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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
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oportunidades

Quem quiser anunciar, gratuitamente,
no jornal Entreposto vagas de empregos
na Ceagesp, é só encaminhar no email:
atendimento@jornalentreposto.com.br
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CÁ ENTRE NÓS

NOSSA TURMA será totalmente reformada
MANELÃO
E setembro chegou trazendo as flores da primavera,
nas frutas houve uma explosão no preço do limão,
que deixou os comerciantes
preocupados e o produtor
rural feliz. Pois, assim vai
ter uma folga e melhorar os
equipamentos agrícolas. O
limão subiu bem, mas não
alcançou o recorde de algumas décadas atrás, quando
foi comercializado, aqui no
mercado a 100 dólares a
caixa. E para quem gosta do
verdinho, ele não tem substituto, ai dizem: tempera a

salada com vinagre que é a sical ficou com a cantora nários, colaboradores do
mesma coisa. Mas não dá Kauane Silva, que cantou recrutamento do serviço
para fazer caipirinha com o melodias apaixonadas. Ela militar. Nós tivemos a previnagre, então vamos curtir parecia com a Paula Fer- sença do Capitão Mochon,
na nossa refeição, o limão nandes e a apresentadora que nos convidou para o
de Tv, que canta e faz acro- baile das armas, que ocorque é muito bom.
No dia 2 de setembro, re- bacias com bambolê, Da- reu, no dia 15 de setembro,
alizamos o nosso sarau cul- niela Abrusses, a sensação no Circulo Militar e o Detural, “Saudosa Maloka”, da tecnomelody. A comu- putado Fausto Pinatto, nos
contando coisas e causos nidade, alguns permissio- brindou com a sua presenDiretora Geral: Selma Rodrigues Tucunduva Diretor Executivo: José Felipe G. de Jesus
ça.
nários,
vários
e Rodrigues
do saudoso
poeta, AdoniDiretor Comercial:
Alexandre Neves
Diretor
decarregadores
Arte: Paulo Cesar
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Guilherme
Araujo
Revisão:
Danielly
Bararielli
Os preparativos do volunvendedores
sentiram
a
falta
ran Barbosa. Nós saboreaPeriodicidade: Mensal Redação: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 Edsed ll - loja 14A - CEP 053 14-000
da presença do poeta José tariado Vivo/ Telefônica
mosTel.:
uma
deliciosa E-mail:
feijoadacontato@midiaentreposto.com.br
11 3831.4875
Os artigos
e matérias
assinadas
não refletem
necessariamente,
da direção
desteEngeestá a todo
vapor.
Daniel
Veloso,
que está seo pensamento
preparada
pela
Martha
e
a
jornal, sendo de inteira responsabilidade de quem os subscrevem.
Patrícia da “Feijoada e Cia”, recuperando de problemas nheiros, arquitetos em
consonância com a manulá da Zona Leste, que agra- de saúde.
dou geral. O tempero mu- Da Ceagesp, vários funcio- tenção da Ceagesp. Sendo

Diretora Geral: Selma Rodrigues Tucunduva Diretor Executivo: José Felipe G. de Jesus
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que eles vão trocar o nosso a presença do cantor Leo
telhado, que ainda é das Santos e seu irmão Gustavo
antigas, pois, as telhas que na percussão. A sua músina sua composição tinham ca de trabalho, “Coração
amianto. Com isso, todo covarde” está sendo bem
forro será de gesso, além executada na internet e nas
dos banheiros que serão re- rádios alternativas.
formados, a cozinha será re- No dia 2 de novembro, Dia
estruturada, o piso trocado, de Finados, o padre Victoentão venham ver a Nossa rio Moregolla vai celebrar a
REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO
Turma agora, para compa- missa pelos falecidos e você
rar o antes e o depois da é o nosso convidado para
assistir na sede da Nossa
reforma.
Estamos estudando/tventreposto
uma Turma, às 10h da manhã,
@jentreposto
/JornalEntreposto
/jornal_entreposto
data entre 10 ou 11 de no- após a celebração haverá
vembro para o último sarau um café comunitário, vecultural do ano. Vamos ter nha participar!

REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO

/JornalEntreposto

/tventreposto

@jentreposto

/jornal_entreposto
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empresa de embalagens,
Termotécnica completa 57 anos
Albano Schmidt
Presidente da Termotécnica/DaColheita

O Consulado dos Países Baixos, que
fica localizado em São Paulo nos ajudou
com as informações oficiais sobre dados
da Holanda e também sobre os produtos
que chegam por aqui. Além da entrevista
realizada com o Conselheiro Agrícola Bert
Rikken para compor a última edição do
Jornal Entreposto.
Por isso, o nosso agradecimento e
claro, fizemos a honra de entregar a edição
pessoalmente ao departamento responsável
pelo setor agrícola do país.
Na foto acima, o jornalista Guilherme
Araujo entrega o exemplar de agosto para
Frederica Heering.

A Termotécnica completou 57 anos de
atividades. É uma empresa que – como o
mercado – se reinventa e se desafia constantemente, em busca a evolução, por meio do
empreendedorismo, da inovação e da sustentabilidade.
Além de soluções para embalagem,
agronegócio, transporte e movimentação
de cargas, construção civil e peças técnicas,
tem sua marca fortalecida pelas ações de
economia circular e reciclagem do EPS, ou
seja do isopor, inclusive no exterior, onde
seus produtos estão chegando cada vez mais
ao transportar a produção agrícola brasileira, que é exportada para todo o mundo.
Um dos novos desafios da Termotécnica é se fazer presente também no exterior.

Assim, a Termotécnica participará, no mês
de outubro, da Fruit Attraction, em Madri,
na Espanha.
A empresa terá seus produtos em exposição junto de produtores brasileiros que
exportam FLVs e irá focada em apresentar
seus diferenciais e fortalecer sua presença
nas cargas destinadas à exportação.
A sustentabilidade também é prioridade
nesta empresa que está investindo pesado
na instalação de uma nova caldeira, que
proporcionará melhoria ambiental para
todo o entorno.
Essa ação vem complementar o Programa Reciclar EPS que, desde 2007, já reciclou e deu um novo destino a mais de 40
mil toneladas de EPS pós-uso.

depoimentos

Já possuímos
mais de
15 clientes
na CEAGESP.

Avenida Fagundes Filho, 252, cj 111/112,
Vila Monte Alegre - São Paulo, SP

e
Breve unidad
CEAGESP!

“O Jornal Entreposto
aborda temas bem diversos
envolvendo o alimento, desde
a comercialização até os
benefícios que ele o traz. É um
jornal bem completo”
Conselheiro Agrícola,
Bert Rikken

Fone: (11) 2128-5600
www.somesolucoescontabeis.com.br
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DoS PRoDUToS
HoLanDESES
CoMERCIaLIZaDoS
na CEagESP,
a CEBoLa É a
MaIS VEnDIDa
POR ANO, MAIS DE 4 MIL T
DE CEBOLAS HOLANDESAS
MOvIMENTAM AS vENDAS
NO ENTREPOSTO PAuLISTA

ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL
ENTREPOSTO
A edição anterior do Entreposto do mês
de agosto: “DOS PRODUTOS HOLANDESES
COMERCIALIZADOS NA CEAGESP, A
CEBOLA É A MAIS VENDIDA, abordou
sobre os produtos dos Países Baixos que
chegam ao ETSP, isso porque, a Central de
abastecimento de São Paulo recebe frutas e
pescados de fora. A Holanda é uma referência
mundial no agronegócio e também na
sustentabilidade. Ela é um dos principais
países que encaminham produtos para
cá, principalmente, a cebola. O JE também
realizou uma entrevista com o Conselheiro
Agrícola da Embaixada do Reino dos Países
Baixos, Bert Rikken. “Historicamente, a
relação econômica entre a Holanda e o Brasil
é boa. Na balança comercial agrícola, porém,
existe um desequilíbrio. A exportação da
Holanda para o Brasil é dificultada por causa
da alta carga tarifária e burocrática. Já na
direção contrária, a Holanda constitui um dos
maiores importadores mundiais de produtos
agrícolas do Brasil, como a soja e a celulose,
entre outros”, esclarece Bert Rikken .
Na última edição também foi realizada uma
matéria mostrando como que os cogumelos
estão ganhando mais espaço nas cozinha
brasileira e como isso movimenta a economia
do País. Por isso, a equipe do JE foi até a
cidade de Mogi das Cruzes, no Cinturão Verde
de São Paulo, para acompanhar de perto como
é produzido e comercializado o cogumelo do
tipo: Shimeji.
A engenheira agrônoma Anita Gutierrez
elaborou um artigo sobre: O desafio da
rastreabilidade. Ela relata, por exemplo, que
nos dias atuais, temos grandes desafios na
produção de frutas e hortaliças, especialmente
para o pequeno agricultor, que não coloca
rótulo na embalagem do seu produto, que
não registra os insumos utilizados e que está
sempre ilegal pela ausência de agrotóxicos
registrados para a sua cultura. A garantia
da rastreabilidade no mercado atacadista
também é um grande desafio: tempo de
comercialização curto, grande diversidade
de fornecedores e de produtos e variedades,
grande número de clientes do varejo e do
serviço de alimentação.
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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cqh

