
Se a gente chegou até aqui foi porque você 

também acreditou. Nesses 20 anos foram muitas

para seguir. Para nós, a sua história é uma grande

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

Roberto José Pinto  Diretor da Faculdade Cantareira

depoimento

CÁ ENTRE NÓS

PARTICIPE DA CAMPANHA DA NOSSA TURMA: FAÇA UMA CRIANÇA SORRIR
MANELÃO

O nosso mercado está cal-
mo, preço aquém do esperado e 
o comprador preocupado, mas 
isso já vai passar. Na Feira de 
Flores está aumentando a pro-
cura por pinheiros, ciprestes, 
tuia, e aqueles vasos de �ores 
vermelhas, popularmente, cha-
mados de pico de papagaio. As-
sim vamos deixar o espírito na-
talino entrar em nossas vidas, a 
batata, a cebola, o alho, os ovos, 
fartura na CEAGESP. 

Então, os ingredientes do 
salpicão estão com o preço su-
perconvidativo. No setor de 
legumes, a oferta de produtos 
com qualidades está excelen-
te, tomates de vários tama-
nhos e alguns homenageando 

as mulheres como: Carmem e 
Débora. Abóboras, uma in�ni-
dade de variedades. Berinjela, 
pimentões, cenoura, brócolis, 
couve-�or, alface, aí a salada e 
a guarnição, agora está pronta.

Na fruta o abacaxi está 
uma delícia, o Vini, vendedor 
da AJN falou que é produzido 
em Sapé, na Paraíba. Melancia, 
melão, mamão, manga, só pro-
duto bão. Sem esquecer a água 
de coco verde, para hidratar o 
organismo e deixá-lo preparado 
para o banquete e as festas de 
confraternização que vamos ter 
muita comida e bebida calórica. 
Devemos estar preparados, com 
limão para dar o equilíbrio. 

No dia 19 de novembro, 

dia da Bandeira Brasileira, re-
alizamos um sarau cultural em 
homenagem ao intérprete e 
grande violeiro Tião Carreiro, 
que foi homenageado pelos ir-
mãos Gustavo e Léo Santos. O 
José Ulisses vendedor da �rma 
Marque Bem deu um depoi-
mento maravilhoso falando da 
importância do homenageado 
na moda de viola. A galera que 
compareceu ao evento, elas fo-
ram brindadas com uma exce-
lente galinhada, preparada pela 
comitiva Capiau.

Após uma seleção de clás-
sicos do Tião, o público pediu 
a saideira: O Menino da Por-
teira, aí teve a surpresa, Léo 
Santos fez os acordes da intro-

dução, no violão. Fabiana Pele-
grino, berranteira nota 10. Le-
vantou o público com o toque 
do Estradão. O povo cantou 
junto e no �nal todos estavam 
com os olhos lagrimejando, aí 
eu perguntei: o que é isso que 
vocês estão com os olhos ver-
melhos? O Tião do Mamão fa-
lou que é fumaça. Mas o fogo 
já estava apagado há bastante 
tempo, foi a emoção que fez o 
povo chorar.

A Nossa Turma está com a 
campanha: Faça Uma Criança 
Sorrir. O kit criança feliz con-
siste em uma roupa nova, um 
calçado e um brinquedo. Os 
interessados em ajudar podem 
ligar no telefone: (11)3832-

3366, falar com a Pâmela ou a 
Kelly. Pegar os nomes e as me-
didas. E até o dia 10 de dezem-
bro, levar o kit, na Nossa Tur-
ma ou nos avisar que retiramos 
no local. 

No dia 16 de dezembro, 
vai ser realizada a missa solene 
de Natal e em homenagem à 
Santa Luzia que será presidida 
pelo Cardeal da Arque de Dio-
cese de São Paulo, Dom Aloísio 
Pedro Schereder e o Capelão 
da CEAGESP, Luiz Carlos De 
Laerte. Vamos ter o coral, Ami-
gos do Padre kirano e o coral 
da igreja da Nossa Senhora de 
Lourdes. Dia 16 de dezembro, 
às 9 horas, no Galpão dos Car-
regadores.      
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GANHADORA DA ÚLTIMA EDIÇÃO 
A leitora do nosso jornal, Denise Pimentel que trabalha na em-
presa da CEAGESP, Comércio de Abóboras Curvo & Dada LTDA, foi 
quem acertou o nome da fruta exótica, o jambo rosa, publicada na 
edição anterior. 

COMIDA TÍPICA DA ESPANHA É UMA DAS GRANDES ATRAÇÕES DO 
FESTIVAL DA CEAGESP

A Paella à Marinera brilha soberana no salão do Festival do Pescado e Frutos do Mar CEAGESP. 
Todos os anos, o prato apresentado num tacho de 1,20 m de diâmetro, é uma atração à parte do 
evento gastronômico da CEAGESP. A partir do dia 10 de janeiro de 2018, a Paella retorna para a 
Edição de Verão do Festival do Pescado CEAGESP.



ANA FORNELLS ATUA COMO CONSELHEIRA 
ECONÔMICA DA EMBAIXADA DA ESPANHA
O JORNAL ENTREPOSTO PROCUROU A EMBAIXADA ESPANHOLA PARA SABER DAS 
RELAÇÕES COMERCIAIS ENVOLVENDO OS DOIS PAÍSES. 

JE - Como surgiu o convite para tra-
balhar no Brasil e qual o maior desa-

Ana Fornells - No nosso cargo po-
demos escolher uma série de des-
tinos em Embaixadas da Espanha 
pelo mundo inteiro. Escolhi o Brasil, 
porque, me pareceu um mercado 
fascinante, de enorme importância e 

que é um dos principais investidores 
estrangeiros no Brasil. O maior de-

um grande investidor no Brasil, a 

mercado brasileiro ainda é modesta 
e é nesse ponto que queremos con-

JE - A Espanha possui dois principais 
mercados atacadistas: Mercabar-
na, em Barcelona e Mercamadri, em 

-

Ana Fornells - Na verdade, existem 
quase tantos mercados atacadis-
tas quanto capitais provinciais. São 
muitos na Espanha. Mercamadrid 

é vista como um problema. Locali-
za-se na periferia de Madri e foram 
muitos anos de investimentos em 
infraestruturas, acessos por estra-
da, transporte público, ônibus, me-
tro e trem, proximidade do aero-
porto, etc. Inclusive recentemente 
Mercamadrid realizou uma impor-

JE - Recentemente, em outubro, ti-
-

-

Ana Fornells - Raramente. O meu 
trabalho e mais atender aqui, no 
Brasil, as empresas espanholas. 

costumam participar nesse tipo de 
eventos internacionais. Ocasional-
mente, quando organizamos mis-

Espanha, alguém da minha equipe 

JE – A Espanha é uma das principais 

na Europa. Como o Brasil pode au-
mentar o

-

Ana Fornells - As perspectivas para 
-

um acordo de livre comercio entre 
a União Europeia e Mercosul. Foi 

-
ga data e suspensa por muito tem-

chegando. Como consequência do 
mesmo, as barreiras a cancelarias 
e non acancelarias entre ambos os 
blocos devem ser progressivamente 

-

ambos os sentidos.

JE – Recentemente, em Madrid, 
aconteceu o evento da Fruit Attrac-
tion, uma das principais feiras do 
segmento na
Europa. O que isso traz de visibilida-

Ana Fornells -  Para o setor na Espa-
nha é uma oportunidade de mostrar 
a sua oferta, se apresentar a novos 

mercados e estreitar relacionamen-
tos com clientes internacionais. O 

importância crescente com a sua 

expositoras e de visitantes. Porem 
-

tagonista e convidado, com uma 

no âmbito empresarial, com as prin-
cipais empresas do setor, como no 

-

JE - Quais são os principais produ-
tos que vêm da Espanha e a maioria 

Ana Fornells - A Espanha traz para 
o Brasil frutas variadas como necta-
rinas, pêssegos, ameixas, cerejas, li-
mão siciliano ou peras entre outros. 

-

O navio é o transporte mais comum.

JE – -
lunha pode interferir comercialmen-

Ana Fornells - Trata-se de uma cri-
-

nhum impacto comercial no setor 

tanto não é uma questão que, em 

setor entre a Espanha e o Brasil, que 

JE – A CEAGESP importa muitos 
alimentos da Espanha. É o terceiro 

-

comercial para aumentar as expor-

Ana Fornells - Sim, o Brasil como 
todo é visto cada vez com maior in-
teresse por parte dos exportadores 

-

dos mais presentes, mas estende-se 
também a outros produtos, como 
o azeite de oliva, o vinho ou os em-

Paulo é, destacadamente, a porta 
de entrada desses produtos e con-
sequentemente o entreposto pau-
lista joga um papel fundamental em 
todo esse ciclo.

