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CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DE
HORTIFRúTIS

município de Indiara alavanca
produção de tomate em Goiás

Imagem: CQH

H

ortifrútis frescos, saborosos e túrgidos garantem a satisfação do
cliente. Técnicas simples como o manuseio
mínimo, fazem toda diferença para o crescimento das vendas, melhor qualidade do
produto destinado ao consumidor final e
aumento da lucratividade (economia de
tempo e recursos).
PROCEDÊNCIA
É de suma importância que os fornecedores atendam as exigências legais que
visam garantir a segurança alimentar e rastreabilidade dos produtos adquiridos. Atualmente a INC 02/2018 prevê rotulagem
dos hortifrútis comercializados.
COMPRA PROGRAMADA
CONTROLE DE ESTOQUE

E

A manutenção do frescor, é uma das
características mais apreciadas pelo consumidor. Portanto é imprescindível que o
comerciante tenha uma boa previsão do
fluxo de entrada (compras) e saída (vendas). Para garantir a comercialização de
produtos novos e recém-colhidos.
CONDIÇÕES FAVORAVEIS DE
MANUSEIO MÍNIMO
Manusear os hortifrútis minimamente,
com o intuito de evitar ferimentos; boas
práticas de higiene, condições favoráveis
de armazenamento, favorecendo a circulação do ar e evitando o amassamento e
controle da temperatura. São medidas
simples, que podem fazer toda a diferença
no momento de comercializar hortifrútis
com qualidade.
Naturalmente os hortifrútis pós colheita perdem água, frescor, amadurecem
e envelhecem.
O manuseio brusco, batidas, cortes,
aceleram esse processo, favorecendo o aparecimento de micro-organismos oportunistas que favorecem o apodrecimento do
alimento.

Boas práticas de higiene, como higiene do ambiente, caixas e mãos dos colaboradores, contribuem para que não haja
a transmissão de contaminantes para os
alimentos, evitando a proliferação de micro-organismos causadores de podridão
e DTAs – Doenças Transmitidas por Alimentos.
As embalagens devem ser de fácil empilhamento, conter a inscrição do nome e
o CNPJ do fabricante e a informação da
capacidade máxima de empilhamento e de
conteúdo máximo em quilos da embalagem. A embalagem poderá ser retornável
(plástico) ou descartável.
A embalagem retornável deverá ser higienizada a cada uso.
Os hortifrutis possuem uma grande
porcentagem de água em sua composição:
cerca de 80 a 90%. Antes da colheita, a
absorção pelas raízes mantém o suprimento de água e a transpiração regula a temperatura.
Depois da colheita, a perda de água
leva ao murchamento, perda de brilho e
consequente perda do frescor. Desta maneira realizar o armazenamento, por um
curto período de tempo, em um ambiente
climatizado (12° a 15°C) e umidade relativa do ar controlada (85 a 90%), é uma boa
alternativa, como método de conservação
dos alimentos.

Fernanda Ferreria
nutricionista/ CRN3 – 13289

É

no pequeno município de
Indiara, com pouco mais
de 15 mil habitantes a
cerca de 100 quilômetros
da Capital Goiânia, que o
produtor Alaor Ávila vem se destacando na
produção de tomates.
Há mais de 20 anos na lida no campo
e à frente da fazenda Panorâmica, propriedade de aproximadamente 900 hectares,
foi a partir de 2015 que veio a grande
virada dos negócios quando ele passou a
investir na agricultura irrigada.
Ao fazer as contas todo fim de safra,
Ávila percebeu que precisava melhorar
suas margens, foi quando pesquisou algo
que tivesse valor agregado.
Por meio de um incentivo de um amigo de infância, resolveu apostar no tomate. No primeiro ano, contou muito com
a ajuda do amigo para readaptar a propriedade a nova cultura, mas a partir da
segunda safra, já estava tocando a lavoura
sozinho.
“A agricultura está cada vez mais competitiva, por isso fomos atrás de ajuda técnica especializada para ver quais culturas
poderíamos cultivar com maior retorno
financeiro”, lembra o produtor.
Ávila então investiu pesado em irrigação, atualmente são cinco pivôs Zimmatic, marca da Lindsay, empresa global que
produz uma linha completa de sistemas de
irrigação a mais de 55 anos.
“A irrigação com pivô central é fundamental para o tomate, pois é uma cultura que precisa de água, mas não gosta de

chuva.
Com o equipamento, a água é monitorada e chega na planta na quantidade e
na hora que precisa, sem a irrigação seria
impossível produzir nessa região”, destaca.
Atualmente na fazenda Panorâmica é
produzido o tomate rasteiro, uma variedade indicada para molhos com foco na
indústria. No caso da propriedade, 100%
da colheita é vendida por meio de contratos de exclusividade diretamente para
a multinacional Cargill, a maior empresa
do mundo de capital fechado presente nos
cinco continentes.
A fruta é cultivada numa área de 250
hectares no período de inverno, que vai do
mês de abril até setembro.
De outubro a fevereiro também com
irrigação é semeado soja na mesma área.
A propriedade tem ainda outros 250 hectares onde é produzida a oleaginosa no esquema de sequeiro.
Apesar da sua função principal de fornecer água de forma homogênea, o produtor utiliza os pivôs para fazer a adubação e ainda a aplicação de defensivos para
combater o ataque de pragas ou invasoras.
Com uma produção tão integrada nessa
atual safra que chega à sua reta final, Ávila está colhendo a média de 90 toneladas
por hectare, enquanto a média nacional é
de 80 toneladas por hectare. “Este ano devido ao excesso de chuva, tivemos ainda
redução de produtividade. Com o auxílio
da irrigação já chegamos a colher 111 toneladas por hectares”, destaca o produtor.

agro
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atuação do médico veterinário no agronegócio

V

ocê sabia que profissão
de Médico Veterinário é
excepcionalmente vasta?
Indo desde a clínica e
cirurgia, passando pelos animais de produção até a inspeção
de produtos de origem animal como mel,
ovos, leite e carne.
Devido ao crescimento da comercialização de produtos de origem animal e
industrialização em âmbito nacional e
internacional, verifica-se uma crescente
necessidade do seguimento rigoroso de
normas de segurança alimentar.
Para oferecermos alimentos em quantidade e qualidade com relação ao consumo
faz-se necessário um acompanhamento
deste produto desde o inicio de sua cadeia
produtiva (nascimento do animal) até a
industrialização, envolvendo a transformação da matéria prima em alimento, seu
armazenamento, transporte, comércio e
consumo.
O responsável por este acompanhamento é o Médico Veterinário. A aplicação
do conhecimento em Medicina Veterinária na inspeção consiste na verificação de
possíveis alterações que torne os alimentos
impróprios para o consumo humano. O
tipo de formação recebida pelo Médico

Mulheres no agronegócio já
representam 40% do segmento

Segundo um estudo realizado pelos
pesquisadores do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada),
da ESALQ/USP, nos últimos anos houve
um aumento do número total de mulheres
trabalhando no agronegócio em 8,3%.
Diante desse cenário, a participação da
mulher no mercado de trabalho do agronegócio cresceu consistentemente entre
2004 e 2015, passando de 24,11% para
27,97%.

Já o número de homens atuando no
setor diminuiu 11,6%.
É importante destacar que o aumento
da participação feminina no agronegócio
ocorreu na categoria de empregadas com
carteira assinada, entre 2009 e 2013, principalmente entre 2009 e 2013. Essa informação é de extrema relevância em função
do perfil do agronegócio, marcado por um
nível de informalidade mais alto que o médio da economia.

Veterinário na higiene dos alimentos está
em harmonia com o conceito de saúde pública, que considera todos os fatores que
determinam a saúde coletiva.
Somente o Médico Veterinário tem a
competência de atuar na inspeção de alimentos e fiscalização do ponto de vista
sanitário, higiênico e tecnológico nos estabelecimentos frigoríficos, matadouros,
usinas e fábricas de alimentos.

Gabriela Formigoni,
Medicina Veterinária
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1º DE OUTUBRO:

DIA DO VENDEDOR
JE acompanhou de perto, um dia de trabalho do gerente de vendas da Frutamina, Eduardo Raymundo

O

dia do vendedor é
comemorado aqui
no Brasil, em 1º de
outubro.
Praticamente, umas das vagas que mais empregam no País. Ainda
mais no final de ano, com as oportunidades para os serviços temporários.
“Se o vendedor não tiver preparo,
técnicas psicológicas de venda, o conhecimento do produto, uma boa dicção,
além da profissionalização do vendedor,
ele está completamente fora do perfil”,
é o que explica Luís Augusto, consultor
de varejo e diretor de relações institucionais da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).
Se isso é exigido na área de vendas,
em geral, imagina então, no maior mercado atacadista da América Latina e o
terceiro maior do mundo, a Ceagesp
De acordo com o balanço realizado
pela Companhia de abastecimento, no
ano de 2018, foram mais de 3 milhões
de toneladas vendidas. Isso sem incluir
as outras unidades espalhadas pelo Estado.
No total são 2.560 empresas atacadistas e 530 empresas varejistas. Sendo

que por dia, circulam mais de 50 mil
pessoas e 12 mil veículos no Entreposto
paulista.
O trabalho é intenso para conseguir
movimentar grandes volumes de produtos.
O Jornal Entreposto acompanhou
de perto, um dia de trabalho do gerente de vendas da Frutamina, empresa
localizada no pavilhão MFE-B, pedra
160, Eduardo Raymundo. Mas antes de
relatar a rotina do dia a dia, é preciso
conhecer um pouco da vida deste vendedor.
Filho de João Mateus Raymundo e
da Dayse Gaspari Raymundo, Eduardo
veio de uma família de vendedores, já
que seu pai e seu irmão exercem a mesma função.
Desde pequeno, aos 16 anos, já vendia toda linha de congelados: polpas de
frutas, legumes, isso de porta em porta
para restaurantes, bares e hospitais. A
ida para trabalhar na Ceagesp foi a convite do senhor João Mateus.
“Meu pai sempre trabalhou na venda externa, comercializando maracujá,
por muito tempo para a Pessini, que era
umas das maiores empresas que existia