CITROS E RASTREABILIDADE

A

fiscalização da rastreabilidade das frutas e hortaliças, a
INC Nº 2, de 7 fevereiro de
2018 será feita em caráter
orientativo até 31/12/2018.
O cumprimento da lei será exigido em três
etapas diferentes (180, 360 e 720 dias) por
grupo de produtos.
Os primeiros produtos fiscalizados, nos
primeiros 180 dias, serão Citros, Maçã,
Uva, Batata, Alface, Repolho, Tomate e
Pepino.
A rastreabilidade exige o registro da origem e do destino de cada lote de produto,
por cada agente, da produção à comercialização.
As dificuldades de implantação da rastreabilidade serão maiores no atacado:
grande diversidade de produtos, origens,
fornecedores, clientes e pouco tempo de
comercialização. Catorze atacadistas de

citros foram entrevistados para uma melhor compreensão dos procedimentos de
controle hoje utilizados e os desafios para
o cumprimento das exigências de rastreabilidade.
Existe uma certa confusão entre controle de entrada e saída e rastreabilidade. A
garantia da rastreabilidade exige o registro
da saída da origem e destino de cada lote
de cada produtor. Os resultados mostram
que 64% realizam o controle de entrada
e saída de produtos, 29% não fazem nenhum tipo de controle, que só um (7%)
atacadista que trabalha com importação,
possui rastreabilidade.
Alguns atacadistas só adotam rastreabilidade numa parte do produto, quando
exigido pelo comprador, principalmente
supermercados ou quando comercializado
para fora do estado.
As responsabilidades de cada ente da ca-

deia produtiva:
O produtor deve registrar em caderneta de
campo, para cada lote, os insumos utilizados na sua produção e o destino de cada
lote.
O atacadista deve registrar a origem e o
destino de cada lote. A mistura de produtos de diferentes lotes deve ser registrada e
um novo lote deve ser criado.
O varejo e o serviço de alimentação devem
registrar a origem do produto oferecido ao
consumidor. A mistura de produtos deve
ser registrada pelo varejo.
A embalagem deve ser rotulada pelo primeiro fornecedor. Na consolidação de
lotes diferentes, deve ser feita uma nova
rotulagem e identificação de lote.
Anexos da INC Nº 2
A identificação do lote deverá ser relacionada ao lote feito pelo produtor de um
mesmo produto, sendo ele de mesma es-

pécie, variedade ou cultivar sob condições
similares ou deverá se referir ao lote consolidado, ou seja, um lote formado a partir
da junção de produtos de outros lotes, devendo o consolidador manter os registros
das informações de cada lote componente
do lote formado, portanto se por exemplo
uma empresa misturar dois ou mais lotes
ela deverá manter em registro quais foram
lotes misturados seguindo o Anexo I e
Anexo II da INC.
O não cumprimento da legislação acarretará em penalidades previstas nas leis nº
6437 de 20 de agosto de 1977, e na lei nº
9972 de 25 de março de 2000.
Estudantes de engenharia agronômica
Gabriela Roque Miranda e Luana Borges,
estagiárias do Centro de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento da CEAGESP
cqh@ceagesp.gov.br(11) 3643-3825/3890

ceagesp
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Aferição dos resultados de agosto também
sofre prejuízos com a greve e volume oficial
comercializado registra queda de 23,5%

Flavio Luis Godas
SEDES -Seção de Economia e Desenvolvimento

A

paralisação
dos
funcionários
da
CEAGESP no período de 25 de julho
a 06 de agosto de

2018 afetou o eficaz levantamento das informações. As
portarias do entreposto de
São Paulo não recolheram as
Notas Fiscais de entrada e,

portanto, ficamos sem as informações neste período.
Assim, considerando os
volumes a partir de 07 de
agosto, foram comercializadas 207.462 toneladas ante
271.206 negociadas durante
todo o mês de agosto de 2017,
representando um recuo de
23,5%.
Em uma estimativa grosseira, utilizando os mesmos
números da comercialização
de 2017 para os dias sem informações, chegaríamos a
276.898 toneladas em julho
de 2018. Desta forma, a redução cairia de 23,5% para um
crescimento de 2,1%.
O ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo movimentou,
no período de janeiro a agosto de 2018, cerca de 2.001.882
toneladas de frutas, legumes,
verduras, flores e pescados
ante 2.179.616 toneladas registradas no mesmo período
de 2017. Queda de 8,2% ou
177.734 toneladas.
Não fossem as perdas em
razão da greve dos caminho-

neiros e o não recolhimento de Notas Fiscais em razão
da greve dos funcionários da
CEAGESP, os resultados da
comercialização seriam positivos nestes primeiros oito
meses do ano.
Os produtos mais comercializados (em toneladas) no
entreposto de São Paulo no
período de janeiro a agosto
foram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laranja: 177.461
Tomate: 165.064
Batata: 163.451
Mamão: 80.812
Maçã: 79.701
Limão: 73.591
Melancia: 69.281
Tangerina: 68.231
Cebola: 62.782
Abacaxi: 55.231

Preços: O fluxo financeiro
registrou queda de 1,5% nos
primeiros oito meses de 2018.
Passou de R$ 5,01 bilhões em
2017 para R$ 4,94 bilhões no
mesmo período de 2018.
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flores
ORQUÍDEA, A FLOR
QUE ESTÁ EM TODA
EXPOSIÇÃO

SETOR DE
FLORES NA
CEAGESP
TEM QUEDA
ACENTUADA EM
2017
A maior feira de flores do
País fica no Entreposto paulista.
Localizada no Pavilhão Mercado
Livre do Produtor (MLP). No
espaço reúne cerca de mil produtores de flores, plantas, grama e
mudas.
A feira já virou atração turística no Ceasa de São Paulo. Em
cada um dos dias em que é realizada, circulam em média de 5
mil a 8 mil pessoas, atendendo a
diversos públicos variados. Para
quem quer adquirir o melhor
produto precisa acordar bem
cedo. O horário de funcionamento, de terça e sexta, é da 0h
até às 9h30, nesses dias, a Feira
acontece no MLP, e de segunda
e quinta das 2h às 14h, na Praça da Batata. Vale lembrar que
os permissionários costumam
encerrar a comercialização por
volta das 10h.
A compradora Maria Inês,
por exemplo, chegou antes mesmo de iniciar o comércio. Ela
adquiriu alguns itens para a
própria casa. Mesmo não sendo uma frequentadora assídua
assim da Feira, não deixou de
aproveitar a ocasião. ”Eu adoro
estar no meio das flores. Hoje,
acordei cedo, umas 4h30 da manhã. Eu venho aqui a cada seis
meses. Aproveitei para levar algumas mudas, além de rosas e
também de hortaliças”, ressaltou
Maria.
O setor de flores e plantas é
o sexto mais produtivo, na Ceagesp. De acordo com o balanço
geral realizado, em 2017, foram
mais de 40,7 mil toneladas. As
vendas renderam, no ano passado, mais de 270 milhões de
reais. Isso envolvendo os números obtidos de outras unidades
do interior paulista. Sendo que
a da capital, por exemplo, mais
de 36,3 mil t foram comercializadas, infelizmente, tendo uma
redução de 7%, em relação ao
ano anterior.
Outra unidade importante,
por exemplo, nas vendas de flores
em geral é a de Bauru. Ela chegou a movimentar mais de 2,5
mil t, somente no ano passado.