Na Espanha, ela ocupou diversos cargos públicos dentro do Ministério Espanhol de 
Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, vinculados principalmente a negociações 

Finanças). Além de ter sido condecorada com a Cruz ao “Mérito”. 
Hoje, é Conselheira Econômica e Comercial da Embaixada da Espanha em São Paulo. 
Formada em Direito e Economia. Para completar, ainda é Técnica Comercial e Econo-

do tempo pela espanhola, Ana Fornells. 

-

muito essa adaptação. Eu encontro similaridades entre ambos os povos, na forma 
de viver, de se relacionar com os outros e na receptividade ao que vem de fora, que é 
visto com interesse e curiosidade”. 
Ainda não domina perfeitamente a língua portuguesa, mas isso é questão de tempo. 

Comercial da Embaixada, é assessorar e prestar serviço às empresas espanholas 
interessadas no mercado brasileiro”.
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 O maior desafio é 
que, embora a Espanha 
seja um grande investidor 
no Brasil, a presença de 
produtos espanhóis no 
mercado brasileiro ainda é 
modesta e é nesse ponto 
que queremos concentrar 
nosso esforço   
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Programa de Controle de Saúde Médico 
Ocupacional - PCMSO
Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais - PPRA
Laudo Técnico de Condições Ambientais de 
Trabalho - LTCAT

Exames médicos: Admissão, Periódico, 
Retorno ao trabalho, Demisssionais.
Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

Entre em contato com 
nossos representantes

(em cima da padaria Nativa)

Mensalidades 
a partir de R$ 12,00 por 

funcionário

MINISTRO VISITA PELA PRIMEIRA VEZ CEAGESP 

NOVEMBRO TEM 
COMERCIALIZAÇÃO FORTE DE 
ABACAXI

CAMARÃO DO EQUADOR 
AGORA É EXPORTADO PARA 
O BRASIL

A Companhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo - CEAGESP re-
cebeu, pela primeira vez, no dia 24 de ou-
tubro, a visita do ministro Blairo Maggi do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento - MAPA. O ministro aproveitou 
a oportunidade para conhecer o maior mer-
cado atacadista da América Latina e o tercei-
ro maior do mundo.

A CEAGESP é uma empresa pública 
vinculada ao Ministério da Agricultura. Por 
ano, segundo o último balanço da Compa-
nhia, o Entreposto paulista chegou a mo-
vimentar mais de 3,5 milhões de toneladas 
de alimentos, abastecendo não somente o 
estado de São Paulo, mas o Brasil inteiro. 
Blairo aproveitou a ocasião para conversar 
com alguns permissionários do Entreposto 
paulista. 

O Brasil é o 2º maior produtor 
-

milhão de toneladas. Os principais 
compradores de suco concentra-
do e de fruto in natura brasileira 

-
ses Baixos e os Estados Unidos. O 
Estado de São Paulo, entretanto, é 
o maior consumidor de abacaxi de 
mesa e o maior produtor de suco 

apesar de produzir apenas 5% do 
abacaxi que utiliza.

A fruta é uma das principais 

Companhia de Entrepostos e Ar-
-

pela Companhia, em 2016, foram 
movimentadas mais de 82 mil to-
neladas. Sendo que o item ocupa a 

-
dos os produtos vendidos no En-
treposto paulista. 

O Jornal Entreposto realizou 

de novembro do ano passado, fa-

-
CULTURA COLOCA O BRASIL EM 
DESTAQUE NO CENÁRIO INTER-
NACIONAL. 

Segundo a tabela de sazonali-

-

-

encontram em alta, em uma si-

ou seja, bastante produto com 
-

to paulista, a fruta é vendida em 
embalagem de madeira, contendo 
a caixa de 1 quilo. De acordo com 

-

R$2,25 o kg, enquanto, o Pérola foi 
de 3,02 reais o kg.   

Um dos maiores produtores 
mundiais de frutos do mar, o Equa-
dor passa a exportar camarão para 

um dos maiores exportadores para 
o Brasil. Entre os produtos de maior 
volume estão: atum e pescados, ca-

-
res e muitos outros. Entretanto, em 

brasileiros não foi nada animadora. 
-

dores de Camarão - ABCC protoco-
lou no Ministério da Agricultura um 
documento solicitando que o mi-
nistro Blairo Maggi recue na decisão 
de abrir o mercado brasileiro para a 

-
bra de safra no ano passado. O Jornal 

TR4 DA BANANA PARA A MANCHA 

-
cipais produtores do Brasil, que foi 

quase dizimada por conta da Man-
cha Branca. 

Na CEAGESP, o item ocupa a ter-
-

tos pelo Volume Financeiro do setor 

Companhia, de janeiro a dezembro 
de 2016, movimentou cerca de 34 

algo em torno de 12%. Sendo que 
-
-

ladas. 
-

mestre deste ano, o camarão regis-
-

base nos dados do departamento 
-

senvolvimento da CEAGESP, no ano 

volta de 23 reais o Kg, o camarão 
-

ro a abril, o valor registrado foi algo 
em torno de R$ 35. O camarão rosa, 

46,50. E nos primeiros quatro meses 
de 2017, o item registou a média de 
R$ 54,50.



SAFRA DO ALHO PODE TER 
REDUÇÃO DE 9% ESTE ANO 

Segundo os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 

do Rio Grande do Sul, Minas 

e Bahia respondem por, 
aproximadamente, 90% da 
produção brasileira. A estimativa 

de safra realizada para a produção 

estimada em 118,6 mil t. Uma 
redução prevista de - 9%, na 
comparação com o ano anterior, 
quando a produção situou-se em 
130,4 mil t. 

Conforme o levantamento de 
preços realizado pela CONAB 
– Companhia Nacional de 
Abastecimento, o preço recebido 
pelo produtor de alho nobre 

roxo extra em Minas Gerais, em 
outubro, situou-se em R$ 92,50/
cx. com 10 kg, um aumento de + 
17,4% na comparação com o mês 
anterior e redução de - 26,0% na 
comparação com o mesmo mês 
do ano anterior.

Segundo as informações 
divulgadas pelo Instituto de 

do alho chinês, no atacado, em 
outubro, na cidade de São Paulo, 

situou-se em R$ 108,38/cx c/ 10 
kg, apresentando leve aumento 
de + 0,3% na comparação com 
o mês anterior e redução de - 
28,0% na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior.

Na CEAGESP, o alho é um dos 
produtos mais comercializados no 
setor, classificado como diversos. 
O que inclui a batata, a cebola, o 
coco. De acordo com o balanço 
da Companhia, em 2016, foram 

movimentadas mais de 15 mil 
toneladas. O que representou um 
faturamento de mais de R$ 200 
milhões do produto. Segundo a 
tabela de sazonalidade, entre os 
meses de julho até outubro, a 
produção fica forte, o que significa 
que o preço acaba ficando mais 
em conta para o comprador que 
vem ao Entreposto paulista.
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CEAGESP PARTICIPA DA 
WUWM NA AUSTRÁLIA

O presidente da CEAGESP, 
Johnni Hunter Nogueira, 
participou do encontro da 

União Mundial dos Mercados 
Atacadistas) em Melbourne e 

aconteceu entre os dias 23 
e 27 de outubro deste ano. 
Representantes de diversos 
países discutiram o impacto 
da tecnologia no papel dos 
entrepostos atacadistas na 
cadeia de suprimentos e a 
experiência do consumidor com 
a modernização do mercado. 

O primeiro mercado a ser 
visitado foi o Melbourne, criado 
recentemente, em 2015. Nessa 
Central de abastecimento, com 
700 mil m2, foram adotadas 
novas tecnologias de ponta e 
onde operam cerca de 4.000 
atacadistas de produtos frescos 

de produtores locais da 
província de Victoria, de outras 
regiões australianas e também 
de outros países. 

Em Sidney, o presidente da 
CEAGESP visitou o mercado 
atacadista local de frutas, 

Instalado em 400 mil m2, o 
local emprega 5 mil pessoas e 
reúne atacadistas, produtores 
e varejistas, que comercializam 
anualmente cerca de 2,5 milhões 
de produtos. “É o mercado que 
mais se assemelha à CEAGESP, 
porém mais moderno”, disse 
Johnni Hunter.

O próximo encontro da 

Barcelona, na Espanha, entre 
os dias 16 e 18 de abril de 2018. 

dos mercados atacadistas, 
e a responsabilidade social 

chaves na administração dos 

com a Alimentaria, a maior 
feira do ramo gastronômico da 

a dieta do Mediterrâneo, que 
foi considerada um patrimônio 
intangível pela UNESCO 

para a Educação, a Ciência e a 
Cultura).