por aqui. Isso há mais de 30 anos, sendo
que ele já rodou em diversos comércios
na CEASA e como em casa, sempre fomos vendedores, então, ele me trouxe
para cá”, relembra Eduardo Raymundo.
Hoje, com mais de 10 anos atuando nesse setor no Entreposto, os três
primeiros anos na Frutamina, Eduardo
realizava vendas de mamão, principalmente o formosa e ficava também no
descarregamento de carretas.
“O dia a dia aqui é difícil e é corrido, pois, você chega cedo, não tem
hora para terminar. Eu estou por aqui
por volta das seis da manhã e não tenho
horário para sair. Tem dias de segunda
a sexta-feira que eu chego em casa, às 8
horas da noite. É estressante, às vezes,
você passa mais tempo com o pessoal
do trabalho do que com a sua própria
família”, disse.
Casado há oito anos, pai de uma
menina de sete anos. Morador da região
de Jundiaí, ele leva uma vida completamente diferente, fora dessa rotina atrelada. Em uma cidade tranquila, atividades
como andar de cavalo, passeios, clubes e
viagens são as coisas que ele mais procura realizar junto com a família. Porém,

nesse sempre foi assim, o trabalho corrido e com uma alimentação não adequada já gerou alguns problemas de saúde.
“Aqui, cada dia é um problema diferente. Às vezes, o caminhão que não
chega com a mercadoria. Às vezes, é a
venda que você precisa vender. Tem dia
que você acha que vai vender muito e aí
não vende e tem dia que você acha que
será muito tranquilo e é nesse que você
consegue vender”, ressalta Eduardo.
O trabalho árduo, para quem acompanha de fora, é difícil de entender
como é possível resistir a tudo isso. Entretanto, é preciso antes de tudo, amar
a profissão.
Como o empreendimento é pequeno, fazer um pouco de tudo traz algumas vantagens aos funcionários, por
exemplo, de conhecer desde o início do
trabalho do campo, saber qual é o melhor período do produto, entender de
logística, emissão de nota fiscal.
Mas para que isso tudo dê certo, o
segredo, segundo Eduardo, está na formação da equipe que precisa ser boa, ser
de confiança e acostumada com o ritmo
da Ceasa. Além de uma empresa que te
forneça todos os benefícios necessários.

ceagesp
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reunião com representantes para definir PLANHORT

R

epresentantes
da
Abracen
(Associação
Brasileira de Centrais
de Abastecimento) e
Brastece (Confederação
Brasileira das Associações e Sindicatos
de Comerciantes em Entrepostos de
Abastecimento) foram recebidos no
dia 19 de setembro, pelo diretorpresidente da CEAGESP e atual vicepresidente da Abracen, para ouvir
o entendimento da Brastece sobre
o Projeto de Lei Constitucional
(PCL) 59/2015, que Institui o Plano
Nacional
de
Abastecimento
de
Hortifrutiflorigranjeiros – PLANHORT,
fixa normas gerais para os entrepostos
públicos de abastecimento alimentar e
altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro
de 2004.
O PLANHORT tem a finalidade de
promover o desenvolvimento integrado
da produção, comercialização e consumo
de hortaliças, frutas, flores, plantas
ornamentais e medicinais, produtos
alimentícios naturais e perecíveis,
pescados e de animais de pequeno porte,
vivos, abatidos ou processados.
Será formulado e executado pela
União em cooperação com os Estados e os
Municípios, observadas as diretrizes desta

lei e do Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional – SISAN, criado
pela Lei nº 11.346/2006.
A reunião extraordinária da Abracen
para tratar do assunto foi convocada
pelo presidente da entidade, Gustavo
Henrique de Andrade Melo (CEASA-

PE), com o intuito de dar continuidade
à discussão sobre a PLC 59/2015,
atualmente em trâmite no Legislativo.
Após ouvir o parecer da Brastece sobre o
tema, em apresentação feita pelo professor
Vicente de Paula –a qual levantou alguns
pontos controversos entre os ouvintes –

os presentes decidiram que a discussão
final será feita no próximo encontro das
centrais de abastecimento, que ocorrerá
em novembro no Rio Grande do Sul.
O presidente da Brastece, Waldir Lemos
– também presente – concordou com a
resolução do grupo.
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exterior

POR QUE O BRASIL NÃO É DESTAQUE NO EXTERIOR?

S

e o País é um dos maiores
produtores da fruticultuta
do mundo, então quais são
as dificuldades em exportar
o que tem de melhor?

Antes de listar os diversos motivos, é
muito importante entender o que é e
como funcionam as exigências sanitárias
e fitossanitárias estabelecidas pelos países
importadores.

Para que um país possa exportar
qualquer tipo de produto, ele precisa se
adequar as normas internacionais. Isso
serve para proteger à saúde do consumidor
daquele que está adquirindo o produto.

Essas diversas exigências devem ter
por base as recomendações das OIR –
Organizações Internacionais de Referência
e reconhecidas pelo Acordo SPS/OMC –
Organização Mundial do Comércio.
As barreiras fitossanitárias impedem,
por exemplo, a entrada de um produto
alegando contaminação biológica de
plantas ou animais (por bactérias, fungos,
insetos, etc.).
“O grande problema, mais do que
tarifas e batalhas comerciais, são as
barreiras sanitárias, pelo risco de inserção
de pragas em outros países”, é o que
comenta o diretor técnico da Abrafrutas,
Jorge de Souza.
Ressaltando que essas barreiras só se
aplicam para os produtos importados,
ou seja, internamente, eles poderão
ser produzidos e comercializados com
padrões abaixo do requerido para os itens
importados.
“O produto importado segue um
padrão do comércio do exterior. Então, ele
tem padronização mais alta que o produto
comercializado no mercado doméstico”,
explica Caetano de Genário Jr, sócio
administrador da empresa Nutritiva
Importadora e Comércio LTDA, que fica
localizada no Pavilhão HFB, Box 71, da
CEAGESP.

Brasil importará uva e
outros produtos do Egito

parceria comercial:
brasil e árabia saudita

Após o Egito abrir o mercado para
os produtos lácteos brasileiros, o Brasil
irá iniciar o processo de importação de
uva e alho egípcios.
A decisão foi comunicada no dia 15
de setembro, pela ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em reunião com o ministro da
Agricultura e Recuperação de Terras do
Egito, Ezz el-Din Abu Steit, no Cairo.
Em discurso, a ministra ressaltou
que 75% das exportações para o Egito estão concentradas em carne bovina,
açúcar e milho, e que a pauta agrícola
entre os países pode ser diversificada,

Durante a reunião com o CEO
da Saudi Food and Drug Authority
(SFDA) da Arábia Saudita, Hisham bin
Saad Al Jadhey, no dia 16 de setembro,
a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) finalizou
acordos que ampliam a pauta exportadora de produtos do agronegócio brasileiro ao Reino.
Foram autorizadas pela SFDA, autoridade sanitária saudita, as exportações de castanhas, derivados de ovos e a
ampliação do acesso a frutas brasileiras.
Somados, os produtos representam um
mercado potencial superior a US$ 2 bi-

com a venda de café e suco de frutas,
por exemplo.
“O potencial de comércio e investimentos entre Brasil e Egito é enorme e
precisa ser aprofundado”, afirmou. Tereza Cristina destacou que a produtividade da agropecuária brasileira cresceu
significativamente nas últimas décadas,
caminhando junto com a sustentabilidade.
Quanto às queimadas na Amazônia,
está é uma preocupação do governo federal, assim como dos produtores rurais, e medidas de combate estão sendo
tomadas.

lhões.
Hisham Al Jadhey mencionou que
a Arábia Saudita importa 80% dos alimentos que consome - provenientes de
mais de 150 países - , e que o Brasil é
importante parceiro para garantir a segurança alimentar do país.
Ele ressaltou ainda a qualidade dos
produtos brasileiros e demonstrou satisfação com a diversificação da pauta
agrícola do Brasil. A ministra destacou
o Brasil como potencial fornecedor de
outros produtos de excelente qualidade
para a Arábia Saudita, como arroz, açaí,
sucos e forragens.

tecnoloagia
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Publicado regulamento de
qualidade para camarão e
lagosta

O Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento publicou no Diário Oficial da União, no dia 28 de agosto, as Instruções Normativas nº 23 e 24, aprovando os Regulamentos Técnicos que fixam
a identidade e os requisitos de qualidade
que devem apresentar o camarão (fresco, resfriado, congelado, descongelado,
parcialmente cozido e cozido) e a lagosta
(fresca e congelada).
Segundo a diretora do Departamento
de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária,
Ana Lucia Viana, a publicação dos regulamentos facilitará o comércio nacional e
internacional.
“Os registros desses produtos passam a
ser automáticos no sistema, promovendo
uma redução de aproximadamente 45%
das solicitações de registro na área de pescado. Esse impacto positivo refletirá também na redução do tempo de espera para a

análise dos demais produtos”, afirma.
O tempo médio para análise dos rótulos desses produtos na área de pescado
passará de 40 dias para zero. “A partir de
agora, o estabelecimento produtor passa
a informar, em sistema online, todas as
etapas de produção e o rótulo a ser utilizado, podendo começar imediatamente a
comercialização, sem a análise prévia pelo
Dipoa. Os estabelecimentos serão regularmente auditados e se não seguirem as
normas poderão sofrer sanções administrativas”, explica Ana Viana.
A exportação da lagosta brasileira também será favorecida, uma vez que a produção da lagosta é sazonal. Com o registro
automático, as indústrias não precisarão
aguardar uma fila de espera na aprovação
dos seus processos. O consumidor também
será beneficiado, uma vez que as normas
trazem a padronização dos critérios sensoriais, físico-químicos e microbiológicos.