A orquídea, além da beleza
que encanta, é uma das flores
que mais rende financeiramente para o Entreposto paulistano.
No ano de 2017, foram mais de
51 milhões de reais. Isso a coloca na primeira colocação e na
terceira em relação ao ranking
por produtos em toneladas do
setor. De janeiro a dezembro do
ano passado, foram comercializadas mais de 1,5 mil t. A partir
do mês de abril, segundo a tabela de sazonalidade, é o período
que a produção no Entreposto
paulistano começa a ficar forte
e permanece assim até o mês de
outubro.

tuia lidera as
vendas do setor

Flores Mais Vendidas em 2017 no ETSP por Toneladas

Ranking

Produto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TUIA
CRISÂNTEMO
ORQUÍDEA
AZALÉA
PODOCARPUS
ROSA
BEGÔNIA
KALANCHOE
JASMIM
IMPATINS

Toneladas
2.873,87
2.030,67
1.549,46
1.460,35
1.358,16
935,99
754,61
630,20
587,03
416,32
FONTE: SEDES -Seção de Economia e Desenvolvimento

Do setor de floricultura, no
Entreposto paulistano, a mais
vendida, no ano passado, ficou
por conta da planta Tuia. Para
quem não conhece, ela é considera um pinheiro de cemitério
ou cipreste. É uma planta medicinal conhecida pelas suas propriedades que ajudam no tratamento de gripes e resfriados.
Em 2017, segundo o balanço
realizado pela Companhia, foram movimentadas quase 3 mil
toneladas, o que rendeu cerca de
R$ 32 millhões.

pescado
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tilápia
mantém o
ritmo de
crescimento
na produção
de pescado
no país

neladas.
A Embrapa fez uma comparação de 10 anos, de 2005 a 2015,
e constatou que a produção aumentou em mais de 220%. Um
dos motivos que levaram a esse
crescimento está relacionado
com a modernização e a inten-

sificação da produção tanto em
tanques-rede em reservatórios
como nos viveiros escavados.
No ano de 2005, por exemplo, a produção de tilápia no País
foi de 67.850,50 toneladas, de
acordo com o Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recur-

mx15

Na Ceagesp, por exemplo,
a Tilápia é um dos peixes mais
comercializados. De acordo com
o balanço realizado pela Companhia de abastecimento, no ano
passado, foram comercializadas
mais de 4 mil toneladas. A Tilápia, sem dúvida, é a mais importante espécie de peixes cultivados
no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura,
esse tipo de pescado representa
51,7% da Piscicultura nacional,
com números positivos ao longo
dos anos. Isso porque, no ano
passado, foram mais de 357 to-

sos Naturais Renováveis (Ibama).
Esse resultado obtido ao longo dos anos coloca o Brasil entre
os quatro maiores produtores do
mundo.
De acordo com o relatório realizado pela Intrafish, que é uma
publicação muito respeitada na

Noruega, o país chinês lidera o
ranking com uma produção de
aproximadamente 1,8 milhão de
toneladas por ano. A Indonésia
fica na segunda posição, com 1,1
milhão de t e logo depois vem o
Egito, com 800 mil t.
No Brasil, o estado do Paraná
é o maior produtor desse tipo de
peixe do País, com 105.392 toneladas. A espécie participa com
94% da produção total de peixes cultivados do Estado. Santa
Catarina, São Paulo e Ceará são
também outros grandes produtores.
A novidade é que pesquisadores, em São Paulo, estão estudando um programa de melhoramento genético da Tilápia. A
área de base de estudo pertence
a uma empresa que chega a produzir por mês mais de 300 toneladas em 392 tanques. O projeto
é financiado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo – Fapesp e vai custar
algo em torno de R$ 1 milhão. A
previsão é que em dois anos seja
finalizado, tendo como objetivo
principal fazer com que ganhem
mais rendimento de filé e sejam
mais resistentes a doenças.

TROQUE URGENTE A ÁGUA DO SEU CORPO,
FAÇA UM DETOX!

Vamos imaginar que nosso corpo é um aquário.
Se a água do aquário está ácida e o peixe adoece.

O QUE VOCÊ FARIA?

Daria um medicamento ao peixe ou trocaria a água do aquário para alcalina
e an oxidante?

LÓGICO QUE VOCÊ TROCARIA A ÁGUA DO AQUÁRIO.

Pois bem, no nosso corpo funciona da mesma forma.
Nascemos com o corpo alcalino e quando ﬁcamos adultos, ele vai acidiﬁcando.
Ambientes ácidos é onde ‘‘moram’’ as doenças como câncer, diabetes,
colesterol, hipertensão, derma tes, reﬂuxos, psoríase, entre outras.

100%

LOGIA
TECNO ESA
JAPON

MUDE JÁ SUA ÁGUA!
ADQUIRA O VERDADEIRO

PLANO DE SAÚDE

COM UMA ÚNICA MÁQUINA PARA TODA FAMÍLIA.

MUDE TAMBÉM A
SUA SAÚDE FINANCEIRA!
SAIBA COMO GANHAR DINHEIRO COM O

PLANO DE NEGÓCIOS

Trata-se de um Plano de Compensação
desenvolvido no Japão para você ganhar
dinheiro e ter estabilidade ﬁnanceira
para sempre.

ALCALINA
ANTIOXIDANTE
MICRO-CLUSTER

Assista o teste
da Água Kangen

PARA SABER MAIS SOBRE SUA NOVA
SAÚDE E O PLANO DE NEGÓCIOS:
11 9 8793.6632 - MARCIO PUCCI
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portugal: agricultura
que movimenta o país

capa
principais dados de portugal
• População de aproximadamente de 10 milhões de habitantes
• Área de 92 212 km2
• 943 km de costa em Portugal continental, 667 km nos Açores e
250km na Madeira;
• PIB nominal de 193 mil milhões de euros em 2017
• Taxa de crescimento de 2,7%
• Exportações totais mundiais atingiram 55 mil milhões de euros,
em 2017
• Brasil é o 10º maior cliente de Portugal
• Principais clientes de bens de Portugal em 2017 foram Espanha
(25%), França (12,5%), Alemanha (11%) e Reino Unido (6,6%);
• 46ª economia do mundo
• Clima temperado mediterrâneo em todo o território
• Portugal foi o 37º fornecedor do Brasil em 2017

Guilherme Araujo

P

ortugal fica localizado no
sudoeste do Continente
Europeu, na Península
Ibérica, fazendo fronteira
somente com a Espanha.
Ao longo do ano, predomina-se o clima
mediterrâneo, ou seja, no inverno a temperatura chega a ser moderada e o verão
muito quente e seco. Tanto que, no início do mês de agosto deste ano, a capital,
Lisboa registrou a temperatura mais alta,
em 37 anos. Os termômetros registraram
44ºC, o recorde anterior era de 43ºC, em
1981.
Com uma dimensão territorial de
92,2 mil km², um pouco menor, por
exemplo, se comparado com o estado de

Pernambuco, com os seus 98.311 km².
Tendo uma população de, aproximadamente, 10 milhões de habitantes.
O país vem se recuperando, fortemente, depois da crise financeira que atingiu
toda a Europa, em 2008. Tanto que, de
acordo com os dados do INE - Instituto
Nacional de Estatística, o PIB – Produto
Interno Bruto – português é de aproximadamente 193 milhões de euros, isso
obtido em 2017. Sendo que alcançou
surpreendente uma taxa de crescimento
de 2,7%, em comparação a 2016. Já este
ano, no segundo trimestre cresceu 0,5%
e a expectativa é conseguir um balanço
parecido com o ano passado, algo próximo de 2,3%.
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Os
portugueses
são os maiores
consumidores
de bacalhau
do mundo

Mercado de Ribeira, em Lisboa

Já em relação ao setor agrícola, o PIB
corresponde a 4,4%. Recentemente, em
agosto, foi realizado um levantamento
pela Eurostat – órgão europeu que realiza estatística da Comissão Europeia,
onde consta que 9,4% dos postos de trabalho estão localizados no campo. Esse
número de trabalhadores rurais chega a
ser o dobro da média de muitos países do
bloco europeu.
De acordo com os dados do INE,
no ano passado, foram exportados para
diversos países, algo próximo de 7 mil
milhões de euros em produtos agrícolas.
Os principais clientes dos produtos agroalimentares portugueses, em 2017, foram respectivamente: Espanha (34,2%),
Brasil (9,3%), França (8,72%), Angola (6,7%), Itália (6,6%), Reino Unido
(4,8%) e Alemanha (3%).
Itens como: vinho, azeite e peixes são
os principais alimentos em exportação.
Este último citado, por sinal, tem características que beneficiam, positivamente,
tanto ao comércio interno quanto ao externo. Isso se deve através de uma costa
marítima de 943 km. Segundo o INE,
em 2016, por exemplo, o pescado capturado pela frota portuguesa foi 190.594
toneladas. Sendo que em junho de 2018,
o volume de capturas de pescado, em
Portugal, aumentou 7,6% (+2,0% em
maio).