Fotos ilustrativas. Veículos vendidos sem implementos. Algumas versões, itens opcionais e cores estão sujeitos à disponibilidade de estoque, podendo variar o seu prazo de entrega. 
Oferta especial, intransferível e exclusiva para as 100 (cem) primeiras unidades comercializadas, para as quais a IVECO disponibilizará um plano de manutenção da modalidade “Essencial” 

do veículo, bem como, caso o “Plano de Manutenção Essencial” não seja integralmente cumprido em uma das concessionárias da Rede IVECO. Em nenhuma hipótese, o cliente poderá 
utilizar “Plano de Manutenção Essencial” como forma de crédito, desconto em veículo. Consulte a cobertura e condições gerais do plano no site http://www.iveco.com/Brasil/servicos/

NÃO FALTA MAIS NADA: SOBRAM CONFORTO E ECONOMIA.

NOVO IVECO COM CÂMBIO AUTOMATIZADO.

2 ANOS 

DE PLANO DE MANUTENÇÃO ESSENCIAL 

GRÁTIS*
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Neste mês de novembro, o 
-

ferência internacional sobre mu-

-
cutem como mitigar os efeitos do 
aquecimento global, a sustentabili-

-
rios dos debates, especialmente no 

-
lhor manejo dos recursos naturais e 
principalmente ao combate ao des-

-
-

-
do, com mais de 40 mil toneladas 

de alimentos perdidos ou desperdi-

-
dos produtos frescos, como frutas, 

-
mente 45% do total produzido. 

todos os alimentos produzidos no 
mundo são perdidos ou desperdi-

-

estufa todo ano. Para que se tenha 

-

o terceiro maior emissor do mundo, 
-

dos Unidos. 

em grande medida, são as perdas 

-
-

armazenamento não apropriado, e, 
-

dequadas que geram um desajuste 
entre demanda e oferta.

Um estudo divulgado pelo Se-
brae estima que mais de 80% do 

-
duto, enquanto os 20% restantes 
no transporte e na armazenagem. 

-

que amadurecem depois de co-
lhidos, o uso de caixas de papelão 
para o transporte de FLV dentro 

do estabelecimento, evitar a expo-

-

dos produtos devolvidos nos caixas 
e o treinamento constante da equi-

-

-
ências importantes com grande im-
pacto socioeconômico e ambiental. 
Dentro deste contexto, tornar mais 

-

-
-

estufa apresentadas no âmbito do 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS, A 
PERDA E O DESPERDÍCIO DE 
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS 
NO BRASIL

DAVI GABRIEL LOPES VIVIANE ROMEIRO
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GREENPEACE REALIZA PESQUISA 
NOS ALIMENTOS DO ETSP

O Greenpeace realizou uma pesqui-
sa inédita na qual comprova que 36% 
dos alimentos vendidos em São Paulo 

-
dos ou acima do permitido. O levanta-
mento foi feito entre os dias 11 e 13 de 
setembro, deste ano. Para poder fazer 
o estudo, foram comprados alimentos 
das Centrais de abastecimento de São 

Alguns itens como mamão formosa, 
tomate, couve, pimentão verde, laranja, 
as bananas: nanica e prata foram alguns 
dos alimentos utilizados. O resultado 
mostrou dados preocupantes, sendo 

-
dos para determinadas culturas.

Mais de 110 quilos de produtos se-
parados em 50 amostras diferentes. 
60% estavam com a quantidade de de-

18 amostras tinham a quantidade acima 
ou não permitida para aquela cultura.

De acordo com a Engenheira Agrô-
noma Marina Lacorte, integrante da 

do Greenpeace, os dados encontrados 
-

os dados são similares aos que Agência 

vem encontrando. “Mais da metade do 

A Engenheira Agrônoma, Anita de 
Souza Dias Gutierrez do Centro de Pes-
quisa, Qualidade e Desenvolvimento da 

CEAGESP ressalta sobre a quantidade 
utilizada para os testes. “A maioria das 

são baseadas em poucas amostras, de 
uma ou poucas origens desconhecidas, 
criminalizando todos os agricultores e 

Anita Gutierrez ainda menciona so-
-

o consumidor. O agricultor, na ausên-

-

Além da importância de orientar ao 
-

deve ser utilizado como a única medida 
de risco para o consumidor. Precisamos 

-

potencial de uma substância e o seu pe-

O Jornal Entreposto realizou uma 
matéria especial sobre a importância da 

DE ABASTECIMENTO TÊM DIFICULDA-
DES EM ACEITAR PRODUTOS ORGÂNI-
COS. 

artigos

Doutora em energia pela USP e gerente de clima da 
WRI Brasil

Docente no curso de Agronomia da Faculdade Cantarei-
ra|Dr. em Planejamento Energético | Eng. Agr.|Consul-
tor em energia e meio ambiente na Hytron



BRASIL E EUROPA DEBATEM ESTRATÉGIAS DE 
COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

PRIMEIRA 
ALIMENTAÇÃO DOS 
BEBÊS

O que que tem na sopa do 
-

bem, essa música é da dupla 
infantil: Palavra Cantada. Paulo 

esse hit, em 1996 e até hoje é 
cantada por muitas mães e pais, 
principalmente, na hora da ali-

É muito importante para o 
bebê ao completar os seis pri-
meiros meses de vida a inges-
tão dos primeiros alimentos. E 
os especialistas indicam o con-

e Verduras. Sendo que de acor-
do com o Ministério da Saúde e 

de Saúde, nessa idade pode ser 

-
bérculos, carnes, leguminosas, 

dia, de forma lenta e gradual, 
mantendo o leite materno até 
os dois anos de idade ou mais. 

“Com seis meses é indicado 

intervalos de mamadas da ma-
nhã e da tarde. E que tenha sua 

Recomenda-se que a segunda 

a nutricionista Vivian Zollar.
Mas não são todos os ali-

mentos que podem ser consu-
-

pletar um ano de vida, o leite 

leite materno em livre deman-

-
tricionista ou pediatra respon-

Na hora do preparo, impor-
tante é que em vez de bater no 

o legume com um garfo, pois 

muitos grossos, passe por uma 
peneira.

-
lida do seu pequeno, evite ofe-
recer a ele alimentos como fri-
turas, enlatados, refrigerantes, 

possuem grandes quantidades 

No dia 31 de outubro, na cida-
de do Rio de Janeiro, aconteceu 

-
mentos. Brasil e Europa se reuni-
ram para debater estratégias para 
diminuir a quantidade de perdas 
de mantimentos. Segundo os or-
ganizadores, a meta é que em 13 

mundialmente. Todo ano, mais 
de 1,3 bilhão de toneladas são jo-

gadas no lixo. Tendo mais de 795 
-

acordo com os dados do IBGE em 
-

alimentar. 
Especialistas de diversos pa-

a Holanda e a Suécia apresenta-
ram as experiências bem-sucedi-

estimular o desenvolvimento de 

O Jornal Entreposto citou o 

PRODUTOR ATÉ O CONSUMIDOR, 
SEM QUEBRAR A CADEIO DO 

através da temperatura. Para essa 

setor para debater sobre o tema.

que envolvem a falta de seguri-
dade alimentar são comuns. In-

mais pobres. A fome e o consumo 

o consumo ainda fazem parte do 
dia a dia. Entretanto, a falta de 
alimentos pode ser em muito ser 

de gerenciamento da cadeia do 
frio forem adotadas no mundo, 

-
senvolvimento. 

Segundo dados da FAO um ter-
-

do, aproximadamente 1,3 bilhão 
-

presentando um gasto de cerca 

No setor de pescados, por exem-
plo, a perda chega a 35% sendo 

-
-
-

lha na cadeia do frio que causam 

dos centros de armazenagem e 

-

para estes locais deve ser execu-
tada rapidamente;

-
-

tos que devem ser processados 
antes do consumo devem ser ma-
nipulados em ambientes refrige-
rados;

-
tos devem ser transportados em 

-

-
-

tais dos pontos utilizados para a 
-

midor final os processos de rea-
bastecimento e consumo devem 
minimizar a troca de calor com o 
ambiente. É importante notar que 
até o consumidor final também 

exemplo, o consumidor deve ga-
rantir o correto empacotamento 
do produto para o transporte até 
sua residência.

Uma das formas de se garantir 

-
treiem continuamente as condi-

-
metidos e que reportem de forma 
instantânea qualquer anomalia. 
Existem no mercado diversos 
dispositivos com esta finalidade, 
infelizmente, o monitoramento 

-
to expressivo quando comparado 

-
-

primentos.
-

nuo dispositivos que garantam o 
isolamento térmico por mais tem-
po também são promissores. En-
tretanto apenas a tecnologia não 
é capaz de garantir um gerencia-
mento eficiente da cadeia do frio, 

dela fazem partem tenham uma 

processos e que estejam compro-

Vinicius de Martin Viude é um 
dos coordenadores do curso de 

Cadeia do Frio do SENAI. Gradu-
ado em Engenharia Elétrica, com 
ênfase em Microeletrônica. 

DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS E 
A CADEIA DO FRIO

VINICIUS DE MARTIN VIUDE
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Coordenador do curso de Pós-Graduação de Logística 
da Cadeia do Frio do SENAI. Graduado em Engenharia 
Elétrica, com ênfase em Microeletrônica

DINAMARCA, ESPANHA, FRANÇA, HOLANDA E SUÉCIA APRESENTARAM AS EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS EM SEUS PAÍSES 
E QUE PODERÃO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS DE COMBATE AO DESPERDÍCIO
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NOVO ENTREPOSTO DE SÃO PAULO REABRE A POSSIBILIDADE 
DE ADESÃO, LANÇANDO A MODALIDADE DE LOCAÇÃO

C
-
-
-

jeto do Novo Entreposto 
de São Paulo ganhou ainda 

Foi aberta agora uma nova modali-

-

alugar boxes para trabalhar em con-

em janeiro e suspender temporaria-

desenvolvimento de projeto arquite-
tônico e encaminhamento para licen-

-
-

-

da CEAGESP. “O processo de novas 

passamos a trabalhar para a concre-

anunciou Sérgio Benassi, presidente 
do NESP, “neste momento, o NESP 

-

-

-
-

no valor de R$300 e documentar a 

e sendo a empresa uma Sociedade 
Anônima, a responsabilidade dela re-

risco. 

-
-

meira oportunidade, como investi-

Fernando Mendes de Carvalho, per-

Os novos entrantes recebem uma se-
-

Esta adesão também garante a pos-
sibilidade de participar de todas as 

voto durante as assembleias.

esta oportunidade como uma movi-
-

também estejam no Novo Entrepos-
to, pois essa diversidade, variedade e 
concorrência é o que o mantém vivo 
e ativo durante todos estes anos. 
Este é o formato que funciona e é 
importante que isto se mantenha, 
ainda mais em uma estrutura maior 

-

Um dos principais argumentos apon-
tados pelos comerciantes é também 
a gestão privada, feita por quem en-
tende e vive dentro de um mercado 

Governo. Teremos a oportunidade de 

maneira transparente e preocupados 

-

Bella Vista. 
“Vale lembrar que os benefícios 
do Novo Entreposto de São Paulo 
vão além do baixo custo de loca-
ção. Podemos garantir que o valor 
de locação será inferior ao que hoje 
se paga no atual entreposto, entre 
TPRU e Rateio de Despesas. Nos-
sos colegas da CEAGESP atuarão 
em um mercado com localização 
estratégica, infraestrutura moder-
na, gestão especialista no setor e, 
principalmente, boas condições de 
trabalho”
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A OPÇÃO É MAIS ACESSÍVEL E ERA UM DESEJO DE MUITOS PERMISSIONÁRIOS DO ATUAL 
ENTREPOSTO PARA ADERIREM AO NESP



13WWW.JORNALENTREPOSTO.COM.BR | NOVEMBRO / 2017   I  ENTREPOSTO  

É TEMPO DE PÊSSEGO!

cqh

Os pêssegos selvagens, pequenos 
e amargos, foram descobertos e 
primeiro cultivados pelos chine-
ses, dez séculos antes de Cristo,36 

-
-

transformaram o pêssego numa 
fruta saborosa, graúda, suculenta 
e colorida. O pêssego se tornou um 

-
lo de imortalidade na China.  
Os pêssegos se espalharam pela 

um clima excepcional e chegaram 
ao Mediterrâneo 140 anos Antes de 
Cristo, onde foram cultivados nos 
pomares romanos. Hoje o pêssego 

O Brasil é o 13º maior produtor de 
pêssego do mundo, com 1% de par-

-
gundo a FAO.
O pêssego é uma fruta muito sazo-
nal, que produz somente em alguns 
meses do ano. A melhor época de 

-

paulistano.  O pêssego é uma plan-
ta de clima frio. Ele precisa de um 
certo número de horas abaixo de 
7,2º C para florescer e completar a 

-

horas de frio depende da variedade 

e pode ir de 100 a 1000 horas. 
Variedades especiais foram de-
senvolvidas para os fruticultores 
paulistas pelos pesquisadores do 
Instituto Agronômico e pela pes-
quisadora da EMBRAPA Dra. Maria 
do Carmo Bassols Raseira, que per-

quentes.
A diversidade das variedades é 
imensa. Temos pêssegos alongados, 
arredondados e achatados, com 
ou sem bico, com polpa branca ou 

-
mi-preso, fundente e crocante, cas-
ca creme, vermelha, arroxeada ou 
amarela, sabor mais doce ou mais 

Agora é tempo de pêssego. A safra 
vai de setembro a fevereiro. A pro-

Gerais, do Rio Grande do Sul e San-

-
ras no Estado de São Paulo são Ita-

e Avaré.
Um cartaz foi desenvolvido pela CE-

pêssego. O varejista e o atacadista 
podem imprimir o cartaz do pêsse-
go com o logo da sua empresa. 
Aproveite. É tempo de pêssego: su-
culento, gostoso, colorido, cheiroso.

C
om a saída do Reino Uni-
do da Europa, a Espanha é 
a principal importadora da 
fruta brasileira no Velho 
Continente. Ficando em 

primeiro lugar, à frente da Holanda 
e da Alemanha, respectivamente. No 
ano passado, de acordo com os dados 
da Aliceweb, o país importou do Bra-
sil mais de 3,7 mil toneladas. O que 
rendeu um valor de US$ 1,4 milhão.

Entretanto, como o Nordeste é a 
principal região produtora que ex-
porta para o bloco europeu, ela vem 
sofrendo com a crise hídrica ao lon-
go do tempo. Consequência disso, 
segundo a Secex, praticamente, nos 
meses de agosto e setembro não acon-
teceram exportações para a Europa. 

Na Central de Abastecimento de 
São Paulo, a banana é uma das fru-
tas mais comercializada. Segundo a 
Companhia, no ano de 2016, foram 
comercializadas 63.878,44 toneladas. 

O que a coloca entre os 20 produtos 
mais procurados. Ficando na 11ª po-
sição com uma participação de quase 
de 4% no setor de frutas. 

Porém, as empresas existentes na 
CEAGESP que atuam com banana, 
não chegam a exportar para a Euro-
pa. Os principais importadores são o 
Uruguai e a Argentina. “No caso do 
Uruguai já é um cliente que carre-
ga o ano inteiro. Ele já possui uma 
demanda que o mercado necessita, 
já que é um país pequeno”, explica 
Carlos Eduardo Haiek, proprietário 
da empresa Joraik Frutas.

Por causa da localização, aqui na 
região Sudeste, o clima influencia, 
diretamente, na produção da fruta. 
Caso, por exemplo, se a empresa es-
tivesse em um estado da região Nor-
deste, já que o clima é mais estável, 
seria possível exportar a fruta para 
mais países, como por exemplo, para 
a Europa.

ESPANHA É A PRINCIPAL IMPORTADORA DA 
BANANA NACIONAL NA EUROPA



O PAÍS É UM DOS PRINCIPAIS PRODUTORES DE FRUTAS E 
HORTALIÇAS DA EUROPA

ESPANHA: UM PAÍS MODELO 
NO AGRONEGÓCIO
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GUILHERME ARAUJO

A Espanha � ca localizada, 
na Península Ibérica, e faz fron-
teira com a França e Portugal. 
Com 505.944 km2 de exten-
são, é a segunda maior da Eu-
ropa tendo uma população de 
aproximadamente 47 milhões. 
O país possui a quarta econo-
mia da União Europeia (UE), 
depois da saída da Inglaterra 
neste ano, e a 13º do mun-
do. De acordo com o Índice 
de Complexidade Econômico 
(ICE), em 2016, o Produto In-
terno Bruto (PIB) espanhol foi 
de US$ 1,23 trilhão. Sendo que 
a contribuição da agricultura 
para o PIB representou algo 
próximo de 2,5%. Outro deta-
lhe é que o emprego no cam-
po, neste mesmo período, foi 
de 4%. Fazendo uma analogia 
com o cenário nacional, o Bra-
sil acumulou um PIB de US$ 
1,79 trilhão, no ano passado. 
Tendo o PIB do agronegócio 

com 23% de participação.
O país espanhol possui uma 

extensão agrícola de 25 milhões 
de hectares. Segundo o levanta-
mento realizado pela Eurostat 
– órgão europeu que realiza es-
tatística da Comissão Europeia 
- com essa dimensão, ela ocupa 
a segunda colocação, � cando 
atrás apenas da França, com os 
27 milhões há. Sendo assim, 
um dos principais produtores 
de frutas e hortaliças do velho 
continente. Como no caso da 
beterraba, tomate, azeitona, 
frutas cítricas e uvas que são al-
guns dos alimentos mais produ-
zidos. De acordo com o último 
Anuário de Estatística do Mi-
nistério da Agricultura e Pesca, 
Alimentação e Meio Ambiente 
da Espanha (MAPAMA), em 
2015, foram produzidos mais 
de 14,7 milhões de toneladas, 
somente de verduras e legumes. 
Enquanto frutas, neste mesmo 

ano, tiveram um registro de 
10,4 milhões de t. 