vendas de pescado recua cerca
de 2%, no mês na ceagesp

A Ceagesp possui o segundo maior espaço destino ao comércio de pescado da
América Latina, ficando atrás apenas do
Chile.
De acordo com os dados da Companhia de abastecimento de São Paulo, por
ano, o setor movimenta mais de 40 mil
toneladas de peixes.
Segundo os últimos dados, no mês

de agosto, as vendas de pescados recuou
2,60%.
As principais quedas foram da sardinha
(-31,7%), da abrótea (-19,6%), da pescada (-16,2%), da lula (-15,7%) e da corvina
(-12,5%).
As principais altas foram do camarão
ferro (14,3%), do polvo (5,5%), da anchova (4,5%) e do robalo (4,1%).

pescado
Santa Catarina aumenta em 10%
produção de peixes de água doce

A

piscicultura vem ganhando espaço no meio
rural catarinense e o estado é o quinto maior
produtor de peixes de
água doce do Brasil. A produção de peixes em cultivo se adapta perfeitamente às
características das propriedades rurais de
Santa Catarina e se tornou uma importante fonte de renda para mais de 30 mil
agricultores.
A produção estadual chegou a 47,9
mil toneladas em 2018, um aumento de
10,6% em relação ao ano anterior. Santa
Catarina conta com aproximadamente 34
mil piscicultores, sendo que apenas 9%
desse total atuam como produtores comerciais, ou seja, aqueles que usam tecnologia
e se aprimoram na atividade.
Embora em menor número, os produtores comerciais respondem por 70% da
produção catarinense de peixes de água
doce (33,5 mil toneladas).
“A piscicultura tem um grande poten-

cial de mercado. E Santa Catarina tem
todas as condições de se destacar também
nesse setor. Nosso grande desafio é transformar os milhares de produtores amadores em produtores comerciais para que
possam acessar mercados e obter mais renda”, destaca o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento
Rural, Ricardo de Gouvêa.
Produção de Tilápias
Santa Catarina se destaca como terceiro maior produtor de tilápias do Brasil.
Em 2018, Santa Catarina produziu 36,4
mil toneladas do peixe, um crescimento de
14% em relação ao ano anterior.
De acordo com o pesquisador da Epagri/Cedap, Fabiano Müller Silva, a tilápia
é o peixe mais produzido no país e representa 75,9% da produção total de Santa
Catarina. “A piscicultura se mostra uma
atividade muito importante para o agronegócio catarinense.

Pescadores não precisam de
registro para acessar crédito
O Conselho Monetário Nacional
(CMN) aprovou uma medida que retira
a necessidade de pescadores e aquicultores
apresentarem o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) para acessarem crédito.
A decisão do Conselho de ajustar as
normas de financiamentos para a pesca e
aquicultura ocorreu no dia 29 de agosto.
Segundo o Conselho, o ajuste foi feito para
dirimir dúvidas e destravar as operações de
financiamento para o setor pesqueiro.
O RGP é um documento exigido para
controle de embarcações utilizadas em
pesca extrativa, mas não é necessário nos
casos de investimentos. O CMN também
ajustou as normas aplicadas nas operações
do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf ).
Ficou definido que o financiamento
pelo Pronaf de implementos, colheitadeiras e suas plataformas de corte, máquinas

agrícolas autropropelidas para pulverização e adubação só pode ocorrer com taxa
efetiva de juros prefixada de até 4,6% ao
ano ou taxa pós-fixada composta de parte
fixa de até 0,20% a.a., acrescida do Fator
de Ajuste Monetário (FAM).
Outra medida do CMN esclarece que
o financiamento de investimento, com recursos obrigatórios de que trata o Manual
de Crédito Rural (MCR) e exclusivos aos
beneficiários do Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), tem encargos financeiros estabelecidos em 7% a.a.
O financiamento de despesas de custeio da avicultura, suinocultura e piscicultura, exploradas sob o regime de integração, somente poderá ser contratado com
os recursos obrigatórios, de que trata o
MCR 6-2, com os recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento e com
os recursos livres.

transportes

MERCEDES-benz traz ao
mercado NOVA GERAÇÃO
DA linha SPRINTER

A

Mercedes-Benz apresentou no dia 27 de setembro, em São José dos Pinhais, no Paraná, a nova
linha da Sprinter.
Com maiores potências, a Sprinter
ganhou novos modelos para sua linha de
vans de passageiros, furgões e chassis com
cabina para transporte de carga: 314 CDI
Street (motor de 143 cv a 3.800 rpm e
torque de 33,7 kgfm entre 1.200 e 2.400
rpm), 416 CDI e 516 CDI (motor de 163
cv a 3.800 rpm e torque de 36,4 kgfm entre 1.200 e 2.400 rpm).
Com o novo portfólio, a Sprinter continua oferecendo a maior linha de veículos comerciais leves para atender todos os
clientes e todas as demandas do segmento.
São 60 modelos à disposição do cliente, entre vans de passageiros, para transporte escolar, turismo, VIP, traslados e
fretamento, furgões e chassis com cabina
para distribuição urbana e transporte de

carga e produtos, além da prestação de
serviços. A nova Sprinter receberá também diversos outros itens já disponíveis na
linha atual, reforçando o alto padrão de
segurança do veículo: freios a disco, airbag
duplo, sistema SRS (tensionador do cinto
de segurança), luzes de freio adaptativas e
piloto automático com limitador de velocidade.
“Por todas as inovações tecnológicas e
novidades, a Sprinter traz para o Brasil um
padrão ainda alto de veículos comerciais
leves, oferecendo mais valor aos clientes,
com soluções para todas as demandas
do mercado”, ressalta Jefferson Ferrarez.
“Além de atender frotistas e autônomos,
temos nos aproximado cada vez mais dos
empreendedores, levando a eficiência e a
versatilidade da Sprinter para uma série
de aplicações, ajudando o cliente a obter o
menor custo operacional em sua atividade
de transporte, visando a rentabilidade desejada e o sucesso em seus negócios”.
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flores que encantam e geram economia ao país
guilherme araujo

N

o calendário, a primavera começa, oficialmente, no hemisfério
sul, no dia 23 de setembro e vai até o dia

21 de dezembro.
É a estação conhecida pelo romantismo e sempre associada por causa das flores exuberantes. Época de transições nas
condições do clima e são justamente essas
mudanças que favorecem o crescimento
das plantas.
A união das boas fases do solo e da
temperatura ajuda no brotamento. Por
isso, muitas se destacam nessa época como
a rosa, a margarida, a orquídea, a jasmim,
entre outras espécies.
De acordo com a maior produtora de
rosas do País, a Rosas Reijers, a primave-

É LINDA, MAS REQUER TODO CUIDADO

o mercado de
tação, a Expoflora
ra traz novas
oportunida- maior exposição
flores e plantas
de flores e plandes ao mercaornamentais, no
tas
ornamentais
do nacional,
País,
terminou,
o
pois através
da América Latina
ano de 2018, com um
– realizou, recenda simbologia
que este perítemente, nos dias
crescimento de 11%
30 de agosto a 29 de
odo carrega, é
setembro, a edição de
possível trabalhar
o hábito da popu2019.
O evento costuma atrair
lação no consumo de
aproximadamente mais de 300
flores.
mil visitantes em um parque com uma
“Percebemos um aumento significativo nos eventos a partir do mês de área de 250 mil metros quadrados.
setembro, como casamentos e festas, além
O Jornal Entreposto acompanhou de
de uma venda maior do produto no vare- perto as novidades para o setor. Com a tejo”, disse a engenheira agrônoma da Rosas mática: “Reusar para não comprar” foi a
Reijers, Camila Reijers.
proposta, por exemplo, na mostra de paiE para dar as boas-vindas à nova es- sagismo.

Vale ressaltar que o transporte de flores
é muito delicado e exige extremos cuidados especiais, assim como o armazenamento.
“Este mercado representa, entretanto,
um importante desafio para a logística da
cadeia do frio, visto que estes produtos
apresentam um tempo de prateleira muito
curto e além disso este tempo e a própria
qualidade são muito sensíveis às variações
de temperatura que por ventura ocorram
nos processos de armazenagem e distribuição”, é o que explica Vinicius Viude – Coordenador do curso de Pós-Graduação de
Logística da Cadeia do Frio do SENAI.
Em um país com diferenças bruscas de
temperatura, como o Brasil, é preciso estar
atento às mudanças que possam comprometer a longevidade das flores.

especial
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dados do setor
no país, são mais de 8 mil produtores
em 2018, o setor de floricultura cresceu 11%
sp é o principal produtor de flores do brasil

ceagesp possui a maior feira de flor do país
por ano, 33 mil t de flores são vendidas na
ceagesp
FONTE: SEDes/ibraflor