Outro dado importante é que segundo a FAO - Organização das Nações
Unidas, Portugal é o maior consumidor
de peixe por habitante na EU e o terceiro
a nível mundial. O consumo de peixe é
(55,6 kg/percapita/ano) é mais do dobro
do consumo médio na Europa. Os portugueses são os maiores consumidores de
bacalhau do mundo, em média, são 6 kg
de bacalhau que cada habitante consome
por ano. Só para fazer uma comparação,
enquanto, no Brasil, o consumo de pescado chega a ser inferior a 10,6 kg per
capita, bem abaixo do recomendado pela
OMS - Organização Mundial de Saúde
que é de 12 kg por pessoa.
O turismo é outro departamento
que movimenta a economia do país. Em
2016, por exemplo, o setor faturou mais
de € 12,6 bilhões de euros em 2016, um
crescimento de 10,7% em relação ao ano
anterior, de acordo com a Secretaria de
Turismo de Portugal. Um dos motivos
que está atrelado à alta pela procura é
a gastronomia portuguesa, sendo que
é uma das mais saborosas e de renome
mundial. Tanto que o país possui diversos mercados gastronômicos, assim
como o Municipal da Lapa, localizado
na região Oeste, no bairro de São Paulo. Um lugar importante desta lista é o
Mercado de Ribeira. Em um espaço de
10 mil m², com uma arquitetura mo-

numental, o prédio é de 1893, onde são
comercializados diversos produtos como
peixes frescos, legumes, frutas, carnes,
ovos, pão, bolos. Além de flores, plantas e artigos de jardinagem, papelaria e
embalagens.
O governo português está incentivando o consumo de algumas hortaliças. O
ministro da Agricultura, Luís Capoulas
Santos, afirmou em junho deste ano, que
a campanha de promoção da batata produzida em Portugal quer sensibilizar os
portugueses para o consumo e assim ajudar a equilibrar a balança agroalimentar
nacional.
Portugal produz cerca de 45% a
50% da batata consumida. “Existe em
Portugal uma produção [de batata] de
excelente qualidade que e necessário levar aos consumidores desde que devidamente identificada quanto à origem. E
uma vez que muitos dos produtores são
produtores de pequena escala, interessa
que se estabeleçam circuitos comerciais
curtos, porque os pequenos agricultores
têm alguma dificuldade em ter volume
de produção que garanta com regularidade o escoamento para as grandes superfícies”, ressaltou o ministro. O país está
tão empenhado no setor hortifrúti, que
em novembro, do ano passado, realizou
o primeiro Congresso Luso-Brasileiro de
Horticultura, em Lisboa.
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portugal possui quatro
modernas centrais de
abastecimentos

P

ortugal possui
quatro importantes centros de
abastecimentos
no país. Todos
têm como a SIMAB - Sociedade
Instaladora Mercados Abastecedores, SA, que é uma empresa
pública, como acionista maioritária.
Ela foi criada em 1993, com
o prinicipal objetivo de modernizar os Centros de logística e
de distribuição alimentar do
país.
Recentemente,
pensando
na relação comercial com a
América Latina, a SIMAB junto com a espanhola Mercasa e
a Federação Latino-Americana
de Mercados Abastecedores, a
FLAMA assumiram, no México, a constituição de uma plataforma institucional que vai promover entre si o intercâmbio de
informação, de experiências na
gestão de mercados, ao mesmo
tempo que pretende fomentar
o intercâmbio tecnológico e
comercial para criação de novas
oportunidades de negócio.
Também aconteceu, em setembro deste ano, por unanimidade, os dois acionistas deliberaram a realização da operação,
após a qual o capital social ficou
distribuído: ‘SIMAB, SA’ -1.345.620 ações nominativas,
equivalentes a 6.714.643,80
euros; e a Câmara Municipal de
Faro -- 65.665 ações nominativas, equivalentes a 327.668,35
euros. Antes desta recapitaliza-

ção, a SIMAB detinha 74,68%
do capital social do MARF,
enquanto o município de Faro
controlava 25,32%.
DADOS DAS CENTRAIS
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa - MARL
O Mercado Abastecedor da
Região de Lisboa - MARL é um
polo de concentração das atividades de comércio atacadista de
Portugal. Inaugurado há pouco
tempo, no ano de 2000, em uma
área de 101 há. Por ano, são movimentadas mais de 750 mil toneladas de produtos hortifrútis,
além de flores e pescado.
Mercado Abastecedor da Região de Braga - MARB
O Mercado Abastecedor da
Região de Braga – MARB é um
centro de distribuição alimentar,
que fica localizado ao norte do
país e perro da Galiza (Espanha).
Em um espaço de 10 hectares,
foi inaugurado, também há pouco tempo, em 2002. Por ano, o
mercado atacadista movimenta
mais de 60 mil toneladas.
Mercado Abastecedor da Região de Évora - MARE
O Mercado Abastecedor da
Região de Évora - MARÉ foi
criado em 2001. Ele fica localizado no município de Évora.
Com 52 empresas, o MARÉ é
um mercado moderno que possui 12 hectares de espaço e chega

a comercializar anualmente cerca
de 47.000 toneladas.
Mercado Abastecedor de Faro MARF
O Mercado Abastecedor da
Região de Faro é uma plataforma
logística e de distribuição agroalimentar que serve toda a região
do Algarve. Criado em 2003, a
central de abastecimento possui
no total 34 boxes em um espaço
de 32 hectares.

capa

www.entrepostonews.com.br | setembro / 2018 i ENTREPOSTO 13

PARCERIA COMERCIAL
BRASIL E PORTUGAL

A

relação comercial envolvendo os dois países
é de extrema importância para a economia de
ambos.
Para que isso ocorra da melhor maneira possível, aumentando cada vez o
potencial de importação e exportação,
alguns órgãos são fundamentais para
chegar a um resultado positivo.
A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP),
por exemplo, é uma entidade pública
prestadora de serviços de suporte e aconselhamento na entrada de mercados externos, identificação de oportunidades
de negócios internacionais e acompanhamento do desenvolvimento de processos
de internacionalização das empresas portuguesas. Ela está presente em 76 países
e conta com um escritório no Brasil, sendo que ela fica, na grande cidade de São
Paulo.
Recentemente, no dia 27 de junho
deste ano, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
Marcos Jorge, e o ministro da Economia
de Portugal, Manuel Caldeira Cabral,
assinaram, em Lisboa, um acordo para
aumentar a cooperação em inovação entre os dois países. O intuito principal é
fortalecer o desenvolvimento econômico
e social.
O Brasil exportou, de acordo com o
balanço da ComexStat - atual sistema de

consultas on-line de estatísticas de comércio exterior do governo brasileiro,
cerca de US$ 1,43 bilhão em produtos
para Portugal. Sendo que itens como
goiabas e mangas tiveram quase 1% das
exportações, o que representou mais de
US$ 14 milhões. Em contrapartida, segundo os dados da Eurostat, Portugal foi
o Estado-membro da União Europeia
que teve, em 2017, mais trocas comerciais com o Brasil. Mesmo assim, a balança comercial portuguesa registrou no
ano passado, um déficit com o Brasil de
275 milhões de euros, já que as importações atingiram os 1.219 milhões de euros
e as exportações ficaram em 944 milhões
de euros.
As empresas de aviação portuguesas
são as grandes responsáveis pelos números obtidos com agronegócio, envolvendo os dois países. Por exemplo, no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do
Amarante, na região metropolitana de
Natal, cerca de 97% das exportações são
de frutas e pescados. Do Rio Grande do
Norte, os produtos partem para a Europa
em voos cargueiros da Lufthansa e nas
viagens comerciais da TAP. Somente em
2017, entre exportações, importações e
envio de carga para destinos nacionais, o terminal potiguar movimentou
12.413,098 toneladas em produtos.
De acordo com os dados do INE, Em
2017, Portugal exportou para o Brasil
aproximadamente 390 milhões de euros,

portugal & brasil
somente de produtos agroalimentares.
Enquanto, no mesmo período, as
exportações brasileiras para Portugal
atingiram os 1.432 milhões de dólares e
foram compostas maioritariamente por
combustíveis minerais (25%), minérios
de ferro (17%), ferro e aço (9%), cereais
(7%) e soja (5,5%).
Portugal é o principal fornecedor de
azeite do Brasil, com uma participação
de 63%. Isso corresponde algo em torno
de 199 milhões de euros, obtidos no ano
passado. Sendo que a expectativa, segundo a ComexStat, a importação brasileira
de azeite português deverá crescer ainda
mais, em 2018, uma vez que esta já cresceu mais de 75% no primeiro semestre
de 2018 face ao mesmo período do ano
anterior.
Outro dado importante é que o Brasil foi o 1º cliente de bacalhau congelado
e salgado de Portugal, em 2017. Tendo
um faturamento de cerca de 27 milhões
de euros do pescado congelado e 14 milhões de euros do salgado. Enquanto, na
importação de cação português, o Brasil ocupou a segunda colocação, com a
movimentação de mais de 9 milhões de
dólares.
De acordo com os dados da ComexStat, Portugal é o quarto maior fornecedor de maçã fresca do Brasil, seguido
por Chile, Itália e Argentina. Além de ser
o segundo país que mais fornecem pera
fresca.