A pesca, por seu lado, ocupa 
um papel igualmente destaca-
do no setor primário, já que o 
país está entre os 10 primeiros 
em valor comercializado de 
produtos pesqueiros no comér-
cio internacional. Isso porque 
é bene� ciado com uma costa 
marítima de 4.964 km. No re-
latório da Eurostat, a Espanha, 
em 2013, capturou 904.126 to-
neladas de peixes, o que a colo-
cou em 3º lugar no ranking da 
UE, encabeçado pela Noruega e 
Islândia, respectivamente. Sem 
contar que o país também é um 
dos maiores consumidores de 
pescado do mundo. Segundo a 
FAO - Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura, o consumo espa-
nhol é de 42,4 kg de pescado 
per capita. Enquanto, no Brasil 
chega a ser inferior a 10,6 kg 

per capita, bem abaixo do reco-
mendado pela OMS - Organi-
zação Mundial de Saúde.

Em relação ao turismo, o 
país possui como atrações gas-
tronômicas dois principais 
mercados: o de San Miguel, 
em Madrid e La Boqueria, em 
Barcelona, que seriam como o 
Mercadão Municipal da Lapa, 
região Oeste de São Paulo. A 
culinária espanhola é bem rica 
e variada por ser mediterrânea, 
ou seja, à base de muito azei-
te; peixes; frutos do mar; fru-
tas frescas e secas; hortaliças; 
oleaginosas; e legumes são al-
guns dos exemplos. Tanto que 
em 2010, foi declarada como 
Patrimônio Imaterial da Hu-
manidade pela UNESCO - Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura. 

A Espanha também é um 
exemplo de consumo de bróco-

lis para outros países. Em sete 
anos, o país conseguiu aumen-
tar o consumo anual para 1,5 
kg por pessoa. Os dados foram 
demostrados na 5ª edição da 
Broccoli Consumption Confe-
rence – Conferência Interna-
cional de Consumo de Brócolis 
–, idealizado pelo Grupo Saka-
ta, multinacional japonesa de 
sementes de hortaliças e flores, 
presente no mundo todo. Na 
palestra “Espanha: um case de 
sucesso”, apresentado por Ja-
vier Bernabéu, Secretário Geral 
da “Associação para a Promo-
ção do Consumo de Brócolis” 
no país, que abordou o case 
de sucesso do projeto +Bróco-
li, responsável por incentivar 
um maior consumo de bróco-
lis pela população espanhola e 
divulgar os benefícios nutricio-
nais desta hortaliça. O Jornal 
Entreposto esteve no evento, 
em São Paulo. 
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO

A ESPANHA POSSUI DOIS IMPORTANTES 
MERCADOS ATACADISTAS, MERCAMADRID 
E MERCABARNA

A principal Central de abastecimen-
to do país é o Mercamadrid. Segundo a 
Companhia é o maior mercado europeu 
de alimentação perecível e o segundo 
em nível mundial, depois da unidade de 
Tsukiji do Japão. Por ano, são comercia-
lizados mais de 2,5 milhões de toneladas 
de produtos, em geral, oriundos de mais 
de 40 países.

Sendo que só ano de 2016, as empre-
sas de frutas e hortaliças do Mercamadrid 
movimentaram mais de 1,8 milhão de t. 
O que representa 36% de todos os pro-
dutos hortifrutícolas consumidos na Es-
panha. 

Diariamente, mais de 17 mil veículos 
passam pelo local. Em um espaço total de 
1.761.568 m2, são mais de 800 empresas 

instaladas, dividindo em três setores: fru-
tas e hortaliças; pescado; e de carnes. 

Já o Mercabarna que �ca localizado em 
Barcelona, foi o primeiro mercado euro-
peu na comercialização de frutas e hortali-
ças. Possui a melhor concentração de frio 
em Espanha, incluindo 800 mil m3 de 
instalações de refrigeração convencionais 
e congeladas. Formado por mais de 700 
empresas em um espaço de 170.000 m2. 

Por ano, chega a movimentar mais de 
2 milhões de toneladas. Funciona das 9hrs 
da manhã até às 18hrs. Por dia, o Mercado 
recebe a visita de mais de 20 mil pessoas. 
Em 2017, o Mercabarna celebrou, no dia 
08 de outubro, 50 anos de existência. Este 
ano, além da data comemorativa, o Mer-
cado recebeu o prêmio de Excelência Em-

presarial 2017. Isso pelo reconhecimento 
do projeto de implantação de infraestru-
turas e telecomunicações. 

O próximo encontro da WUWM 
acontecerá em Barcelona, na Espanha, en-
tre os dias 16 e 18 de abril de 2018. Será 
o 33º evento da entidade, quando será 
discutido o futuro dos mercados atacadis-
tas, e a responsabilidade social e e�ciência 
como fatores chaves na administração dos 
entrepostos. 

A data irá coincidir com a Alimenta-
ria, a maior feira do ramo gastronômico 
da Europa, que terá como tema a dieta do 
Mediterrâneo, que foi considerada um pa-
trimônio intangível pela Unesco (Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura).

especial



17WWW.JORNALENTREPOSTO.COM.BR | NOVEMBRO / 2017   I  ENTREPOSTO  

ESPANHA VS CATALUNHA

ESPANHA: UM PAÍS EXPORTADOR

CATALUNHA É UMA REGIÃO IMPORTANTE PARA O PIB 
ESPANHOL E TAMBÉM PARA A AGRICULTURA

ESPANHA EXPORTOU 3% A MAIS 
EM RELAÇÃO AO ANO DE 2015. ISSO 
REPRESENTOU UM VALOR DE 14 
MILHÕES DE EUROS

A Catalunha é uma comunidade 
autônoma da Espanha. Isso porque, o 
país possui ao todo 17 unidades inde-
pendentes. Com 32.108 km2, a Capital 
de Barcelona representa algo em torno 
de 25% do total das exportações espa-
nholas e 27% das suas importações na 
balança comercial. De acordo com a 
FEPEX, Federação Espanhola de Asso-
ciação de Produtores e Exportadores de 
Frutas, Hortaliças, Flores e Plantas, em 
2016, a região exportou mais de 970 
mil toneladas. Melão foi o produto, em 
geral, mais exportado com 181 mil to-
neladas.

Outro dado importante: a Catalu-
nha é atualmente a maior produtora de 
pêssego e nectarinas da Europa, sendo 
responsável por 37% de toda a produ-
ção espanhola. Entretanto, recentemen-
te, o que repercutiu no mundo inteiro 
foram os movimentos separatistas. Con-
sequência disso, desde o início do mês 
de outubro, mais de 1.600 empresas 
saíram da Catalunha. O motivo? A ins-
tabilidade. Uma em cada três empresas 

de exportação da Espanha tem sede na 
Catalunha, segundo dados do Ministé-
rio da Economia.

Por sua vez, o ministro espanhol de 
Economia, Luis de Guindos, ressaltou 
que uma Catalunha independente e fora 
da União Europeia significaria uma que-
da entre 25% a 30% do PIB da região e 
uma duplicação do desemprego. “Tra-
ta-se de uma crise politica e não iden-
tificamos nenhum impacto comercial 
no setor hortofrutícola, nem em termos 
de produção e nem de exportação. Por 
tanto não é uma questão que, em prin-
cipio, afete o fluxo comercial do setor 
entre a Espanha e o Brasil, que continua 
bastante saudável”, esclarece Ana For-
nells, Conselheira-Chefe do Escritório 
Comercial de São Paulo da Embaixada 
da Espanha.

No dia 10 de outubro, aconteceu, 
em Barcelona, uma manifestação com 
os agricultores. Eles utilizaram diversos 
tratores em frente ao Parlamento Regio-
nal, em apoio à declaração do presidente 
catalão, Carles Puigdmont.

Não somente o consumo e a culinária 
que se destacam. O país é uma referên-
cia mundial no quesito exportação. Mais 
de 50% da produção de FLVs – frutas, 
legumes e verduras - está destinada ao 
mercado exterior. Tanto que é um dos 
três principais países exportadores a nível 
mundial, junto com a China e os Estados 
Unidos. Segundo os dados do Ministério 
da Agricultura e Pesca, Alimentação e 
Meio Ambiente, no ano passado, a Espa-
nhaW exportou 3% a mais em relação ao 
ano de 2015. Isso representou um valor 
de 14 milhões de euros. 