A temperatura de transporte ideal para
a maioria das flores varia de espécie para
espécie, mas, de forma geral, deve estar
entre 1º e 7°C.
Esse acompanhamento precisa ser rigoroso para que a carga não sofra danos,
como o escurecimento e marcas d’água nas
pétalas ou até mesmo a morte de folhas e
pétalas.
“Estima-se uma redução no preço de
venda do produto em cerca de 10%, caso
ocorram pequenas falhas na cadeia e o
produto seja submetido a temperaturas
inadequadas durante a sua armazenagem
ou distribuição, mesmo que por curto período de tempo”, conclui Vinicius Viude.
BELEZA QUE MOVIMENTA ECONOMIA DO PAÍS
De acordo com o levantamento realizado pelo Ibraflor – Instituto Brasileiro de
Floricultura, o setor de produção de flores
e plantas ornamentais, no País, terminou,
o ano de 2018, com um crescimento positivo, de 11%, em relação a ano anterior.
Isso representa, por exemplo, praticamente, sete vezes mais que o crescimento

do PIB brasileiro no mesmo período que,
segundo o Banco Central, fechou o ano
passado em 1,3%.
Já para 2019, a expectativa, segundo o
Ibraflor é que o avanço continue algo em
torno de 8 a 10%. No ano passado, o setor
movimentou mais de 8 bilhões.
Números bem acima, em comparação
aos anos anteriores, já que em 2017, foram
7,2 bi, 2016 foram R$ 6,6 bi e 6,2 R$ bi,
em 2015.
Isso movimenta a economia e gera emprego para o ramo.
Atualmente, o Brasil figura entre os 15
maiores produtores de flores e plantas do
mundo, principalmente em função do investimento feito pelo produtor em novas
variedades, o que ampliou o mix de produtos para o consumidor, e também pela
melhor eficiência da cadeia, que garante
qualidade, durabilidade e preços mais
atrativos.
No País, são mais de 8 mil produtores
de flores e plantas. Juntos, eles cultivam
mais de 350 espécies com cerca de 3 mil
variedades.
O mercado floricultor, por exemplo, é
responsável por 199.100 empregos. O se-

tor ornamental, o qual inclui decoração,
jardinagem e paisagismo, se destaca nos
índices de crescimento.
Atualmente, o consumo per capita
anual no Brasil é de R$ 42,00. Embora
seja menor que o de muitos países, especialmente os europeus, o consumo do brasileiro apresenta-se em constante evolução.
As principais espécies de flores de corte
cultivadas no país são as rosas, crisântemos, astromélias, lírios e lisiantos.
ESTADO DE SÃO PAULO É REFERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE FLORES
O Estado de São Paulo é o principal
produtor e exportador de flores no Brasil.
Segundo as informações da Secretaria de
Agricultura de São Paulo, em 2018, exportou US$ 8,41 milhões, representando
62,3% do valor total do produto exportado pelo País (US$ 13,5 milhões).
A floricultura paulista rendeu R$ 5,67
bilhões naquele ano, representando 70%
do valor faturado no País com a atividade.
A cidade de Holambra, localizada a
130 km de distância da capital paulista, é

uma antiga colônia holandesa.
Ela possui o maior centro de cultivo e
comercialização de flores e plantas ornamentais do Brasil, e responde por cerca de
50% das vendas do setor.
Os produtores aproveitam a exposição,
em Holambra, para lançar novas variedades e ditar tendências no paisagismo e decoração e para avaliar a sua aceitação pelo
consumidor.
O Ceaflor é o mais novo mercado de
flores da região de Holambra. Destinado
à comercialização de flores de corte e em
vasos, plantas ornamentais e grande diversidade de acessórios para floricultura, paisagismo e decoração, o empreendimento
abriu as portas, recentemente, no dia 25
de setembro, deste ano.
Com o incremento do novo centro comercial, a expectativa é que a região, hoje
responsável por 45% do mercado brasileiro de flores e plantas, amplie sua participação nacional em cerca de 20%, passando a
representar 65% do market share do setor.
A estrutura logística e operacional do
empreendimento exigiu um investimento
de R$ 50 milhões. Em um só lugar estão
reunidas 350 empresas.
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CEAGESP POSSUI A MAIOR FEIRA
DE FLORES DA CEAGESP

A

Ceagesp possui a maior
feira de flores do País.
Localizada no Pavilhão
Mercado Livre do Produtor (MLP) do Entreposto paulista, reúne cerca de mil produtores de flores, plantas, grama e mudas.
A feira já virou uma atração turística
na 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 dos primeiros
raios solares clarearem. Ela adquiriu al-

guns itens para a própria casa. Mesmo
não sendo uma frequentadora assídua assim da Feira.
”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, rosas e hortaliças”, ressaltou Maria.
O setor de flores, por exemplo, é o
sexto mais produtivo, na Ceagesp. De
acordo com o balanço geral realizado pela
Companhia, em 2018, foram mais de 33
mil toneladas.
As vendas renderam, no ano passado,
mais de 278 milhões. Isso representa uma
redução de quantidade em toneladas de
7%, em relação ao ano anterior, mas em
se tratando em valor financeiro, houve
um aumento de 3%.
Somente, no primeiro semestre deste
ano, foram contabilizadas mais de 17,8
mil t de flores.
Tendo o mês de maio com o maior
movimento, no período, com 3,4 mil t.
Isso se deve porque, o Dia das Mães contribui com as vendas de flores e arranjos.
Os produtos mais comercializados,
em 2018, foram a tuia, em primeiro lugar
com quase 2 mil t, seguidos por crisânte-

mo e orquídea, com respectivamente, 1,6
mil t e 1,4 mil t.
ROSAS, A FLOR QUE VALE OURO
A rosa, além da beleza que encanta, é
uma das flores que mais rende financeiramente para o Entreposto paulistano.
No ano de 2018, foram mais de 45
milhões de reais. Isso a coloca na primeira
colocação e na sexta em relação ao ranking
por produtos em toneladas do setor.
De janeiro a dezembro do ano passado, foram comercializadas mais de 920
mil t.
Neste primeiro semestre, os números
são mais favoráveis, já que somam mais
de 510 mil t.
A tendência, se continuar neste ritmo,
é ultrapassar o balanço obtido do ano anterior.
Recentemente, na edição 229 –
EQUADOR, PAÍS SE DESTACA NA
PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PESCADO, FRUTAS E FLORES, o
Jornal Entreposto realizou um especial
mostrando todo o potencial do país equatoriano no comércio exterior, principalmente, no setor agrícola.

Na Ceagesp, por exemplo, as rosas
premium, importadas, são de países como
Equador e Colômbia. Somente, no ano
passado, de acordo com o levantamento
realizado pela SEDES - Seção Economia
e Desenvolvimento, foram vendidas mais
de 9 toneladas de flores equatorianas.
A empresa Paulinho das Rosas, existe desde 2002, na Ceagesp, e atua com
flores equatorianas e também colombianas. “Nós trazemos rosas de lá, porque,
já fizemos uma parceria muito boa com
uma fazenda lá [Equador], e, também,
por causa da qualidade dela”, explica Alexandre, proprietário da empresa.
Entretanto, o estabelecimento sofreu
uma dificuldade enorme, em 2018, isso
porque, a compra é realizada com o dólar
e com o aumento em relação à moeda brasileira, a comercialização ficou inviável.
“A gente fecha o câmbio do dia, a carga chega e aí temos que pagar todas as taxas e aí fica muito difícil a gente passar
ao consumidor, aos nossos clientes com
esse valor, que está um valor bem alto e
as margens para as vendas caem, porque,
o mercado não aceita. Então, a gente torce para que o dólar dê uma melhorada”,
ressalta.

especial
Você sabia que é possível
cultivar diversas plantas em
apartamentos?

Q

uem cresceu ou passou parte da infância
no interior certamente
lembra com saudade
da sensação boa de comer frutas no pé. A boa notícia é que, mesmo com pouco espaço, é possível produzir
nos grandes centros urbanos.
Segundo o pesquisador da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, José Antônio Alberto da Silva,
que atua na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), é possível
produzir acerola, gabiroba, amora, araçá,
goiaba, pitanga e jabuticaba até mesmo em
vasos.
Silva explica que essas frutas nem sempre são fáceis de serem encontradas nos supermercados das grandes cidades.
“São frutas com alto potencial produtivo e que possuem mercado nos grandes
centros. Há pessoas, que por conta desse
saudosismo da época de vivência no interior, pagam caro por elas.
O problema é que estragam muito
rápido depois de colhidas, por isso, nem
sempre são fáceis de serem encontradas no
mercado”, explica.
Para driblar o problema, o pesquisador
da APTA dá algumas dicas. Confira!
Plantio no vaso
O primeiro passo é adquirir mudas de
boa procedência em viveiros idôneos. Isso
evita que se compre plantas improdutivas
ou que acabe levando para casa um tipo de
fruta e mais tarde descobre que é outra.
A Coordenadoria de Desenvolvimento
Rural Sustentável (CDRS), também ligada
à Secretaria de Agricultura, vende mudas

e sementes de alta qualidade em diversas
cidades de São Paulo. O plantio pode ser
feito no chão ou em vasos com pelo menos
40 litros.
Primeiro, é necessário fazer um dreno
com pedras no fundo do vaso, evitando
acúmulo e excesso de água. - Faça o plantio da muda utilizando terra fértil, rica em
matéria orgânica, que pode ser facilmente
encontrada em casas especializadas.
É necessário escolher bem o local em
que o vaso ficará no quintal. Geralmente
as fruteiras gostam de locais bem arejados
e que batam sol pelos menos durante um
período do dia.
É importante estar atento se a planta
está com água suficiente. Sempre verifique
se a terra está úmida, pois, tanto falta como
o excesso de água faz mal a planta.
Faça adubação complementar a cada
dois ou três meses, utilizando esterco curtido e formulações NPK (nitrogênio, potássio e fósforo). Se perceber que há alguma
praga ou doença na planta, procure um
engenheiro agrônomo.
Plantio no chão
Para o plantio no chão, devem-se ter os
mesmos cuidados. A diferença é a necessidade de realizar a poda da copa das árvores
mais frequentes. “Como no chão a planta
tem mais espaço para se desenvolver, crescerá com mais vigor, por isso, a necessidade de sempre realizar a poda de ramos que
crescerem demasiadamente e assim manter
a copa no formato e altura que quiser. Vale
lembrar que estas frutíferas não possuem
sistema radicular muito agressivo, principalmente, quando é realizada a poda”, explica Silva.
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je entrevista vera Longuini,
Coordenadora de comunicação da expoflora
É um trabalho prazeroso, considerando que estamos sempre em
contato, em primeira mão, com as novidades do mercado, com os
melhoramentos genéticos, e podemos divulgar notícias alegres e
positivas
JE – Há quanto tempo existe a
Expoflora?
Vera Longuini - A primeira Expoflora foi realizada em 1981,
quando alguns produtores e funcionários da antiga Cooperativa
de Holambra tiveram a ideia de
criar um evento com o objetivo de
mostrar aos moradores da Região
de Campinas todos os produtos
hortifrutigranjeiros que cultivavam e/ou comercializavam, inclusive, com foco nas flores e plantas
ornamentais.