•Em 2017 foram exportados para o Brasil
aproximadamente 390 milhões de euros
de produtos agroalimentares
• Brasil é o 10º maior cliente de Portugal
• Portugal é o segundo fornecedor de cação do Brasil atrás do Taiwan
• Brasil foi o 12º cliente de pêra fresca
portuguesa em 2017.
• Portugal é o quarto fornecedor de maçã
fresca do Brasil seguido do Chile, Itália e
Argentina
• O Brasil foi o segundo cliente de maçã
fresca de Portugal em 2017 seguido apenas de Espanha.
• Portugal foi o único fornecedor do Brasil de bacalhau congelado, em 2017
• O Brasil foi o 1º cliente de bacalhau salgado de Portugal, em 2017: cerca de 14
milhões de euros.
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capa
dos
produtos
portugueses,
a pera é a que
tem a maior
movimentação
na ceagesp

relação comercial entre CEAGESP e PORTUGAL

portugal chega a exportar mais de 15 mil toneladas de produtos para o etsp

P

ortugal é um dos países que mais exportam
produtos para a maior
Central de abastecimento da América Latina e a
terceira maior do mundo, a Companhia
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo, a Ceagesp.
De acordo com o último balanço
realizado, no ano passado, somente em
2017, foram comercializadas, deste país,
mais de 15,8 mil toneladas de frutas. Isso
o coloca na quarta posição, atrás apenas
da Argentina, da Espanha e do Chile,
respectivamente.
Número bem similar ao que foi obtido nas vendas, em relação ao ano anterior, com 15,3 mil t. Já esse ano, de
janeiro a agosto, por enquanto, são mais
de 9 mil t, ultrapassando, assim, o que
foi alcançado em 2013, com 8,5 mil t.
Entretanto, em 2014, por exemplo, a
Ceagesp chegou a movimentar a impressionante marca de mais de 20 mil toneladas de produtos portugueses.
Em geral, das frutas lusitanas que são
encontradas no Entreposto paulistano, a
pera Rocha é a que possui a maior saída.
Sendo que, no ano passado, foram registradas mais de 13 mil t, somente dela.
A expectativa, de acordo com o balanço parcial, é que as vendas desta fruta,

RANKING DE ORIGENS POR PAÍSES NA CEAGESP- TONELADAS
2017
Colocação

País

1º

Argentina

2º

Espanha

36.290

3º

Chile

29.881

4º

Portugal

15.869

5º

Itália

10.072

6º

Uruguai

8.586

7º

China

4.541

8º

Holanda

4.230

9º

Estados Unidos

1.786

10 º

França

Toneladas
43.357

1.278
FONTE: SEDES -Seção de Economia e Desenvolvimento

em 2018, seja ainda maior. Isso se deve,
porque, desde o início do ano até agosto,
já são mais de 8 mil t.
Ressaltando que outros produtos,
também, tiveram uma parcela de extrema significância na comercialização,
como as maçãs (1,6 mil t), as ameixas
(675 t) e o kiwi (145 t).
A empresa Escoar Alimentos, por

exemplo, fica localizada no Pavilhão
MFE-B Box 210 a 212 B. Seu público-alvo são os varejistas, atacadistas, feirantes, supermercados entre outros. Ela
trabalha com frutas importadas inclusive
a pera portuguesa. A caixa de 10 quilos
é possível encontrar no mês de setembro,
por uma média de preço entre 75 a 85 reais. A de 15 quilos é comercializada entre

R$ 90 a R$100.
Já o comércio Rubifruit, que faz parte
do Grupo Schio e é considerado um grupo líder no setor da maçã, também chega
a comercializar produtos portugueses. A
Rubifrut fica localizada no Pavilhão HFE
- Box 115.
“A pera portuguesa começa a chegar
nesse mês e permanece até o final do ano.
O preço está em alta por diversos motivos, principalmente pela alta do dólar e
pela demanda. A partir do mês de novembro, o preço começa a ficar em conta”, esclarece o vendedor José Welligton.
O aumento disparado do dólar é algo
muito sério para o Entreposto paulista.
Muitas empresas estão tendo dificuldades na comercialização. Como é o caso
da La Luna Importadora de Frutas. Sendo que ela trabalha com diversos alimentos que vêm de diferentes países inclusive
de Portugal.
“Aqui os produtos todos subiram de
preço por causa da alta do dólar. Isso refletiu nas vendas que caíram pela metade”, é o que explica o proprietário Nilton
da empresa La Luna.
Só para se ter uma ideia, a moeda
americana chegou a registrar, na primeira quinzena do mês de setembro o maior
valor da história, desde o início do Plano
Real, com R$ 4,19.
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JE ENTREVISTA:

FERNANDO cARVALHO,
DIRETOR DA AICEP NO BRASIL
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.

E - Há pouco tempo, Portugal sofria uma crise financeira terrível e
nos últimos anos, o país vem se recuperando consideravelmente. Na
sua concepção, qual foi o modelo
aplicado para que outros países,
assim como o Brasil, possam aprender a sair dessa situação?
Fernando Carvalho - Independentemente da dimensão da crise,
aquela pela qual Portugal e outros
países europeus viveram, tem natureza e características bastante
distintas da que o Brasil tem vindo a atravessar, pelo que a validade das soluções encontradas e das
medidas implementadas deve ser
analisada naquele contexto em
concreto e dificilmente podem ser
exportadas ou replicadas para outras realidades.
Para o caso concreto de Portugal,
foram promovidas, desde 2011 uma
série de políticas drásticas de correção dos défices e de contenção da
despesa pública. Ao mesmo tempo,
implementou-se um pacote de reformas alargadas em diversas áreas, desde a justiça, a administração
publica, a modernização e simplificação administrativa, as normas
trabalhistas, a saúde, a educação,
etc, de modo a tornar mais ágil a
máquina do Estado e facilitar a vida
das empresas e dos cidadãos.
Outro aspecto a salientar que teve
(e tem tido) impactos importantes
foi a aposta muito forte em medidas de política facilitadoras da
captação de investimento estrangeiro e de promoção de exportações (diversificação de mercados e

diversificação de produtos). Aliás, o
crescimento de Portugal nos últimos anos tem sido baseado principalmente nestas duas componentes (IDE e exportações) e menos no
consumo das famílias, o que confere algum grau de sustentabilidade
a este crescimento.
E - Aqui no Brasil, o agronegócio
foi um dos principais responsáveis
pelo PIB fechar o ano em alta. Em
Portugal, qual a parcela que este
setor contribui para a economia do
país?
Fernando Carvalho - O peso do setor agroalimentar no PIB de Portugal não ultrapassa os 5% (em 2016
foi de 4,4%), contudo tem um importante peso nas nossas exportações. Em 2017, Portugal exportou
para o mundo aproximadamente 7
bilhões de euros de produtos agroalimentares. Os principais produtos
agrícolas exportados foram vinho,
azeite, peixe e frutas frescas. E os
principais destinos das nossas exportações destes produtos foram
Espanha (34,2%), Brasil (9,3%),
França (8,72%), Angola (6,7%), Itália
(6,6%), Reino Unido (4,8%) e Alemanha (3%);
E - Temos um problema muito sério em acordos comerciais com outros países. Talvez, isso impede que
muitas das vezes, o Brasil possa
crescer em relação à exportação de
produtos agrícolas. Pensando nisso, como é a relação comercial entre
Portugal e Brasil?
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 (cerca de 500
milhões de consumidores) e aqui a
principal questão reside na conclusão, o mais cedo quanto possível,
das negociações relativas ao acordo
UE-Mercosul, onde o dossiê “agro”
é enorme importância. Neste contexto, Portugal tem sido, no seio da
UE, um forte defensor da conclusão
e assinatura deste acordo que, com
certeza, será extremamente benéfico para ambas as partes.
E - Quais são os produtos hortícolas que chegam ao Brasil e quais as
dificuldades na exportação para cá?
Fernando Carvalho - Essencialmente, trata-se de frutas e, muito
particularmente, da “pera Rocha”
que aqui é conhecida como “pera
portuguesa”. Portugal tem vindo
a procurar a exportação de outras
frutas (designadamente do limão,
de outros cítricos, de nectarinas,
etc), mas que se têm confrontado
com dificuldades no processo de
certificação e registro junto das autoridades competentes brasileiras,
dificuldades derivadas de alguma
morosidade e complexidade desse
processo.
E - Portugal é o maior consumidor
de peixe por habitante na EU e o

terceiro a nível mundial. O consumo
de peixe é (55,6 kg/percapita/ano)
é mais do que o dobro do consumo médio na Europa. Enquanto no
Brasil, o consumo de pescado chega a ser inferior a 10,6 kg per capita,
bem abaixo do recomendado pela
OMS. Pensando nesse consumo
baixo dos brasileiros, Portugal vê o
Brasil como um potencial comprador de pescado português?
Fernando Carvalho - O peixe sempre teve um lugar de destaque na
dieta alimentar dos portugueses e
o peixe português, de mar de águas
frias, é reconhecido internacionalmente como um peixe de grande
qualidade.
Em termos de pescado o mais exportado e reconhecido pelos brasileiros é o bacalhau. 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.
Portugal foi, aliás, o único fornecedor do Brasil destes produtos. Mas
Portugal também exporta outros
peixes para este mercado, como é o
caso de cação.
O Brasil foi o segundo cliente de
cação de Portugal, em 2017, e é o
segundo fornecedor de cação do
Brasil, atrás do Taiwan. É claro que
existe um potencial de exportação
de outros pescados portugueses
para este mercado e existem já
ações comerciais nesse sentido.
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artigos

abóbora halloween,
uma doce travessura

odete sanches
Sanches e matsunaga

E

m 2004, pesquisando
hortaliças e sementes
importadas, o agricultor
Hurbano
Silveira
Galvão, identificou uma
oportunidade de mercado iniciando
o cultivo da variedade de abóbora
Howden no Brasil. Essa variedade foi
desenvolvida por John Howden, da
Howden Farm em meados da década
de 70 em Massachusetts, USA. Sua
coloração alaranjada intensa e formato
arredondado fez com que essa variedade
fosse tida como primeira escolha para as
comemorações do dia de
Halloween, festa
tradicional
n o s