Já em 2017, no mês de maio, o país 
alcançou mais de 4,5 milhões de euro, 

7,6% a mais em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Sendo que o setor de 
frutas teve um destaque importante com 
um crescimento de 2%. E não foi à toa 
que a Espanha foi o país escolhido para 
sediar, entre os dias 18 a 20 de outubro, 
deste ano, em Madrid, na 9ª edição da 
Fruit Attraction 2017. Praticamente, é 
uma das principais portas de entrada para 
o mercado Europeu de frutas e vegetais. 
A feira internacional é organizada pela 
Ifema - Institución Ferial de Madrid - e 
contou com mais de 1.500 expositores 
de 30 países e a presença de mais de 60 
mil pro�ssionais de 110 países, inclusive 
o Brasil.
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RELAÇÃO COMERCIAL BRASIL & ESPANHA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESPANHOLA NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

BANCO SANTANDER ESTÁ INAUGURANDO ESPAÇOS DE 
NEGÓCIOS VOLTADOS AO AGRONEGÓCIO

O Banco Santander, instituição �nan-
ceira espanhola, fundado em 1857, na 
província da Cantábria, é o maior banco 
da Zona do Euro e um dos maiores do 
mundo. Por aqui no Brasil está inaugu-
rando unidades especí�cas para atender 
o agronegócio no País. Ao todo, já foram 
instalados oito espaços e mais sete que se-
rão abertos ao público em até dezembro 
deste ano.

O Santander também tem linhas espe-
ciais para o agronegócio.  Sendo que o 
agricultor pode contar com o Crédito Pes-
soal (CP Agro) e o Crédito Direto ao Con-
sumidor (CDC Agro) para �nanciamento 
de veículos, máquinas e equipamentos. 
Ambos os produtos são adequados à ca-
pacidade de pagamento do produtor, ou 
seja, quitação semestral ou anual de acor-

do com a colheita. No caso do CP Agro, 
por exemplo, o valor mínimo de �nancia-
mento é de R$ 30 mil, com prazo máximo 
de pagamento de 18 meses.

Em 2016, o total da carteira de crédi-
to ao setor do Santander somou quase R$ 
40 bilhões. O Jornal Entreposto chegou a 
conversar com Carlos Aguiar, que é forma-
do em Engenharia Eletrônica pela FAAP e 
atua no Banco Santander. “O Santander 
seguiu crescendo em 2016, não tiramos o 
pé do acelerador diferente dos outros ban-
cos. Tanto que fomos a instituição �nan-
ceira 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 pas-
sou de R$ 6,064 bilhões em 2015 para R$ 
8,958 bilhões em 2016”, esclarece Aguiar.

No ano passado, o Brasil se tornou um 
dos principais compradores dos produtos 
hortifrútis espanhóis. Segundo os dados 
da FEPEX, o crescimento foi de 23%, em 
relação ao ano anterior. Isso representou a 
Espanha um faturamento de 109 milhões 
de euros. Já o levantamento de 2015, do 
Instituto Nacional de Estatísticas (INE), 
o Brasil se posicionou, como 18º forne-
cedor no total da pauta das importações 
para a Espanha, o que representou uma 
participação de 1,1%. Sendo, exportações 
brasileiras: US$ 3,255 bilhões; e Impor-
tações brasileiras: US$ 3,910 bilhões. Os 
produtos comprados pela Espanha do 
Brasil, em 2014, em primeiro lugar �cou 
com a soja com 33% do total.

De acordo com os dados da Câmara de 
Comércio Brasil & Espanha, em 2015, o 
país madrileno exportou uma quantidade 
pequena, algo em torno de 8,6% de pro-
dutos alimentares brasileiros.  Entretanto, 
importou do Brasil cerca de 48,3%. Sen-
do um dos principais setores de comercia-
lização envolvendo os dois países.

“Espanha e Brasil sempre teve relações 
muito cordiais, a grande oportunidade 
agora é como conseguir aumentar o co-
mércio bilateral”, a�rmou o presidente da 
câmara de Comércio Espanhola no Brasil, 
Sergio Rial, em um seminário sobre proje-
ções econômicas da nação sul-americana.

Pensando nisso, o Brasil esteve pre-
sente no evento da Fruit Attraction  e foi 
representado pelo Secretário-Executivo 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Eumar Novacki e por 11 

empresas que apresentaram os produtos 
nacionais.

O secretário considerou a participação 
brasileira, em Madri, um sucesso. “Perce-
bemos a curiosidade dos países em rela-
ção aos nossos produtos, as pessoas que 
passavam no estande apreciaram a quali-
dade, muitos negócios foram fechados e 
outros estão encaminhados. O Brasil é o 
terceiro colocado na produção de frutas 
do mundo, mas ocupamos a 23ª posição 
na exportação. Vamos melhorar isso”, dis-
se Eumar Novacki .

Quem esteve também presente, foi o 
proprietário da empresa La Luna Impor-
tadora de Frutas Ltda, comércio que �ca 
localizado no pavilhão HFN, Box 171 e 
172 da CEAGESP, Nilton Rodrigues que 
acompanhou de perto as novidades para o 
setor de importação.

A maior expectativa �ca por conta 
da livre comercialização envolvendo os 
dois blocos. “Há fortes indícios de que 
�nalmente será assinado um acordo de 
livre comercio entre a União Europeia e 
Mercosul. Foi uma negociação comple-
xa, de longa data e suspensa por mui-
to tempo, mas �nalmente um acordo 
está chegando. Como consequência do 
mesmo, as barreiras a cancelarias e non 
acancelarias entre ambos os blocos de-
vem ser progressivamente diminuídas, o 
que favorecerá o intercambio de frutas e 
hortaliças em ambos os sentidos”, expli-
ca a Conselheira Econômica e Comer-
cial da Embaixada da Espanha, em São 
Paulo, Ana Fornells.



ESPANHA & CEAGESP

PRODUTOS ESPANHÓIS MAIS COMERCIALIZADOS EM 2016 
(TONELADAS)

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

ORDEM

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

VOLUME  (T)

58.849,49

51.929,22

40.681,57

15.360,44

14.115,43

12.151,90

8.045,39

4.460,01

1.699,09

1.691,15

ORIGEM

ARGENTINA

CHILE

ESPANHA

PORTUGAL

ITÁLIA

HOLANDA

URUGUAI

CHINA

PERU

ESTADOS UNIDOS

AMEIXA

LARANJA

PERA

PÊSSEGO

NECTARINA

MAÇÃ

CEBOLA

MEXERICA

9.619,24

6.252,28

6.207,43

4.417,09

3.679,36

3.020,62

2.327,02

2.122,48

ESPANHA É O TERCEIRO 
PAÍS DE ONDE VEM MAIS 
PRODUTOS PARA O ETSP

Em 2016, a Companhia Ncional de 
Abastecimento – CONAB promoveu um 
encontro com representantes da Embai-
xada da Espanha para a �nalidade de tro-
car experiências na produção e comercia-
lização de frutas e verduras nas Centrais 
de abastecimento (Ceasas) do Brasil. Isso 
se deve porque, na Europa, a produção 
e comercialização de FLVs é um mode-
lo para muitos países, é o que destaca o 
superintendente de Abastecimento Social 
da Conab, Newton Jr. Segundo o supe-
rintendente, foi a partir da experiência da 
Espanha que Brasil criou as Ceasas. 

Neste mesmo ano, um grupo forma-
do por 20 sócios do NESP estiveram, 
em setembro, por diversos Mercados da 
Europa para ter uma referência na cons-
trução do novo entreposto. A primeira 
visita foi o de Mercabarna, em Barcelona. 
“Vias de fácil acesso, controle na porta-
ria, estrutura interna organizada, quali-
dade no armazenamento são fatores que 
se destacam e mostram realmente o que 
o Novo Entreposto de São Paulo precisa 
para ser um sucesso”, comentou Fábio Pi-
lon, da empresa Pilon & Pilon.

A Companhia de Entrepostos e Ar-
mazéns Gerais de São Paulo, a CEA-
GESP, é a maior Central de abastecimen-
to da América Latina e a terceira maior 
do mundo. No ano passado, segundo a 
Companhia, foram comercializadas mais 
de 3,5 milhões de toneladas de alimen-
tos. Isso, por exemplo, sem contar com as 
unidades existentes no interior do Estado 
de São Paulo. Totalizando assim a movi-
mentação de 4 milhões de t, no geral.

A Espanha é um dos países que mais 
exportam produtos para o entreposto 
paulista. Sendo que de acordo com o ba-
lanço realizado pela Companhia, o país 
ocupa a terceira colocação, �cando atrás 
da Argentina com 58 mil t e do Chile 
com 51 mil t, respectivamente.

No ano passado, foram mais de 40 
mil t de alimentos vendidos provenien-
tes da Espanha. A ameixa espanhola foi o 
produto mais comercializado, em 2016, 
com mais de 9,6 mil toneladas, seguido 
de perto pela laranja (6,25 mil t), pera 
(6,21 mil t). Já em 2017, de janeiro a se-
tembro, mais de 25 mil t foram comer-
cializadas.