Já na primeira edição a Expoflora,
que aconteceu em apenas um final de semana, atraiu cerca de 12
mil visitantes.
A Expoflora é realizada anualmente desde então, com exceção
do ano de 1988 quando a organização do evento resolveu suspendê-lo para dedicar-se exclusivamente aos festejos dos 40 anos
da imigração holandesa.
A festa foi crescendo e atraindo
cada vez mais visitantes, não só
da região, mas de todo o Brasil e,

até mesmo, de alguns países vizinhos.
JE – Hoje, o que representa o
evento para o setor de floricultura?
Vera Longuini - O evento não
se caracteriza como feira, pois o
seu objetivo não é vender, mas,
sim, mostrar ao público as flores
e plantas ornamentais cultivadas
por mais de 400 produtores que
atuam em Holambra.
A antiga colônia holandesa, hoje

uma cidade que, apesar de contar
com pouco mais de 15 mil habitantes, é o maior centro de cultivo e comercialização de flores
e plantas ornamentais do país, e
responde por cerca de 50% das
vendas do setor.
Os produtores aproveitam a exposição para lançar novas variedades de flores e plantas, ditar
tendências no paisagismo e decoração e para avaliar a sua aceitação pelo consumidor.
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Em 15 dias
de evento, são
cerca de 270
mil botões de
rosas.
As flores são
fornecidas por
25 produtores
de Holambra e
são guardadas
em uma câmara
fria especial
para que as
pétalas não
murchem.

JE - Qual foi a inspiração para
começar o parque?
Vera Longuini - Para destacá-las
em arranjos decorativos foi, inclusive, trazido da Holanda o decorador Jan Willen que permanece no
evento até hoje.
Hoje a Expoflora é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. É realizada
anualmente em Holambra (junção
das palavras Holanda, América e
Brasil) para dar as boas-vindas à
primavera.
JE – Há quanto tempo você está
atuando na Expoflora?
Vera Longuini - Há 16 anos somos responsáveis pela comunicação jornalística e atendimento à
imprensa.
JE – Como é poder trabalhar em
algo tão bonito e florido assim?
Vera Longuini - É um trabalho
prazeroso, considerando que estamos sempre em contato, em
primeira mão, com as novidades
do mercado, com os melhoramentos genéticos, e podemos divulgar
notícias alegres e positivas – em
meio a tanta informação ruim - de

um setor em crescimento – este
ano a floricultura nacional deverá
crescer cerca de 7% enquanto o
PIB do Brasil será de pouco mais
de 1%.

gas (diretas ou indiretas).

JE – A Expoflora, nesta última
edição, trouxe qual temática
para o público em geral?
Vera Longuini - Em 2019 o evento será realizado de 30 de agosto
a 29 de setembro, de sexta-feira a
domingo, das 9h às 19h. Na última
edição, em 2018 atraindo 328 mil
visitantes. A exposição de arranjos florais traz as tradições e costumes holandeses, enquanto que
a Mostra de Paisagismo e decoração trabalha com o conceito de
reusar para não comprar.

correspondem a 800 dúzias ou 18
mil botões de rosas despetalados
um a um. Em 15 dias de evento,
são cerca de 270 mil botões de rosas.
As flores são fornecidas por 25
produtores de Holambra e são
guardadas em uma câmara fria
especial para que as pétalas não
murchem. Diz a tradição que
quem consegue pegar uma pétala
ainda no ar tem o seu desejo realizado. Considerando que cada rosa
tem, em média 25 pétalas, cada
chuva “despeja” 630 mil pétalas
sobre o público.Como são 15 dias
de evento, utilizamos em todo
o evento 270 mil botões que totalizam 9.450.000 (quase nove e
meio milhões de pétalas)

JE – A chuva de pétala é a atração mais esperada pelo público. São quantas pétalas ali
disparadas? É possível ter uma
ideia disso?
Vera Longuini - Entre todas as
atrações, esta é uma das que mais
emociona os visitantes. Para realizá-la são utilizados, aproximadamente, em cada espetáculo, 150
quilos de pétalas coloridas, que

JE – Hoje, é uma referência
nacional e internacional, vêm
pessoas de diversos lugares do
Brasil e do mundo para conferir de perto as tendências para
a floricultura. Para isso são
quantas pessoas disponíveis
para atender um público tão
variado?
Vera Longuini - A Expoflora gera
cerca de 1.800 diretos e 5 mil va-

JE – O evento acontece no mês
de setembro, nos outros meses
como fica o parque?
Vera Longuini - É locado para
outros eventos, como a Hortitec,
Enflor & Garden fair, formaturas
e para a realização da Noeland,
maior evento de Natal do interior
paulista que, em seu terceiro ano
passa a ser administrado pela organização da Expoflora.

JE – Esses atendentes passam
por algum treinamento específico para receber e tirar dúvidas do público?
Vera Longuini - A Expoflora é
um evento que começa a ser organizado em outubro do ano anterior. Tão logo termina um evento, já começamos a preparação do
evento do ano seguinte.
Cada setor é responsável pelo
treinamento de seu pessoal: exposição de arranjos florais, mostra de paisagismo, shopping das
flores, parada das flores, chuva de
pétalas, atendimento à Imprensa, bilheteria, segurança, apoio e
atendimento ao público etc.
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je entrevista Clóvis Souza, fundador da Giuliana Flores,

maior e-commerce de flores da América Latina

JE - Primeiramente, como surgiu a ideia de abrir o empreendimento que hoje é uma referência no setor?
Clóvis Souza - A Giuliana Flores foi criada em 1990, na cidade
de São Caetano do Sul – SP, onde
nasci e cresci, e lançou-se no e-commerce no ano 2000.
Trabalhei em floricultura desde
os 10 anos para ajudar a família.
Ainda com menos idade, também
vendi flores em frente ao cemitério da Quarta Parada.
Eu morava em cima de uma floricultura. Minha mãe trabalhava
o dia todo e, para não me deixar
sozinho em casa, perguntou ao
dono da floricultura se eu poderia
trabalhar no local depois que chegasse da escola até a hora em que
ela voltasse do trabalho.
Foi assim que começou a minha
relação com as flores.
Graças a esse “trabalho informal”
eu me apaixonei pela arte floral e
com 15 anos já era um profissional
da área.
Eu morava e trabalhava em São
Caetano do Sul, onde cresci, e cer-

to dia fui junto a um amigo para
colocar uma placa de “aluga-se”
em sua casa.
Ao reparar no grande movimento
de carros e pessoas, pensei que
aquele local seria ideal para uma
loja.
Por fim, não colocamos a placa,
mas naquele endereço nasceu a
primeira loja física da Giuliana Flores, que continua no mesmo endereço há 29 anos.
JE - Como foi o início para construir no que ela é hoje?
Clóvis Souza - Eu fazia catálogos que eram distribuídos para os
clientes, eles ligavam e compravam por telefone. Quando a Internet surgiu, eu tive o insight de
fazer um catálogo online.
O que veio depois foi uma consequência natural.
Eu colocava os catálogos na internet e as pessoas começavam a ligar na loja para fazer os pedidos, e
isso deu muito certo. No início do
site, não tínhamos dinheiro para
fazer muito barulho na mídia. Um
dia eu recebi minha fatura de car-

tão de crédito e junto veio uma divulgação dando desconto para os
clientes. Entrei em contato com o
banco para encontrar a área que
realizava essa ação e assim nasceu
o marketing da Giuliana Flores,
através de parcerias com grandes
bancos e seguradoras em que eu

oferecia um desconto aos clientes
deles. Essas ações foram fortificando a nossa marca porque era
como se aquele banco dissesse
aos clientes “compre nessa empresa porque ela é segura”.
JE – Qual o período que as ven-
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Eu fazia catálogos que eram distribuídos para os clientes, eles
ligavam e compravam por telefone. Quando a Internet surgiu, eu
tive o insight de fazer um catálogo online
o acesso para outras pessoas.
A pulverização e busca por novos
canais de comunicação, aumenta
a chance de vendas e de sucesso
para a nossa marca, bem como
traz mais acessibilidade para
quem não entra no site e pode
comprar por outros canais.
A ideia de fazer parceria, por
exemplo, quando fechamos a parceria com o IFood onde vendemos
cesta variadas (chá da tarde, Happy Hour, Queijo e Vinho, entre
outras opções), e oportunizar esses canais a trabalharem com nossos produtos, dá mais acessibilidade para os consumidores que
não têm acesso ao site da Giuliana
Flores e, obviamente, aumenta o
volume de vendas da marca como
um todo.
Além de trazer credibilidade, entendemos que essas parcerias são
como ferramentas de marketing
também.