Estados Unidos.
As sementes americanas, escolhidas
pelo seu padrão genético, foram
adquiridas com a intenção de testar sua
adaptação ao clima e ao solo da região de
Itupeva em são Paulo. E foi um sucesso!
Trazida ao CEAGESP de São Paulo foi
rapidamente vendida pelas empresas
especializadas em abóboras.
Segundo Hurbano, pioneiro no
cultivo, realizou-se análise de uma
amostra do solo, onde um fertizante à
base de nitrogênio, fósforo e potássio foi
escolhido para corrigir as deficiências de
nutrientes encontradas.
Cultivados inicialmente em bandejas,
as sementes são germinadas em estufa,
e em torno de 4 a 7 dias, aquelas que
brotaram mais rapidamente, que segundo
o agricultor são as que crescem mais
fortes, são replantadas.
O replantio é cuidadoso respeitandose o espessamento para o crescimento da
planta.
Durante o seu desenvolvimento
deve haver cuidado com pragas
e
principalmente
intempéries
climáticas, muito comum nos meses
de junho a setembro no Estado.
Também pode haver necessidade de
se corrigir novamente o solo, com
adubação recorrente, pois são plantas
vigorosas.
O ciclo de colheita é feito entre 90 a

110 dias, e a durabilidade do produto pós
colheita é de aproximadamente um mês.
Neste ano de 2018 o agricultor espera
produzir de 20 a 30 toneladas dessa
abóbora, produtos de qualidade e de
diversos tamanhos. Com a globalização,
que permitiu a disseminação das
culturas de outros países, houve uma
popularização da festa do Halloween no
Brasil, conhecido como Dia das Bruxas
- é uma celebração popular de culto aos
mortos. A popularidade do Halloween é
maior em alguns países de língua anglosaxônica (especialmente nos EUA), cujo
significado se refere à noite de 31 de
Outubro, véspera do feriado religioso
do Dia de Todos os Santos. Apesar de
sua proposta assustadora para alguns, o
clima é capaz de atrair muita diversão
com brincadeiras e uma decoração única.
E é justamente aí que entra a nossa
abóbora, um dos principais elementos de
decoração da festa, que trabalhadas com
criatividade, e o uso de velas e lâmpadas
pode criar ambientes assustadores com
recortes que simulam feições do rosto.
O mercado desse produto é
sazonal, e vem crescendo ano a ano.
Aqui na CEAGESP de São Paulo sua
comercialização é feita no PAVILHÂO
MSC- ABÓBORA, e é forte no final
de setembro ao início de novembro,
justamente quando ocorre a maior
concentração dessas festas temáticas.

notas
Produtores rurais do Vale do São Francisco,
maior polo de frutas do mundo, estão
otimistas com o balanço que podem chegar

até o final de 2018.
A expectativa, entretanto, é de que haja
um crescimento de 15% nas exportações de
frutas, em comparação com o que foi obtido
no ano passado.
98% das uvas de mesa e 95% das mangas
exportadas pelo país saem do Vale do São
Francisco, e vão para países da América,
Europa, África e Ásia. Um negócio que gera
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cebola segue
com preços
baixos enquanto
exportação cresce
mais de 300%

cerca de 240 mil empregos e que movimenta
quase 1 bilhão de reais por ano.
O Vale do São Francisco é tão importante
para o comércio exterior, que no ano
passado, por exemplo chegou a movimentar
mais de US$ 213 milhões com a exportação
de 150 mil toneladas de manga. Isso para
países como a Holanda, Estados Unidos e
Espanha.

Pedestre, use sua faixa.

produtores do vale do são
francisco estão otimistas com
exportações desse ano
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A cebola, que vem
apresentando baixos preços
nos mercados atacadistas,
também alcançou um
patamar de exportações de
12,8 mil toneladas, a maior
quantidade já registrada nos
últimos 3 anos. O volume é
383% superior ao registrado
no mesmo período do ano
passado, e tem como principal
destino Paraguai e Argentina.
Os dados estão no 9º Boletim
Prohort, divulgado no dia 20
de setembro, pela Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab), e que traz os
preços de frutas e hortaliças
comercializadas nas principais
Centrais de Abastecimento
(Ceasas) do país.
A demanda internacional
aquecida não afetou a
comercializado interna do
produto, que segue com
preços baixos. O valor da
cebola comercializada no
atacado da Ceasa de Goiânia,
por exemplo, caiu 29%, já
em São Paulo a queda foi
de 21%. Entre os motivos, o
estudo aponta a boa oferta do
produto, com o fornecimento
a partir da colheita em Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco
e no próprio estado goiano
e paulista, o que reduziu a
cotação no mercado e segue
mantendo o cenário de preços
baixos para os próximos
meses.
O Boletim mostra que essa
situação também ocorre com
a batata, que tem o pico de
colheita nos meses de agosto,
setembro e outubro, fazendo
com que o valor esteja
favorável ao consumidor.
No entanto, o produtor
deve começar a analisar as
condições de mercado para a
tomada de decisão da próxima
safra, o que pode refletir em
um menor plantio.
Já a cenoura apresentou
um aumento significativo de
preços nas Ceasas brasileiras,
de acordo com o Boletim
Prohort. Esse crescimento, na
verdade, reflete a recuperação
dos valores, uma vez que a
cotação do produto havia
chegado próxima aos menores
níveis já registrados nos
últimos dois anos. Os índices
verificados no atacado vão
de 11% a 47%, motivado
principalmente pela melhor
qualidade da cenoura ofertada,
e o cenário indica que não
haverá queda de preço nos
próximos meses.

saúde
TRABALHAMOS COM TODOS OS
PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

FRUTAS, LEGUMES
E VERDURAS SÃO
ESSENCIAIS NA GESTAÇÃO

CONHEÇA AMIL DENTAL
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)

PME

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

Porte I
R$

27 ,00

mensais por beneﬁciário

PF

Porte II
R$

23,00

mensais por beneﬁciário

Individual

no boleto
R$

49,00

mensais por beneﬁciário

PF

Individual

no cartão
15% DE DESCONTO.
CARÊNCIA DE 24H
PARA TODOS OS
PROCEDIMENTOS

casadocorretor
11 2245-3008
11 2245-3009
11 2245-3010

R$

45 ,08

mensais por beneﬁciário

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves
Consultores
wagnergoncalves.consultor@hotmail.com
11 4172-5115

11 98279-0156

11 94747-1358

11 97376-6540

Durante o período de gestação, a
mulher precisa ter um certo cuidado
com alimentação. Isso se deve porque,
alguns nutrientes são essências tanto a
ela quanto ao bebê, que ainda está em
plena formação. A mulher deve manter
sua rotina de alimentação , ou seja, comer a cada três horas.
Especialistas recomendam a ingestão
de seis porções diárias de cereais e pães
(integrais, de preferência), três a quatro
porções de verduras e legumes e cinco
porções de frutas. De acordo com a naturóloga Raquel Oliva, algumas vitaminas, por exemplo, ajudam no desenvolvimento do embrião.
“O ácido fólico é um tipo essencial
de vitamina B não produzido pelo organismo e só pode ser obtido através da
alimentação. Durante a gravidez, a deficiência deste nutriente está associada
a problemas de formação neurológica,
como espinha bífida (desenvolvimento

anormal da medula espinhal) e anencefalia (ausência de cérebro). Recomenda-se a ingestão diária de 400 mcg de ácido
fólico, que também pode ser encontrado
em frutas como laranja, morango e banana”, explica Raquel Oliva.
Ressaltando que outros alimentos,
como verduras e legumes, produtos que
são comercializados na CEAGESP, também fornecem o ácido fólico, como no
caso da couve-flor, do espinafre e dos
brócolis.
Por isso, a mãe tem que saber balancear bem o cardápio e evitar outros,
como frituras e refrigerantes.
Entretanto, não precisa cortar de vez
do cardápio. “A gestante tem que saber
administrar. Se você sabe que vai comer
um doce, por exemplo, no fim de semana, evite comê-lo durante toda a semana
que antecede”, diz a nutricionista Luciana Costa, gerente de nutrição do Hospital e Maternidade Santa Joana (SP).
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CONHEÇA OS
BENEFÍCIOS E
MALEFÍCIOS DO
ESPINAFRE