Fonte: SEDES - Seção de Economia e Desenvolvimento
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PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA REGISTRA CRESCIMENTO EM OUTUBRO

VANS SPRINTER E VITO SÃO ELEITAS AS MELHORES DA 
CATEGORIA PELO GUIA DE MELHOR COMPRA 2017

FORD CAMINHÕES DIVULGA 
BALANÇO DE VENDAS NA 
FENATRAN COM RESULTADO 
SURPREENDENTE

Em todos os meses de 2017, a 

quando comparado com o mes-

mês de outubro não foi diferen-
te, de acordo com os dados da 

-

Anfavea, divulgados no dia 8 de 
novembro, em São Paulo, SP. No 

-
das subiram 46% ao defrontar as 
5 mil unidades de outubro deste 
ano com as 3,4 mil do mesmo 
mês de 2016 e 10,8% sobre as 
4,5 mil de setembro deste ano. O 

acumulado ainda aponta queda 
de 4,5% ao colocar frente a frente 
as 40,4 mil unidades de 2017 com 
as 42,3 mil do ano passado.

meses atingiram 23,8 mil unida-
des, alta de 41% ante as 16,9 mil 
de 2016. Em outubro as 2,4 mil 

2,3% sobre setembro deste ano.

resultado positivo: as 8,2 mil uni-
dades produzidas em outubro 

representam acréscimo de 77,8% 
comparado ao mês de outubro 
de 2016, que teve 4,6 mil cami-

mil unidades de setembro. No 
acumulado do ano, com 67,3 mil 
unidades, a alta é de 31,9% em 

No ano em que completa 
20 anos de mercado brasileiro, 
a Linha Sprinter tem mais um 
motivo para comemorar. Junto 
com o Vito, as vans da Mer-
cedes-Benz garantiram as pri-
meiras colocações no “Guia de 
Melhor Compra 2017”, organi-
zado pela revista Quatro Rodas. 
Os veículos são avaliados pela 
desvalorização (AutoInforme), 
peças (Suiv), seguro (Bidu Cor-
retora) e reparabilidade (Cesvi), 
além do custo de revisões e ava-
liação da rede de assistência de 
cada marca.

A Sprinter Van 415 con-
quistou o 1° lugar nas catego-
rias 10 e 20 lugares, e garantiu 
o 2º lugar na categoria furgão 
com a Sprinter Street 313. O 
mais recente comercial leve da 
Mercedes-Benz, Vito Tourer 
7+1, �cou em 2º lugar na cate-
goria de até 10 passageiros.

“Estamos muito satisfeitos 
e orgulhosos com esse reco-
nhecimento da Sprinter e Vito 

estarem no Guia de Melhor 
Compra 2017”, diz Je�erson 
Ferrarez, diretor de Vendas e 
Marketing Vans da Mercedes
-Benz do Brasil. “Nossos co-
merciais leves comprovam que 
a marca efetivamente entrega 
produtos de qualidade, dura-
bilidade, custo/benefício, baixo 
custo operacional e de manu-
tenção.

A linha Sprinter e o Vito 
são reconhecidas no mercado 
por sua robustez e resistência 
para encarar o trabalho severo 
do transporte de carga e pas-
sageiros, tanto urbano, quanto 
rodoviário e o�-road. A essas 
características somam-se atribu-
tos como força, desempenho, 
economia e elevado padrão de 
conforto e segurança, além da 
avançada tecnologia típica de 
um Mercedes-Benz. Esse con-
junto de vantagens tem um 
peso muito grande na hora da 
revenda.

Para maior disponibilidade 

dos veículos, fazendo-os traba-
lhar e gerar resultado, os clien-
tes da marca dispõem ainda 
do atendimento e assistência 
especializada da rede de con-
cessionários, uma das maiores e 
mais abrangentes do País, com 
presença em todos os estados e 
nas principais rotas de transpor-
te. Isso assegura tranquilidade 
e con�ança aos clientes, além 
de também contribuir para o 
maior valor de revenda, porque 
quem compra sabe que terá o 
suporte necessário quando e 
onde precisar.

A premiação baseia-se em 
números e informações efe-
tivas do mercado tornando-a 
extremamente criteriosa e, 
consequentemente, próxima 
da realidade do segmento de 
veículos comerciais. Esse reco-
nhecimento dá maior seguran-
ça e con�abilidade na hora da 
escolha do veículo adequado 
para cada demanda do trans-
portador.

A Ford Caminhões divulgou 
um balanço positivo de vendas du-
rante a Fenatran, salão de veículos 
comerciais que contou com a par-
ticipação de empresários, frotistas, 
caminhoneiros e planejadores de 
frota, entre outros pro�ssionais da 
área. Realizado na semana passada 
em São Paulo, o evento teve para 
a Ford um resultado que superou 
as expectativas, justi�cando o oti-
mismo na retomada da indústria: 
a marca contabilizou cerca de 800 
caminhões negociados durante os 
cinco dias do evento, principal-
mente no segmento dos chamados 
modelos vocacionais para aplica-
ções especí�cas.

“Esse balanço não inclui os 
contatos iniciados com outros 
clientes visando a futuras vendas, 
que trazem um potencial de mais 
de 1.000 veículos adicionais. Fi-
camos felizes ao registrar que o 
estande da Ford Caminhões foi 
um dos mais movimentados e 
nossa exposição foi muito elogia-
da até por marcas concorrentes. 
Mas, acima de tudo, o resultado 

simboliza o clima de reativação 
dos negócios que volta a ser ob-
servado no País”, diz João Pi-
mentel, diretor de Operações da 
Ford Caminhões.

Além da linha completa de 
veículos e condições especiais de 
venda, a Ford teve como diferen-
cial a disponibilidade de crédito 
com taxas competitivas, oferecida 
pela Ford Credit.

“Atendemos mais de mil in-
teressados em nossos produtos de 
vários segmentos, incluindo prati-
camente todos os estados brasilei-
ros, além de potenciais  clientes da 
Argentina, Chile, Colômbia, Pa-
raguai, Uruguai e Porto Rico”, diz 
Carlos Gazques, gerente nacional 
de Vendas da Ford Caminhões. 
“Percebemos que na América do 
Sul é clara à disposição de retor-
nar às compras e planejar o futuro. 
Creio que esta foi uma das prin-
cipais tônicas entre os visitantes, 
o que nos possibilita avaliar para 
cima o programa de produção 
considerando a consistência dessa 
demanda.”
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Organizada pela Editora 
Autodata, especializada no se-
tor automotivo, os prêmios re-

-

-

da Volvo Construction Equip-
ment e também o Hibribus, o 
moderno e ambientalmente 

-
zido pela marca.

Pioneiro no segmento em-
presarial do setor automoti-

-
presas participando em 17 ca-
tegorias. “O Prêmio Autodata 
é um grande motivador para 

sobre a importância de buscar 

nos produtos da indústria au-
tomotiva brasileira, uma das 

-
blisher da Autodata Editora.

reconhecidos por nossos novos 

ganharam o mercado. Estamos 
continuamente investindo em 

para melhorar a produtividade 

-
mann, presidente do Grupo Vol-
vo América Latina.

pouco tempo o VM Autônomo 

no Brasil. Desenvolvido pela 
-

da da empresa no Brasil e na 
Suécia, é o primeiro caminhão 
autônomo comercialmente 

-

é dirigido para o segmento 
sucroalcooleiro, um dos mais 

brasileiro. 

Em evento para debater os 
rumos do transporte de cargas no 
Brasil, a Comissão de Jovens Em-
presários do Transporte Rodoviário 
de Carga (Comjovem), da NT-
C&Logística, para conhecer o mais 
recente lançamento do mercado 
brasileiro de caminhões: a nova fa-
mília Delivery, da marca Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus. 

Parceira da iniciativa desde seu 
início há 10 anos, a fabricante in-
veste para oferecer um portfólio 
sob medida para as tendências da 
indústria, em linha com o trabalho 
desenvolvido pela Comjovem. Essa 
aliança será contada também em 
livro comemorativo para marcar a 
primeira década deste grupo. Em 
exposição no evento, estará o novo 
Delivery Express, que vem carre-
gado de tecnologia para o melhor 
custo operacional desses empresá-
rios.

“Sempre acreditamos na re-
levância da Comjovem para os 
negócios de transporte do país. 

Apoiamos esses jovens empresários 
e executivos das novas lideranças, 
participando ativamente dos fó-
runs de discussão, visando con-
tribuir para a sustentabilidade do 
setor. Mantemos um diálogo pró-
ximo para garantir que nosso por-
tfólio re�ita suas necessidades atu-
ais e também futuras”, avalia Carlos 
Eduardo Rocca, gerente de Vendas 
Especiais da MAN Latin America, 
fabricante das marcas Volkswagen 
Caminhões e Ônibus e MAN.

Mais relevante lançamento em 
caminhões do último ano, a nova 
família Delivery chega para revo-
lucionar o transporte de cargas no 
segmento de veículos comerciais 
leves. Composta por modelos de 
3,5 a 13 toneladas, está pronta para 
conquistar o mercado: nasceu a 
partir da receita de sucesso da pri-
meira linha Delivery e da experiên-
cia dos clientes das mais de 100 mil 
unidades produzidas.