das de flores, no Brasil, disparam?
Clóvis Souza - Temos, pelo menos, seis datas por ano em que
uma pessoa pode presentear seu
parceiro/parceira. Dia da Mulher,
por exemplo, é a terceira maior
data do nosso calendário, além de
Dia das Mães, Dia dos Namorados,
Natal, Dia dos Avós e Dia dos Pais,
e as possíveis datas particulares,
como aniversário e comemoração
de namoro ou casamento.
JE – Vocês, também, chegam
a trabalhar com flores importadas, como as rosas premium
colombianas e equatorianas?
Clóvis Souza - Trabalhamos com
a Rosa Encantada que é uma flor
natural importada da Colômbia,
envolta em uma cúpula especial,
que pode durar até três anos. Nós
lançamos em 2017 a rosa envolta
pela redoma de vidro.
JE – Já há um tempo o e-commerce é uma tendência de compras por inúmeras facilidades.
Mas como a empresa trabalha
para garantir a entrega e a segurança, por exemplo, com os
dados do cliente?
Clóvis Souza - A Giuliana Flores
sempre prezou e preza pela satisfação do cliente, e isso vai desde
a confecção de um arranjo com
qualidade até a entrega feita com
rapidez. Essa satisfação também
se faz no sigilo e na confiabilidade na hora da compra. Todos os
nossos dados passam são criptografias garantindo a segurança no
ato da compra. Como geralmente
quem compra não é quem recebe
o produto, o sigilo e a descrição
sobre o comprador é uma premissa e tratado com afinco.
JE - Além de entregar no prazo,
algumas flores, elas são bem
delicadas, quais os cuidados
na hora da entrega para não as
danificar ou até mesmo murchar durante o caminho?
Clóvis Souza - Trabalhamos com
dois modelos de entrega. Se o pedido for para o dia seguinte ou depois (para qualquer lugar do país),
entregamos nossos próprios produtos, saindo do nosso Centro de
Distribuição em São Caetano, por
meio de transportadora.

JE – Você já teve a oportunidade de conhecer a Feira de Flor
na Ceagesp. Outros eventos
como a Expoflora, você também chega a participar?
Clóvis Souza - Sempre participamos como visitantes e procuramos marcar presença em todos os
eventos de segmentos de flores.
Caso o pedido seja para o mesmo
dia – trabalhamos com entrega
expressa de até 3 horas para todas
as capitais do país e entrega em 1
hora para a grande São Paulo e,
nesse caso, podemos contar com
nossas floriculturas afiliadas, que
são 900 em todo o país.
Elas possuem um catálogo com
alguns produtos idênticos aos
nossos. Quando a pessoa coloca
o CEP no site e a data de entrega,
mostramos o catálogo disponível
para a região, e então essas floriculturas fazem a entrega, com o
mesmo padrão da nossa sede: seguindo modelo de caixa e cartão.
JE – Em relação à logística: a
frota é própria ou vocês terceirizam esse segmento?
Clóvis Souza - Todas as entregas
são terceirizadas e trabalhamos
com 15 transportadoras parceiras.
JE - A Giuliana Flores foi uma
das primeiras lojas virtuais de

flores e presentes do Brasil.
Hoje, o e-commerce está em
alta e cada vez mais, temos empresas migrando para as vendas na internet. Como se manter competitivo neste mercado
que evolui constantemente?
Clóvis Souza - Nos mantemos
sempre inovando em nossos produtos, fechando parcerias estratégicas e aumentando nossos canais
de relacionamento com o cliente.
Afinal, flores funcionam como ótimos presentes para todas as ocasiões e para complementar esse
presente, oferecemos uma gama
enorme de produtos para kits,
como cervejas, chocolate, pelúcia,
artigos decorativos, semi-jóias e
muito mais.
JE - E o que difere dos outros
concorrentes desse setor?
Clóvis Souza - Outro diferencial
de sucesso é o fato de que quanto
mais se prolifera um negócio, mais
chance você tem de democratizar

Outro
diferencial de
sucesso é o fato
de que quanto
mais se prolifera
um negócio,
mais chance
você tem de
democratizar
o acesso para
outras pessoas
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PRIMAVERA, FLORES E
OS MELIPONÁRIOS NO
PAISAGISMO, TUDO A VER
márcia janeiro,
paisagista

A

Primavera é a mais bela
e agradável estação do
ano, inicia depois do
inverno e precede dias
mais quentes, por isso,
Primavera em latim significa “primo vere”
, que quer dizer antes do verão. No Brasil,
devido ao nosso clima tropical, esse fenômeno é mais percebido nas regiões Sul e
sudeste do país.
Essa transição de temperatura provoca
o período de floração, o desabrochamento
das flores que vão transformando as paisagens, mudando suas cores e deixando os
tons de verde mais vivos.
Essas mudanças também ocorrem na
fauna e nas atividades dos animais polinizadores como as abelhas, é nesse período
que elas se reproduzem.
Quando as plantas começam a florir, as
abelhas iniciam intensamente a coleta do
néctar e do pólen. As abelhas operárias trabalham carregando até mais do que o seu
próprio peso a quantidade de alimentos e
a abelha Rainha aumenta sua produção de
ovos.
A colmeia então fica lotada e produtiva, é hora das abelhas saírem em busca
de uma nova célula para acomodar uma
nova rainha, formando assim uma nova
colmeia.
As abelhas sem ferrão, ou meliponíneos, são abelhas nativas do território brasileiro e existe em torno de 300 espécies, variando conforme a região. São insetos que
possuem o ferrão atrofiado e, portanto,
não picam como as abelhas melíferas afri-

canas, que são mais conhecidas e que foram
introduzidas no Brasil.
Essas abelhas vivem em colônias com
cerca de 500 a 150.000 indivíduos que se
coordenam e dividem as tarefas a fazer entre
si. As abelhas nativas das regiões tropicais
estão adaptadas a diversas condições climáticas, sendo importantes polinizadoras
e algumas produtoras de um delicioso mel.
O serviço ambiental prestado pelas abelhas sem ferrão é muito importante, uma
vez que viabiliza a preservação das plantas
nativas e cultivadas. Ao se movimentarem
sobre a s flores em busca de alimentos as
abelhas promovem o transporte do pólen
de uma flor para outra. Esse mecanismo é
conhecido como polinização.
Apesar da importância das abelhas para
a manutenção da fauna e flora, as espécies
de abelha sem ferrão tem diminuído em
velocidade acelerada devido a influências
negativas do homem sobre o meio onde
elas habitam, como uso indiscriminado de
agrotóxicos, queimadas, desmatamentos
entre outros.
A fragmentação desse ambiente gera a
diminuição na oferta de locais para o abrigo e alimentação, a destruição de colônias
e uma acentuada redução na capacidade de
suporte das áreas naturais.
Os problemas causados pelas perdas de
polinizadores também impactam na produção agrícola.
A alimentação humana depende direta
e indiretamente das abelhas, cerca de 75%
das plantas cultivadas dependem desses insetos para a polinização.
Resolvi trazer o tema das abelhas para o
paisagismo, aproveitando esses mês de cores
e aromas exuberantes da primavera, com o

objetivo de enfatizar a importância das abelhas para o meio ambiente e conscientizar
as pessoas sobre a importância desses pequenos insetos ao nosso ecossistema, divulgando e propagando essas informações, que
ainda são desconhecida por grande parte da
população
Tive a oportunidade de participar pela
segunda vez na Mostra de Paisagismo da
EXPOFLORA, na cidade de Holambra em
São Paulo, popularmente conhecida como
a cidade das flores, e elaborei projeto sob o
tema “Jardim das Abelhas”.
Foi montado um Meliponário com casinhas de abelhas sem ferrão, como Jataí,
Mirim e Mandaçaia, rodeados por canteiros de madeira na forma de colmeias, que
abrigam muitas flores como lavandas, margaridas, amarinas, rosas, petúnias, gerânios,
perpétuas, penta, lírios e amarílis . Arvores
frutíferas nativas como Araçá, Grumixama
e Pitanga, que atraem as abelhas na sua floração, também foram implantadas.
Foram utilizadas mais de 50 espécies no
ambiente, entre plantas ornamentais, flores,
pancs e ervas aromáticas.
O espaço contou com uma área proje-

tada para refeições ao ar livre e grandes poltronas e almofadas, trazendo aconchego em
meio a rusticidade dos móveis de madeira
reaproveitada e do fogo de chão feito em
pedra quartzito.
Foi criado um pergolado que suportam as modernas e coloridas hang chairs,
com design belga, confortáveis, decorativas
balanços que emprestam inovação ao ambiente.
Para completar essa composição, uma
das paredes foi transformada em um jardim
vertical com ervas aromáticas, Panc’s, intercaladas com plantas ornamentais, possibilitando a colheita de temperos frescos.
A ideia desse projeto é demostrar a possibilidade de acrescentar práticas sustentáveis ao paisagismo, inserindo novos elementos, sem deixar de lado a beleza natural das
plantas, flores e dos ambientes decorativos.
As abelhas sem ferrão não oferecem riscos ao ser humano nem aos animais domésticos, são de fácil manejo, proporcionado
uma atividade prazerosa, educativa e sustentável, e que além do lazer pode representar uma renda extra com a comercialização
dos produtos, mel, pólen e própolis!

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

Entre em contato com nossos representantes

Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 / 7871.2644 End. Edsed II sala 37
(em cima da padaria Nativa)
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Ipês e suas
florações

casca, a entrecasca e a folha do ipê possuem
propriedades medicinais, sendo utilizadas no
tratamento de amidalites, estomatites, infecções renais, dermatites, varizes e certas doenças dos olhos.
Suas sementes são aladas e devem ser colhidas diretamente nas árvores ainda nos frutos e secas a sombra por 10 dias, em seguida
acondicionados sob refrigeração, em embalagens impermeáveis.
As sementes germinam em temperatura ambiente entorno de 25°C, em 20 dias,
quando semeadas em embalagens plásticas
preenchidas com substrato rico em matéria
orgânica.
A rega deve ser intensa nesses dias para
que as plantas não sintam o transplante e continuem seu ciclo de crescimento crescendo e
florescendo após 5 anos.