a importância de frutas na primeira
alimentação dos bebês
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Pois bem, essa música é da dupla
infantil: Palavra Cantada. Paulo Tatit e
Sandra Peres lançaram esse hit, no ano
de 1996 e até hoje é cantada por muitas
mães e pais, principalmente, na hora da
alimentação do bebê.
O que vale ressaltar, entretanto, é da
extrema importância para o recém-nascido, ao completar os seis primeiros meses
de vida a ingestão dos primeiros alimentos. Os especialistas na área de saúde indicam o consumo de FLVs – Frutas, Legumes e Verduras.
Sendo que de acordo com o Ministério da Saúde e a OMS - Organização
Mundial de Saúde, nessa idade pode ser

feita a introdução de alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes) três vezes ao
dia, de forma lenta e gradual, mantendo
o leite materno até os dois anos de idade
ou mais.
“Com seis meses é indicado que a
criança receba frutas nos intervalos de
mamadas da manhã e da tarde. E que tenha sua primeira refeição principal, que
pode ser o almoço ou jantar. Recomenda-se que a segunda refeição principal seja
oferecida a partir dos sete meses”, é o que
explica a nutricionista Vivian Zollar.
Mas não são todos os alimentos que
podem ser consumidos, logo no início.
Até completar um ano de vida, o leite é
insubstituível.

“Nos demais horários a criança deve
receber leite materno em livre demanda
ou fórmula infantil conforme orientação
do profissional nutricionista ou pediatra
responsável pelo acompanhamento da
criança”, esclarece Vivian Zollar.
Na hora do preparo, importante é que
em vez de bater no liquidificador, sempre
procurar amassar o legume com um garfo, pois assim seu bebê exercitará a mastigação. Se ficar pedações muitos grossos,
passe por uma peneira.
Ao iniciar a alimentação sólida do seu
pequeno, evite oferecer a ele alimentos
como frituras, enlatados, refrigerantes,
balas ou salgadinhos – pois eles possuem
grandes quantidades de gorduras e açúcares, e quase nenhuma nutrição.

Cranberry é aliada ao combate à infecção urinária
Uma boa dica para o combate da infecção urinária é o consumo de suco de
cranberry. “Eu comecei a tomar suco,
após o meu médico me indicar. Não foi
fácil encontrar, passei em vários lugares,
mas nunca tinha. Finalmente, o meu
esposo encontrou em um grande hipermercado, porém, o valor é um pouco alto
para ficar comprando sempre”, explica
Amanda Franciele, que tem problemas
constantemente com a infecção.
De acordo com a pesquisa realizada,
em 2012, pela Universidade Nacional

de Taiwan conseguiram confirmar que a
cranberry e produtos derivados da fruta
protegem contra infecções bacterianas
nos canais urinários, bastante comuns em
mulheres.
Ela não é muito conhecida por aqui.
A fruta é originária da América do Norte,
sendo muito popular nos Estados Unidos. Mas foi no Chile que ela desenvolveu. Sendo a Cran Chile Farms como a
maior fazenda de cultivo de cranberry no
mundo.
Ela é uma planta rasteira, perene, que

pode produzir por até 100 anos, florescendo uma vez ao ano. Rica em vitaminas A, C, E e K, também em minerais tais
quais o zinco, ferro, cálcio, magnésio e
potássio. Além disso, possui boas quantidades de fibras.
Aqui, no Brasil é um pouco difícil de
encontrar a fruta. Por ela ser importada,
não são todos os estabelecimentos que comercializam. Entretanto, na CEAGESP é
possível encontrar a cranberry. Importada
do Canadá, um dos principais produtores, ela é vendida desidratada.

Espinafre é uma erva rasteira originária do centro e sudoeste da
Ásia, pertencente à família das
amarantáceas, cujas folhas são comestíveis. Porém, o espinafre na
sua forma pode interferir na absorção de nutrientes e até mesmo
causar problemas renais.
Segundo a nutricionista clínica
Jane Carvalho, o espinafre contém
ácido oxálico que é um anti-nutriente, ou seja, interfere na absorção de minerais como o cálcio e o
magnésio.
Os oxalatos podem se depositar
em nosso corpo, criando sintomas
parecidos com os da artrite e pedra nos rins. Para evitar que isso
aconteça a nutricionista dá a seguinte dica:
“Para eliminar o ácido oxálico do
espinafre, basta cozinhar ou branquear as folhas. Mesmo que alguns nutrientes sejam perdidos,
ainda continuará bastante nutritivo com diversos benefícios, pois é
rico em ferro, fósforo, cálcio, vitaminas do complexo B e A.”
O espinafre melhora o sistema
imunológico, ajuda na visão, fortalece os ossos, previne doenças
cardiovasculares, previne a anemia, ajuda na digestão, ajuda a
emagrecer e é um potente antioxidante.
•
Dicas para identificar se o espinafre está adequado para o
consumo:
•
Quando já higienizado e
embalado deve estar exposto em
gôndolas refrigeradas. Verifique
sempre o prazo de validade.
•
Depois de comprado, deve
ficar pelo menor período de tempo possível fora da refrigeração.
•
Deve ser mantido preferencialmente na geladeira, pois
tem durabilidade muito baixa.
•
Sob refrigeração, pode ser
mantido por no máximo cinco dias
•
Em condição ambiente,
pode ser mantido de um dia para
o outro, desde que o maço seja
imerso em uma vasilha com água
e mantido em local fresco.
•
Antes de colocá-lo na geladeira, lave as folhas, escorra o
excesso de água e coloque-o em
sacos de plástico perfurados ou
em vasilha de plástico rígido ou de
vidro.
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BRASIL bate recorde na
exportação de limão

Segundo os dados da Embrapa, em
2015, o País produziu 1,1 milhão de toneladas. O que o coloca como o quinto
maior produtor mundial, com uma participação de 6,8%. Ficando atrás respectivamente de perto da Argentina (1,4 milhão t), porém já distante da China (2,1
milhões t); do México (2,2 milhões t); e
da Índia (2,8 milhões t). Aqui, no Brasil,
o Sudeste é a principal região produtora.
Tendo o estado de São Paulo responsável
por 76% da produção nacional. O município de Itajobi, na região de São José do
Rio Preto, como o maior polo produtor

de limão do mundo, com mais de três
milhões de pés. Parte desta produção é
exportada, todo ano, para países da Europa. Em 2017, em especial, Holanda e
o Reino Unido importaram mais de 76
mil toneladas de limões brasileiros, o que
representa cerca de 91% do total que é
exportado.
Só nos primeiros quatro meses de
2018, a receita com a exportação de limão
do Brasil foi recorde histórico, somando
US$ 38,40 milhões. Isso representa uma
alta de 14% em relação ao mesmo período do ano passado.

internacional

agro é destaque na relação
entre brasil e frança

De acordo com os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços – MDIC, divulgados este ano,
mostram que o Paí teve um superávit, ou
seja, as exportações foram maiores que
as importações, de aproximadamente de
US$ 67 bilhões em suas trocas comerciais
com outros países.
A França está entre os 20 maiores
clientes do Brasil, com foco no agronegócio e nos metais.
O destaque nas importações brasileiras, nesse caso, fica por conta dos fungicidas. No ano passado, foram mais de US$

20 milhões que este mercado movimentou.
Tradicionalmente, o país francês adquire produtos agroalimentares brasileiros, mas cada vez cresce bens industriais.
No maior mercado atacadista da
América Latina, a Ceagesp, a França é
um dos principais países que encaminham frutas para o mercado atacadista.
Segundo a Companhia de abastecimento
de São Paulo, no ano passado, foram mais
de 1,2 mil tonelada, o que a coloca entre
os 10 países que mais exportam produtos
para o Entreposto paulistano.

brasil participa da worldfood 2018, em istambul - turquia
O Brasil participou, recentemente, em setembro, da WorldFood 2018 – a mais importante
no setor de alimentos e bebidas
do país, em Istambul.
Na edição do ano passado,
a WorldFood Istanbul reuniu
13.198 visitantes, vindos de 97
países, e 354 empresas expositoras provenientes de 29 países.
O objetivo dessa participação internacional, segundo a
delegação brasileira é de fortalecer as relações comerciais
entre empresas e entidades dos
países participantes com o Brasil, bem como buscar promoção
e participação nos mercados locais, além de contatos com potenciais investidores do agronegócio.
As exportações do agronegócio do Brasil para a Turquia
alcançaram US$ 700 milhões no
último ano.

