de planejamento e execução, bem 
como da possibilidade de confronto arma-
do, comumente é praticada por quadrilhas 
especializadas.

Este é mais um exemplo da comple-
xidade de se entender o crime organizado 
em qualquer país do mundo. As variáveis 
que devem ser analisadas são quase infi-
nitas e fogem aos números, partindo do 
entendimento da cultura, do perfil dos cri-
minosos e da sua capacidade de adaptação. 

O resultado é que muitas vezes a lei 
que deveria trazer resultados positivos 
para a sociedade acaba por ser a sua 
maior algoz. 

A distorção provocada pela lei cau-
sou a falsa impressão de que caminhões 
não têm suas cargas roubadas na Capi-
tal, quando na verdade o perfil do cri-
minoso foi alterado em virtude da pró-
pria legislação. 

O crime muda, adapta-se e sempre 
está um passo à frente do Poder Públi-
co, restando a nós o dever de vigilância 
constante e alerta.

transportes
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A Mercedes-Benz está seguindo à risca o 
compromisso de estar cada vez mais junto 
aos motoristas. 
Este ano, a Empresa percorreu o Brasil com 
o Circuito CEASA 2018, que rodou 12 cida-
des, de abril a  outubro deste ano para visi-
tar as principais Centrais de Abastecimen-
to do País. 
“É um prazer e uma satisfação muito gran-
de promover o Circuito CEASA 2018, even-
to que interliga a rotina de trabalho do moto-
rista com o lazer nos intervalos de suas ativi-
dades”, diz Ari de Carvalho, diretor de Ven-
das e Marketing Caminhões da Mercedes-
-Benz do Brasil. 
“Com essa ação, queremos que os caminho-

neiros entrem no nosso estande e se sintam 
familiarizados com as soluções de transpor-
te que a marca oferece”.
Durante as etapas, os visitantes puderam co-
nhecer e dirigir os caminhões Accelo 1016 
4x2 com implemento baú da 4Truck e Atego 
3030 8x2, modelos mais utilizados nas ope-
rações de hortifruticultura no segmento ata-
cadista em diversas regiões do Brasil. 
O Circuito CEASA aconteceu nas respecti-
vas cidades:
Goiânia (GO), Brasília (DF), Belém (PA), For-
taleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Uber-
lândia (MG), Ribeirão Preto (SP), Campinas 
(SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Por-
to Alegre (RS). 

CIRCUITO CEASA MERCEDES BENZ 
2018
FORAM PERCORRIDOS CERCA DE 12.000 kM, PERCORRENDO IMPORTANTES CEN-
TRAIS DE ABASTECIMENTO (CEASAS) DAS 5 PRINCIPAIS REGIõES DO BRASIl
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PROGRAMA DE fIDELIDADE - 
MERCEDES CLUB

ACCELO 1016 4x2

ATEGO 3030 8x2

O programa de fidelidade e recompensas da 
Mercedes-Benz baseia-se num conceito já 
amplamente consolidado no mercado, como, 
por exemplo, nas milhagens de companhias 
aéreas e cartões de crédito. Assim, a cada R$ 
1,00 gasto com peças e serviços, o frotista 
ou o autônomo ganhará 1 ponto. O acúmu-
lo de pontos se torna uma grande vantagem 
para o cliente, que pode utilizar sua pontua-
ção para obter descontos ou até mesmo isen-

ção de pagamento em outras compras de pe-
ças e serviços nos concessionários Merce-
des-Benz no Brasil. Isto significa um benefí-
cio valioso para todo o segmento.
“Um grande diferencial do nosso programa 
de fidelidade e recompensas é que os pon-
tos conquistados têm validade de 5 anos, o 
maior do mercado”, destaca leoncini. “Isso 
dá ao cliente maior prazo e mais opção de es-
colha para utilizar a pontuação acumulada”. 

Um caminhão robusto, ágil, compacto e alta-
mente produtivo, perfeito para a distribuição 
de carga nas cidades e pequenos trechos ro-
doviários com durabilidade e economia.
Atendendo ao segmento de 10 toneladas 
com um PBT de 9,6 ton, o Accelo 1016 es-
tá preparado para receber os mais variados 
tipos de implementos, desde baús para car-
ga geral.
O modelo vem equipado com um robusto, 

potente e econômico motor Mercedes-Benz 
BlueTec 5 de 4,8 litros, que equipa também 
nossos caminhões de 17 toneladas, propor-
cionando ótimo desempenho e muita agilida-
de no tráfego intenso das cidades. 
O câmbio pode ser de 5 ou 6 marchas e o 
eixo traseiro é Mercedes-Benz, de alta ca-
pacidade. 
O conjunto proporciona perfeita sincronia e 
rendimento do trem-de-força 

Quem precisa de um caminhão versátil, indi-
cado para o transporte intermunicipal e ro-
doviário de média e longa distância e que, ao 
mesmo tempo, possa circular com agilidade 
dentro das cidades, precisa conhecer o Ate-
go 3030 8x2. Atendendo ao segmento dos 
semipesados, esse caminhão já vem com o 
segundo eixo direcional instalado de fábrica, 
sendo totalmente sincronizado com o primei-
ro eixo dianteiro, o que proporciona mais con-
fiabilidade, segurança e economia. 
Este sistema oferece melhor dirigibilidade e 

manobrabilidade ao veículo como também au-
menta a vida útil dos pneus.
Outro ponto positivo é que, tanto o 2º eixo di-
recional assim como o 2º eixo duplo, podem 
ser suspensos quando o caminhão está vazio. 
O Atego 3030 8x2 tem PBT legal de 29 ton, 
mas sua capacidade técnica ultrapassa as 30 
ton com uma carga útil elevada, além de ser 
um caminhão econômico, forte e durável, não 
importando qual seja a carga que você pre-
cisa transportar. É o veículo mais leve da ca-
tegoria 

O Grupo de Mídia Entreposto parabeniza a Mercedes-Benz pela realização do Circuito Ceasa Mercedes-Benz 2018. Foram visitadas  importantes Centrais de Abastecimento, de Norte a Sul 
do Brasil, realizando muitos cadastros no Mercedes Club, Teste-Drives, prospecção e geração de muitos negócios com permissionários, caminhoneiros autônomos, supermercadistas, pro-
dutores rurais, entre outros. Acompanhhe como foi o evento no site: www.circuitoceasa.com.br

Parabéns !!

GRUPO MíDIA ENTREPOSTO



Accelo
•  Maior plataforma de carga
• Motor robusto e durável
• Nova cabina estendida. Mais espaço e ergonomia
• Maior agilidade no trânsito urbano
• Atende VUC

Atego
•  Família com modelos de 14 a 30 t de capacidade
• 4 opções de cabina
• Versões 4x2, 6x2, 8x2, 4x4 e 6x4
• Câmbio automatizado de 12 marchas para os modelos 2430 e 3030
• Motores OM 924 e 926 LA, 4,8 e 7,2 litros, com 185, 256 e 286 cv

Na cidade, o ágil e potente Mercedes-Benz Accelo. Na estrada, o versátil e robusto Mercedes-Benz Atego.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

A marca que todo mundo confia.

www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090

MercedesBenzCaminhoes mercedesbenz_caminhoes

Parceria de estrada é assim: cada um  
com seu estilo, ambos prontos para o sucesso.
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