E

spécie nativa brasileira, o
ipê é tão nacional que o seu
próprio nome já denúncia as
origens: no tupi, que significa árvore cascuda, mas seu
nome não se mantém o mesmo em todas as
regiões do Brasil.
Na região norte, leste e nordeste, ela é conhecida como pau d’arco, termo que ficou de
herança da cultura indígena, na qual a árvore
era utilizada para fazer arco e flecha.
No Pantanal, a chamam de peúva (do
tupi, árvore de casca) e em algumas regiões de
Minas Gerais e Goiás de ipeúna.
Os ipês se destacam pelas suas colorações
vibrantes na paisagem entre os meses de julho
a setembro.
Sua floração ocorre na seguinte sequência:
primeiro o roxo e o rosa, depois o amarelo e
por último o branco e verde, gerando sensações maravilhosas para quem os aprecia.
Na região do cerrado brasileiros, as cores
fortes das florações suavizam os efeitos da seca
intensa nessa época do ano, contrastando
com o céu azul intenso do planalto central.
Os ipês são compostos por aproximadamente dez espécies, com diferentes tonalidades, ocorrendo principalmente nas regiões de
florestas tropicais, mas podem ser encontradas também no Cerrado e na Caatinga. A coloração amarela e a mais comum e se encontra
nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo,

Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná; o branco é
encontrado mais em regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, e o ipê-branco, presente
no Rio de Janeiro e Minas Gerais e São Paulo.
Todas pertencem à Família das Bignoniáceas
e ao Gênero Tabebuia.
No entanto, nem todos sabem que, dentre o grande universo de plantas nativas do
país, o ipê sempre foi considerado a árvore
nacional brasileira.
No dia 7 de dezembro de 1978, porém,
a lei nº 6507 veio declarar que o pau-brasil

todo o encanto das tulipas

D

iferente do que muitas
pessoas acreditam, a tulipa não é originária dos
Países Baixos, mas sim da
Turquia. Segundo os his-

toriadores, a flor foi levada para Holanda,
em 1569, pelo botânico Conrad Von Gesner. Atualmente, o país holandês é o maior
produtor dessa flor do mundo, exportando cerca de 2 bilhões de bulbos para mais

(Caesalpinia echinata) seria a Árvore Nacional
e, a flor do ipê, a flor do símbolo nacional. Ela
estabeleceu também, além disso, que o dia 3
de maio de 1977 seria, dali por diante, o Dia
do Pau-Brasil.
Durante os séculos XVII e XVIII, árvore
ipê foi muito utilizada na construção de telhados de igreja devido à resistência e durabilidade de sua madeira, o que contribuiu para a
conservação dessas construções.
Até hoje, é muito utilizada como matéria-prima de construções civis e navais. Sua

Cinara Neves,
professora da Faagroh. Faculdade
do agronegócio de holambra

de 80 países.
O Entreposto já fez um especial sobre o
país, recentemente, em agosto deste ano:
MAIS DE 4 MILHÕES DE TONELADAS DE CEBOLAS HOLANDESAS
SÃO VENDIDAS NO ETSP.
No Brasil, a produção de tulipas só acontece no período de março até setembro.
Sendo que ela é muito sensível ao calor. Os
bulbos são importados da Europa e mantidos em câmaras frias, com temperaturas
por volta de 3ºC negativos.
Recentemente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento – MAPA, autorizou a importação de tulipas do Chile.
As importações de bulbos do chilenos,
além de requererem inspeção no ponto de
entrada em nosso território e estarem livres
de solo e substrato, devem ter Certificado
Fitossanitário declarando que o local de
produção/cultivo foi inspecionado e se
encontra livre das espécies: Rhizoglyphus
echinopus, Tulip Breaking Virus - TBV,
Pratylenchus crenatus, Ditylenchus dipsaci.
Todas estas regulamentações são fundamentais para assegurar a proteção da agricultura interna do país, evitando a entrada
e o estabelecimento destes organismos e os
danos econômicos consequentes.
A empresa Pretty Flowers está na Ceagesp há mais de 13 anos. Ela comercializa diversos tipos de flores, inclu-

sive a Tulipa. Localizada na Feira de
Flores da Ceagesp no Box 330/331.
Devido ao clima da primavera, no momento, o empreendimento trabalha por
encomenda.
Vale ressaltar que por ser muito delicada,
a colheita é feita com a flor ainda fechada.
Muito utilizada em festas, celebrações com
decorações, arranjos e buquês, ela consegue durar, dependendo dos cuidados, entre 7 a 12 dias.
Embora as tulipas não se adaptem bem ao
clima brasileiro, por conta das temperaturas altas.
Atualmente, graças aos diferentes cruzamentos genéticos e ao aprimoramento das
técnicas de cultivo, existem diferentes cores de tulipas para agradar o consumidor.
As principais cores encontradas no mercado ficam por conta do amarelo, vermelho,
rosa, roxa, branca e também negra.
“Na hora de adquirir um vaso de tulipas,
prefira aquele com as flores ainda em botão. Dessa forma, você terá as belas tulipas
por mais tempo. Mantenha o vaso em local
fresco, com boa luminosidade, mas longe
de ventos e do sol forte. Outra dica interessante é colocar 1 ou 2 pedras de gelo, pela
manhã e à tarde, sobre o substrato (mistura
de terra) do vaso, todos os dias. Assim podemos diminuir o excesso de calor” é o que
explica Adriana Oliveira, que é consultora
e paisagista.

cqh
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A RASTREABILIDADE E A CEAGESP

A

rastreabilidade
permeia
as atividades de rotina da
CEAGESP, desde a sua
criação.
O Sistema de Informação e Estatística de Mercado da CEAGESP
registra cada entrada por produto e variedade
– o volume, o município e o estado de origem
e a empresa de destino dentro do entreposto.
A entrada da mercadoria só é permitida se
acompanhada da Nota Fiscal do fornecedor e
endereçada a uma das empresas estabelecidas
no mercado.
A entrada até setembro de 1997 era permitida se acompanhada do romaneio ou da
nota fiscal A Portaria CAT 83/97 do Governo
do Estado de São Paulo autorizou a exigência
e o recolhimento de uma via da nota fiscal na
entrada do produto nos entrepostos de abastecimento.
A partir desta data a nota fiscal é exigida
para cada lote de produto que adentra o entreposto.
Só no Entreposto Terminal de São Paulo
são registradas, em média, 3500 notas fiscais a
cada dia, que geram 6800 entradas no SIEM
– uma nota fiscal tem, em média, 2 produtos.
A CEAGESP trabalha desde 1998 com
a melhoria de preenchimento da nota fiscal
do produtor e, desde 2002, com rotulagem,
o primeiro e o mais importante passo para a
garantia da rastreabilidade.
A exigência de rotulagem e da nota fiscal
integra a INC 02 de 2018, que estabelece os
procedimentos para a aplicação da rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana, para fins de monitoramento e
controle de resíduos de agrotóxicos, em todo

o território nacional.
O ‘Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura’ foi criado em 1997,
como ‘Programa Paulista para a Melhoria dos
Padrões Comerciais e Melhoria das Embalagens de Hortigranjeiros’, uma iniciativa da
Câmara Setorial de Hortaliças e a de Frutas
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo.
O programa, de adesão voluntária, com o
objetivo de desenvolver e promover a adoção
de normas de classificação dentro de padrões
mínimos de qualidade, uma linguagem de
caracterização do produto na comercialização
e o único caminho para maior transparência,
menor fragilidade do produtor na negociação
dos seus produtos e a adoção de métodos modernos de comercialização.
A CEAGESP é a responsável pela operacionalização do programa, desde a sua criação.
A rotulagem com a identificação do produto
e do seu responsável é uma das exigências das
normas de classificação.
Já foram desenvolvidas normas de classificação para 43 frutas e hortaliças, responsáveis
por mais de 98% do volume de comercialização .
O ‘Programa de Rotulagem’ da CEAGESP começou em 2000 e se intensificou
com a Instrução Normativa Conjunta 09
de 12/11/2002 e com a Resolução ANVISA
RDC 259 de 20/09/2002.
Uma grande campanha nacional de rotulagem em 2002 conseguiu envolver os maiores
ceasas brasileiros, mas não conseguiu a adesão
dos órgãos de fiscalização. A CEAGESP recebeu, pelo seu trabalho, três prêmios da GS1
Brasil, Associação Brasileira de Automação,
em 2001, 2010 e 2013.