“O Brasil é conhecido mundialmente como um grande produtor de alimentos, mas agora
temos que mostrar que temos
produtos de altíssima qualidade
produzidos com responsabilidade social e ambiental”, disse
O secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), Eumar
Novacki.
O secretario, no encontro
solicitou a aprovação da exportação de cortes de carnes bovinas e garantiu a qualidade dos
produtos brasileiros. Sendo que
Atualmente, o Brasil exporta
apenas bois vivos para a Turquia.
Os representantes do governo da Turquia solicitaram que o
Brasil aprove a compra de azeite de oliva, pescados e tripas de
ovinos e caprinos, além de mel,
lácteos e frutas.

eventos

A Faculdade de Engenharia Agrícola está organizando um Fórum intitulado PERDAS E DESPERDÍCIOS DE
ALIMENTOS: CONTRIBUIÇÃO DA
TECNOLOGIA PÓS-COLHEITA E
UM OLHAR PARA O FUTURO, que
irá ocorrer no dia 10 de outubro de 2018.
O evento é realizado pela ProEC - Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - Diretoria de Cultura da UNICAMP.
1,3 bilhão de toneladas de alimento
é desperdiçado todo ano no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
(FAO), este volume representa quase
UM TERÇO de toda a comida produzida anualmente no planeta que se perde
ou é desperdiçada.
Este fórum tem por objetivo tratar de
perdas decorrentes de máquinas agrícolas
nas operações de colheita, perdas na etapa pós-colheita devido a não utilização
de tecnologias, bem como perdas ocorridas devido à logística brasileira. Tem
por objetivos também reunir professores,
pesquisadores, especialistas para tratar de
formas para reduzir as perdas, bem como
possibilidades futuras e ao mesmo tempo
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sensibilizar e ouvir políticos responsáveis
pela agricultura no Brasil e no Estado de
São Paulo.
Para tratar desses assuntos, a programação do evento será:
Programação - Manhã
•
8h30 – Credenciamento;
•
9h – Abertura;
•
9h30 – Conferência: Objetivos
do desenvolvimento sustentável: redução
de metade do desperdício até 2030;
•
Palestrante: Alan Bojanic – Representante da Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO) no Brasil
•
Mediação: João Domingos Biagi
– Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI)/UNICAMP
•
10h30 – Coffee Break
•
10h45 – Causas do desperdício e
soluções possíveis
•
Murillo Freire Júnior – Embrapa - Representante brasileiro e membro
do Comitê de Especialistas da FAO para
a América Latina e o Caribe (FAO-ALC)
sobre Perdas e Desperdício de Alimentos
•
Giuliano Bittencourt - BeGreen:

A primeira fazenda vertical da América
Latina: uma possível solução para a redução de perdas e desperdícios
•
Flávio Luís Schmidt – Faculdade
de Engenharia de Alimentos/UNICAMP
•
Mediação: Rafael Augustus de
Oliveira - FEAGRI /UNICAMP
•
12h00-14h00 – Almoço
Programação - Tarde
•
14h00 – Conferência: Definição
de uma política pública para o setor: uma
necessidade inadiável
•
Palestrante: Lilian dos Santos
Rahal - Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério
do Desenvolvimento Social
•
Mediação: Armando Fujii - FEAGRI /UNICAMP
•
15h00 – Coffee Break
•
15h15 - Inovações tecnológicas
para um futuro sem desperdício
•
Silvia Masshurá - Chefe Geral
da Embrapa Informática Agropecuária: A
transformação digital no campo e a redução de perdas e desperdícios
•
Angel Pontin Garcia – FEAGRI
/UNICAMP

•
Felipe Santos – Gerente de Marketing e Soluções Integradas da John
Deere: Oportunidades Tecnológicas na
Produção de Alimentos
•
Guilherme Gray – Diretor da
Agricef
•
Mediação: Inácio Maria Dal Fabbro - FEAGRI /UNICAMP
•
17h10 – Encerramento – Soluções existem. E são urgentes.
•
Thais Queiroz Zorzeto Cesar FEAGRI /UNICAMP (cadeia de frutas
legumes e verduras)
•
Franciane Colares Souza Usberti
- FEAGRI /UNICAMP (cadeia de frutas
legumes e verduras)
•
Juliana Aparecida Fracarolli
-FEAGRI /UNICAMP (cadeia de frutas
legumes e verduras)
•
Joao Domingos Biagi -FEAGRI
/UNICAMP (cadeia de grãos)
•
Armando Kazuo Fujii - FEAGRI /UNICAMP (cadeia de grãos)
•
Andréa Leda Ramos de Oliveira
- FEAGRI /UNICAMP (logística)
•
Mediação: José Tadeu Jorge FEAGRI /UNICAMP
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Ford Caminhões
apresenta novo
Cargo 3031 8x2

A

Ford Caminhões está
trazendo para o mercado, um novo caminhão
com características exclusivas para o setor, o
Cargo 3031 8x2. A montadora, que em
2019 vai comemorar o seu centenário,
pensando nas necessidades dos clientes, desenvolveu um modelo que ofereça
uma combinação de vantagens como, por
exemplo, maior capacidade de carga, robustez, segurança e além de uma economia do novo motor de 306 cv.
Com o peso bruto total de 29.000 kg
e capacidade técnica de 30.150 kg, ele
pode ser equipado com diversos tipos de
implementos, desde baú, carga seca até
graneleiro e tanque. A transmissão com
comandos a cabo oferece engates mais leves, suaves e precisos, com operação silenciosa. Já os freios ABS com distribuição
eletrônica de frenagem (EBD) garantem
estabilidade e segurança ao caminhão.
Uma das grandes diferenças para os
outros veículos é que ele já possui instalado de fábrica o segundo eixo. “Os clientes
que precisam de um caminhão com maior
capacidade de carga não têm mais de instalar o segundo eixo direcional no Cargo
6x2 em empresas parceiras.
Eles agora contam com uma solução
original, com garantia de fábrica, sem
precisar esperar pela instalação do componente”, é o que explica Oswaldo Ramos, diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford Caminhões.
Modelo que atenderia perfeitamente,

por exemplo, às necessidades no abastecimento de produtos hortifrutigranjeiro
da Ceagesp. Ainda mais, porque, por ano,
o mercado atacadista de São Paulo chega
a movimentar mais de 3 milhões de toneladas, trazendo mercadorias do Brasil
inteiro e abastecendo as principais redes
de supermercados e sacolões.
Os empresários, que atuam no maior
mercado atacadista da América Latina e
o terceiro maior do mundo, utilizam de
frotas próprias ou terceirizadas para o
transporte de alimentos.
“Desenvolvemos o novo Cargo 3031
8x2 a partir das necessidades dos transportadores. Por isso, ele tem um conjunto equilibrado e eficiente, ajustado para
atender à operação do modo mais racional e extrair o máximo desempenho do
equipamento de forma inteligente, sem
custos desnecessários”, diz Luís Fernando
Caldo, gerente de Engenharia de Chassis
da Ford Caminhões.
Com um caminhão com a capacidade maior de carga há uma economia na
quantidade de viagens, sem contar com a
comodidade dentro da cabine.
O novo modelo tem a opção da transmissão automatizada Torqshift, que usa
tecnologia avançada para proporcionar
durabilidade, economia e produtividade,
com mais conforto para o motorista. De
construção robusta, ela se caracteriza pelo
funcionamento contínuo e suave, sem solavancos, com recursos que otimizam o
desempenho, o rendimento e a segurança
do caminhão.

transportes
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Novo Delivery sai com implemento
de fábrica

Os novos Delivery Express e 4.150 chegam
ao mercado com mais uma enorme facilidade:
para agilizar sua entrada em operação, os modelos podem sair com implemento de fábrica.
O cliente pode escolher entre carga seca ou
baú, com todas as garantias desses equipamentos preservadas por seu fabricante, a
Randon. Além disso, os caminhões passam

a dispor da instalação da câmera de ré como
opcional pelo parceiro exclusivo da marca. Os
implementos contam com um ano de garantia total. Quanto à cabine, a Volkswagen Caminhões oferece seis anos contra corrosão.
Os novos veículos também podem sair de fábrica com câmera de ré, rádio e autofalantes
instalados pelo centro de modificações BMB.

IVECO Daily celebra 40 anos
reconhecida por milhões de clientes

A Daily, da IVECO, está comemorando 40
anos de avanço dos limites de inovação, versatilidade e eficiência de veículos comerciais
leves. Desde que foi lançada em 1978, introduziu inovações revolucionárias que mudaram a indústria, como a adoção de um chassi
derivado de caminhão, com tração traseira e
a suspensão dianteira independente. Desta-

que ainda para a introdução do avançado Programa de Estabilidade Eletrônica (ESP) para
regular o manuseio do veículo durante a direção e a frenagem. Ao longo dos anos, desde o lançamento, a Daily evoluiu constantemente para atender às mudanças das necessidades dos clientes, permanecendo sempre
fiel ao seu DNA.

TÁ FALTANDO ESPAÇO
NO ESTOQUE?
Temos a solução para armazenar seus
produtos secos, refrigerados e congelados

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

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