Foi ouvindo clientes, como os 
integrantes da Comjovem, que a 

Volkswagen Caminhões e Ônibus 
estreia uma gama de produtos sob 
medida para os dias de hoje. Com 
o lançamento, fruto de um inves-
timento de mais de R$ 1 bilhão, 
a marca Volkswagen entra no dis-
putado mercado de 3,5 toneladas, 
com o modelo chamado de Deli-
very Express, que estará exposto 
para os jovens empresários conferi-
rem suas vantagens.

O produto reúne os atributos 
de um caminhão grande num ve-
ículo pequeno, tais como espaço 
interno e robustez, com design mo-
derno. Sob medida para entregas 
urbanas, combina a agilidade dos 
automóveis em manobras rápidas 
à robustez dos caminhões. Pode ser 
guiado por motoristas com carteira 
de habilitação categoria B e trafegar 
em áreas onde a circulação de cami-
nhões é restrita, característica dos 
grandes centros urbanos. O rodado 
simples na traseira traz o benefício 
da cobrança de pedágio no valor de 
um automóvel.

GRUPO VOLVO É O GRANDE GANHADOR   DO PRÊMIO AUTODATA 2017

NOVO DELIVERY É DESTAQUE PARA JOVENS EMPRESÁRIOS DO SETOR DE TRANSPORTES
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Em diversos estabelecimentos que 
oferecem refeições na CEAGESP, 
são encontradas diversas opções 
de pratos. Porém, de quarta-feira 
é de praxe, ter aquela famosa 
feijuca, [termo popular utilizado 
para mencionar a feijoada],  para 

do ETSP. Na padaria Nativa, por 
exemplo, o cliente pode saborear 
esse prato escolhendo uma gama 
de opções. Itens imprescindíveis 
que não podem faltar, como 
por exemplo: couve-manteiga, 
torresmo, farofa, linguiça, bisteca, 
molhos e muito mais estão à 
disposição do consumidor. 
“É uma receita calórica, um prato 
com aproximadamente 350 
gramas ultrapassa 1000 kcal. 
Porém apresenta também outros 

explica a nutricionista da Nativa, 
Nanci Alexandre. 
A preparação é outro fator que 
precisa tomar alguns certos 
cuidados. “Uma dica importante 
no modo de preparo é atenção 
quanto ao dessalgue correto 
das carnes utilizadas, temperos 
naturais como salsa, cebolinha, 
coentro entre outros. É um prato 
completo, saboroso, porém deve 
ser consumido com moderação”, 

Quem opta por uma alimentação 
mais leve, também é oferecido 

Nativa. Tipo de serviço: Self 

da refeição: 11hrs às 15hrs. 

BAR E LANCHES SONG LEE
Tipo de serviço: Prato Feito.
Horário de refeição: 11hrs às 14hrs.
Média de Preço: R$ 20,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Bife à Rolê/ 
Terça, Picadinho/ Quarta, Feijoada/ 
Quinta, Galinha Caipira/ Sexta, Rabada/

Localização: Pavilhão MFE-B Mod 2.
Telefone:

BAR LANCHES E REALEZA
Tipo de serviço: Prato Feito.
Horário de refeição: 10hrs às 17hrs.
Média de Preço: R$ 21,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial:
rabada.
Fornece Marmitex.
Telefone: 

RESTAURANTE GIRO CEASA
Tipo de serviço: 
Horário da refeição: 11hrs às 15hrs.
Cardápio: Variado.
Prato Especial: As Quartas, Feijoada/
Sextas, Peixes.
Média de Preço: R$ 45,90 p/kg. 
Fornece Marmitex. 
Localização:
Telefone: 

LANCHONETE VAREJINHO
Tipo de serviço: 
Horário da refeição: 10hrs às 21hrs.
Serve almoço e janta.
Média de Preço: R$17,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/Terça, Dobradinha/Quarta, 
Feijoada/ Quinta, Massas/ Sexta, Peixes.
Localização: Pavilhão AMA, Box 6.
Telefone: 

QUIOSQUE 3
Tipo de serviço: Prato comercial.
Horário da refeição: a partir das 10hrs.
Serve almoço e janta.
Média de Preço: R$ 14,00 a R$23,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/Terça, Bife à Rolê/Quarta, 
Feijoada/ Quinta, Peixe/ Sexta, Galinha 
Caipira.
Telefone:

QUIOSQUE 4
Tipo de serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: 9hrs até às 15hrs.
Média de Preço: R$10,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Joelho 
de Porco/ Terça, Panqueca/Quarta, 
Feijoada/ Quinta, Dobradinha/ Sexta, 

GUIA DE ALIMENTAÇÃO CEAGESP

acontece na ceagesp

TODA QUARTA-FEIRA TEM FEIJOADA NA CEAGESP

JÁ EXPERIMENTOU 
COMIDA VEGANA?

mas o restaurante Bala de Coco 

atividade no Entreposto paulista 
seguiu em plena atividade e 
não parou o funcionamento. 

muito importante para os 
frequentadores, do restaurante, 
saberem os dias que vão 
funcionar. O estabelecimento 

por causa do Natal, interrompe 
entre os dias 23 e 25 e volta 

semana do Ano Novo, encerra 
as atividades no dia 29 e retorna 
dia 02 de janeiro. 
Para quem ainda não conhece 
o restaurante. Tipo de serviço: 

Média de Preço: R$ 20,00. 

A CEAGESP possui um quiosque que oferece 

essa refeição, inclui todos os tipos de grãos, 

receitas desenvolvidas a partir disso tudo. 

QUIOSQUE 13 - 

FIM DE ANO: BALA DE COCO 

Galinhada.
Fornece Marmitex. 
Telefone: 

QUIOSQUE 5
Tipo de Serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: 8hrs até às 19hrs.
Média de Preços: de R$12,00 a 
R$35,00.

Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/Terça, Bife à Rolê/ Quarta, 
Feijoada/ Quinta, Dobradinha, Sexta, 
Diversos.
Telefone: 

QUIOSQUE 6
Tipo de serviço: 
Horário da refeição: 9hrs às 18hrs.
Serve almoço e janta.
Média de Preço: R$18,00 a R$45,00.

Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/terça, Bife à Rolê/ Quarta, 
Feijoada/ Quinta, carne de sol/Sexta, 
Rabada.
Serve Marmitex.
Telefone: 

QUIOSQUE 7
Tipo de serviço: Prato Comercial.
Horário da refeição: A partir das 8hrs.
Serve almoço e janta.
Média de Preço: R$15,00.

Prato Especial: Segunda, Acém com 
Osso/ Terça, Bife à Rolê/ Quarta, 
Feijoada/Quinta, Mocovava/ Sexta, 
Baião de 2 com Costela Assada.
Fornece Marmitex.
Telefone: 

QUIOSQUE 8
Tipo de serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: 12hrs até às 16hrs.
Média de Preço: R$18,00 com direito a 
refrigerante.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/ Terça, Frango ao Molho/ 
Quarta, Feijoada/ Quinta, Carne de 

Fornece Marmitex.
Telefone:

QUIOSQUE 9 
Tipo de Serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: 10hrs até as 21hrs.
Serve almoço e jantar.
Média de Preço: R$20,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/ Terça, Bife à Rolê/ Quarta, 

Feijoada/ Quinta, Galinha Caipira.
Telefone: 

QUIOSQUE 14
Tipo de serviço: Prato Comercial.
Horário da refeição: 12hrs às 15hrs.
Média de Preço: R$30,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: As Quartas têm 
feijoada.
Fornece Marmitex.
Telefone: 

QUIOSQUE 17
Tipo de serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: A partir das 10hrs.
Serve almoço e janta.
Média de Preço: R$15,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Quarta, Feijoada/ Sexta, 
Buchada e Rabada.
Telefone: 

QUIOSQUE 19
Tipo de serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: A partir das 11hrs.
Serve almoço e janta.
Média de Preço: R$15,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Quarta, Feijoada.
Fornece Marmitex.
Telefone:

QUIOSQUE 21
Tipo de serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: 11hrs às 21hrs.
Serve almoço e janta.
Média de Preço: R$15,00 a R$ 20,00.
Cardápio: variado.
Telefone: 

QUIOSQUE 22
Tipo de serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: A partir das 11hrs.
Serve almoço e janta.
Média de Preço: R$ 28,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Fraldinha/
Terça, Cupim Assado/ Quarta, Feijoada/ 
Quinta, Sarapatel/ Sexta, Rapada com 

Telefone: 

QUIOSQUE K18
Tipo de serviço: Prato comercial.
Horário da refeição: a partir das 10h40.
Serve almoço e janta.
Média de Preço: R$15,00.
Cardápio: variado.
Prato Especial: Quarta Feijoada.
Serve Marmitex. 
Telefone: 





Se a gente chegou até aqui foi porque você 

também acreditou. Nesses 20 anos foram muitas

para seguir. Para nós, a sua história é uma grande

um amigo como você na estrada.
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