O ‘Programa de Valorização da Nota
Fiscal do Produtor’ começou em 1998 para
atender às dificuldades do produtor de frutas
e hortaliças que, até outubro de 1997, só precisava emitir a nota fiscal no final do mês, e
trabalhava somente com romaneio.
A equipe técnica da CEAGESP vem realizando, em todos estes anos, palestras e treinamento de técnicos de extensão, produtores,
atacadistas e varejistas, desenvolvendo material técnico impresso e online de rotulagem e
de melhoria de preenchimento da Nota Fiscal
do Produtor.
Já imprimimos, em várias edições desde 2003, 130.000 cartilhas de rotulagem e
15.000 cartilhas de nota fiscal do produtor.
A CEAGESP implantou, desde 2014,
um procedimento prático de orientação do
produtor, dentro do ‘Programa de Valorização
da Nota Fiscal do Produtor’ e do ‘Programa
de Rotulagem’.
O procedimento é simples. Entram a cada
dia na Portaria do Entreposto de São Paulo
1.000 veículos de produtores, de diferentes
origens.
O trabalho consiste em parar alguns caminhões no bolsão da Portaria e avaliar a
rotulagem nas embalagens e a qualidade de
preenchimento da nota fiscal.
Verificada alguma inconformidade o atacadista, destinatário do produto, é convocado
à portaria, recebe uma cópia da avaliação com
a relação das inconformidades encontradas,
para ser enviada ao produtor, e assina uma declaração que o produto recebido não atende
às exigências de rotulagem ou a nota fiscal está
incorreta ou incompleta.
A CEAGESP envia à prefeitura do município de origem e ou ao escritório de assistên-

cia técnica uma carta, com os dados do produtor, sua nota fiscal e uma cópia da ficha de
avaliação de conformidade, solicitando que o
referido produtor seja orientado. Já foram vistoriados 454 caminhões e já foram enviados
comunicados da CEAGESP às prefeituras ou
aos órgãos de assistência técnica de 145 municípios e 13 estados, mais de uma vez.
As 483 fichas de avaliação estão disponíveis para consulta e compreensão das principais dificuldades dos produtores na rotulagem
e no preenchimento da nota fiscal.
A INC 02 de 2018 trouxe novo alento ao
nosso trabalho de promoção de rotulagem e
de melhoria de preenchimento da nota fiscal
do produtor.
A sua obediência exige de cada ente da cadeia produtiva: regras comerciais mais claras e
transparentes com o seu parceiro, responsabilidade pela segurança do produto que está em
seu poder, registro de origem e destino.
É uma grande revolução na produção e na
comercialização de frutas e hortaliças frescas,
caracterizada pela grande fragilidade comercial do produtor, desorganização administrativa, falta de transparência e de governança.
A CEAGESP vem investindo muito na
rastreabilidade, promovendo reuniões de
ori0entação dos atacadistas, palestras nas regiões produtoras para produtores e técnicos e
atendendo muitas solicitações de informação.
A CEAGESP organizou e ou participou
como palestrante em 2018, a partir de agosto, em 34 eventos sobre rastreabilidade e em
2019 até agosto, em 72.
Foram distribuídos comunicados ao mercado alertando sobre a necessidade de cumprimento das exigências de rastreabilidade e
folhetos de orientação.
Todo mês o ‘Jornal do Entreposto’, que
circula em todos os ceasas brasileiros, traz artigos escritos por técnicos da CEAGESP, com
informações sobre rastreabilidade.
A CEAGESP vem trabalhando em estreita parceria com o DIPOV do MAPA, a
COVISA – Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Município de São Paulo, a ABRAS
– Associação Brasileira de Supermercado e
com todas as organizações dos atacadistas,
permissionários da CEAGESP.
As operações de fiscalização do MAPA foram o ponto de virada na decisão de obediência às exigências da INC 02 de rastreabilidade
por produtores e atacadistas.
Agora a CEAGESP está organizando, em
parceria com a CONAB, o programa ‘Conversando sobre agrotóxicos’, um ciclo de conversas, num ambiente transparente, democrático, pautado pelo bom senso, cordialidade e
respeito às evidências científicas.
A primeira conversa será sobre ‘Riscos e
Perigos dos Agrotóxicos’ no dia 03/10/2019
às 14 horas, no auditório da CONAB, com
a Professora Dra. Elizabeth de Souza Nascimento do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade da São Paulo.
Novas conversas acontecerão a cada mês.
Maiores informações no Centro de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento da CEAGESP
11 3643825/ 36433827 cqh@ceagesp.
gov.br
Whatsapp 11933681465

espaço - nesp
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Localização é estratégica para a logística do
abastecimento
Facilidade de acesso é ponto
fundamental para o futuro do
abastecimento de alimentos em
São Paulo

O

abastecimento eficaz de
hortifrutigranjeiros
na
capital e Região Metropolitana depende, urgentemente, de uma localização
melhor para que a atividade conte com logística
e mobilidade adequadas ao transporte e comercialização de três milhões anuais de toneladas de
alimentos, provenientes de 200 municípios brasileiros e 18 países.
Estudos publicados em diversos órgãos
comprovam que o Novo Entreposto de São
Paulo (NESP) conseguirá atender a todos esses
requisitos.
O Programa Integrado de Transportes Urbanos (PITU), coordenado pela Secretaria de
Transportes Metropolitanos, órgão vinculado
ao Governo do Estado, traçou as perspectivas de
mobilidade até 2020. Segundo o levantamento,
a tendência é que no ano que vem tenhamos
mais automóveis e engarrafamentos na capital
paulista, com congestionamentos diários de até
240 quilômetros.
Com isso, o tempo gasto no trânsito – que
já é muito – tende a piorar. Segundo levanta-

mento promovido pela 99 Táxis, publicado no
2º Índice de Tempo de Viagem, o deslocamento
na região da Vila Leopoldina, onde está a CEAGESP, demora, nos horários de pico, em média,
55% a mais do que o normal. Isso significa que,
um deslocamento de uma hora na região pode
demorar até 33 minutos a mais.
O mesmo estudo revela, também, que a via
de acesso, localizada na Marginal Pinheiros, concentra alguns dos piores índices de congestiona-

mento. Isso, quando não ocorrem acidentes ou
problemas, como os que atingiram o Viaduto
Mofarrej, em junho, que precisou ser interditado
depois que foram localizadas fissuras na ponte, e
o Viaduto Jaguaré, que teve um trecho que cedeu no final do ano passado.
Por conta desses fatores, o PITU 2025 está
trabalhando com diversos planos, para melhorar a mobilidade e o trânsito da capital paulista.
Nesse sentido, a proposta da Secretaria de Trans-

Localização
estratégica

Transporte para
os colaboradores

O

s diversos problemas que
a cidade de São Paulo
apresenta na mobilidade e
trânsito tornam o abastecimento de alimentos muito
complexo e demorado. Por isso, é importante
uma localização estratégica, que permita um rápido acesso.
O Novo Entreposto de São Paulo permite
tal condição, uma vez que está na Rodovia dos
Bandeirantes, em Perus, Zona Norte da capital
paulista, sendo facilmente acessado pela Rodovia
Anhanguera e pelo Rodoanel.
Segundo monografia feita para Faculdade
de Agricultura da Universidade de São Paulo
(ESALQ), com o título “Análise das políticas
públicas para infraestrutura de transporte no
Brasil a partir da década de 90”, quase 60% dos
transportes no Brasil concentram-se no modal
rodoviário, sendo, portanto, fundamental que
um entreposto esteja localizado em vias de fácil
acesso.
Um estudo de tráfego realizado pelo NESP
deixou claro que a localização de Perus atenderá
as necessidades para recebimento dos produtos.
De acordo com o levantamento, 63% dos
caminhões fornecedores que entregam alimentos na CEAGESP utilizam as rodovias Anhanguera-Bandeirantes (26%), Castelo Branco
(19%) e Raposo Tavares (18%) para transportar

portes é que haja uma “reestrutura da logística
urbana de cargas da metrópole, utilizando-se o
Rodoanel e o Ferroanel como estruturas de circulação de bens no entorno da Região Metropolitana de São Paulo”.
Esses locais “armazenarão e movimentarão as
mercadorias a partir de pontos mais próximos às
origens e destinos dos produtos, utilizando veículos menores”. Esta é justamente a proposta do
Novo Entreposto de São Paulo.

A

seus produtos. Com isso, toda a região Noroeste
do Estado será facilmente conectada ao NESP,
uma vez que o Novo Entreposto está localizado
na Bandeirantes.
Já os demais alimentos chegam a São Paulo
através das rodovias Regis Bittencourt, vinda do
Sul do País; Dutra, que liga a capital ao Oeste
do Estado; e Anchieta-Imigrantes, que liga SP ao
litoral. Todas desembocam no Rodoanel, permitindo, também, um fácil acesso ao Novo Entreposto de São Paulo.
Por enquanto, a única rodovia que ainda
não utiliza o Rodoanel é a Fernão Dias, uma vez
que o trecho norte ainda não foi terminado, porém em fase final de construção.
Mesmo assim, o Rodoanel conecta boa
parte das cidades que fazem parte do Cinturão
Verde, nome dado a um conjunto de cerca de
70 municípios que circundam a cidade de São

Paulo. Segundo dados da própria Ceagesp, 40%
das verduras e 10% dos legumes consumidos na
capital paulista vêm dessa região.Mas, além do
fácil acesso rodoviário, outro grande diferencial
do NESP é a proximidade com o modal ferroviário, pois o terreno do Novo Entreposto é cortado pela linha 7 – Rubi da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos (CPTM) e, no futuro,
contará também com o Ferroanel, o projeto de
ampliação do sistema ferroviário do Estado de
São Paulo.
Com isso, o Novo Entreposto de São Paulo
poderá ter um posto alfandegário, que facilitará o
escoamento de produtos que chegarem ou partirem via Porto de Santos.
Ao analisar esses dados, fica claro que a localização privilegiada do NESP, agregará mais
facilidade e mobilidade ao abastecimento de
hortifrutigranjeiros em São Paulo.

s dimensões do
projeto do NESP
requerem, também, a criação de
uma
estrutura
que contemple todos os elos do
abastecimento, com destaque aos
profissionais do setor.
Por isso, antes mesmo dos inícios das obras, tratativas já estão
sendo realizadas com os órgãos
públicos competentes para a criação de novas linhas de ônibus com
destino ao NESP, permitindo a
manutenção dos postos de trabalho dos funcionários da CEAGESP.
Além disso, está nos planos do
Novo Entreposto de São Paulo,
negociações com o Governo do
Estado de SP para a criação da
estação NESP na Linha 7 – Rubi,
trazendo ainda mais facilidade e
comodidade aos colaboradores,
frequentadores e visitantes do
maior e mais moderno entreposto
da América Latina.

