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Praça Manelão
luciana pavvini
No dia 10 de agosto realizamos a nossa Festa da
Família. Iniciamos nossa
confraternização com uma
homenagem ao Sr. Manoel.
Passamos o vídeo com o depoimento dele ao Museu da
Pessoa, em que conta como
foram seus primeiros anos
na escola, e sua relação com
os professores.
Em seguida, a Fabiana Pelegrin Quintino, da Comitiva
Capiaua, tocou seu famoso
berrante. E tivemos as falas

do Sr. Johnni Hunter No- dos, a CEAGESP decidiu de carrinhos, escultura com
gueira, presidente da Ce- renomear a Praça da Batata bexigas, e fotos temática
agesp, e do Diácono Luiz do Entreposto de São Paulo para a qual as famílias usaCarlos de Laet, presidente com o nome simbólico de ram trajes de épocas (tempo
das cavernas, vestimenta
da Associação Nossa Tur- Praça Manelão.
Após esta cerimônia, as fa- antigas). No final do evenma.
Todos os presentes na con- mílias se deliciaram com to, a CEAGESP presenteou
fraternização foram con- um café da manhã com cada família com uma cesta
vidados a descerrar a placa muitas frutas, bolos e sucos. de frutas e a Nossa Turma
da Praça Manelão. Vítima E participaram de oficinas com agendas.
Diretora Geral: Selma Rodrigues Tucunduva Diretor Executivo: José Felipe G. de Jesus
de um
câncer, Manelão nos temáticas: pintura de rosto,
Diretor Comercial: Alexandre Neves Diretor de Arte: Paulo Cesar Rodrigues
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Bararielli
terrário Danielly
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montado dentro de um
e, como
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de gratidão
Tel.: 11
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de vidro),
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por todos
jornal, sendo de inteira responsabilidade de quem os subscrevem.
os trabalhos sociais realiza- de pipas, dança, confecção ácono Luiz Carlos de Laet,

presidente da Associação o repasse de R$ 26.000,00
Nossa Turma, a Sra. Lu- mensais, com a devida presciana Marcondes Pazzini, tação de contas do uso desdiretora administrativa fi- tes recursos.
nanceira da organização, Esta renovação é o reconheassinaram o termo de re- cimento do trabalho que
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depoimento

acesse o nosso portal
www.jornalentreposto.com.br
e também as nossas redes sociais

Acesse o nosso portal
através do QR-Code

acompanhe as notícias do agronegócio através do seu celular

4 ENTREPOSTO i 2019 | www.jornalentreposto.com.br

Livro ”Mulheres do Agro”
será lançado no 4ºCNMA

evento de agronegócio em são paulo
Nos dias 8 e 9 de outubro será
realizada a primeira edição do YAMI
- Youth Agribusiness Movement International, congresso voltado para
a nova geração do agronegócio, no
Transamérica Expo Center, em São
Paulo (SP).
Direcionado a pessoas entre 18 e
30 anos de idade, o evento discutirá
o papel e a missão do jovem de hoje
por meio de palestras com acadêmicos, empresários e profissionais
para orientar acerca dos desafios
e transformações do agronegócio
nos próximos anos.
O YAMI proporcionará forte intercâmbio profissional e de conhecimentos com a participação de
formandos, recém-formados, estagiários, trainees, curiosos ou recém-inseridos no mercado de trabalho,
sejam técnicos agrícolas, acadêmicos, empreendedores, herdeiros,
analistas, consultores, cooperados,
vendedores ou comunicadores relacionados ao agronegócio.

Cada dia mais em evidência, as mulheres do agronegócio ganharam agora as páginas de um livro pioneiro. O “Mulheres
do Agro: inspirações para vencer desafios
dentro e fora da porteira” (editora Letramento) será lançado durante o 4º CNMA
- Congresso Nacional das Mulheres do
Agronegócio, que ocorre nos dias 8 e 9 de
outubro, no Transamerica Expo Center,
na capital paulista.
No primeiro dia de evento, as autoras
Andréa Cordeiro, Mariely Biff, Roberta
Páffaro e Ticiane Figueiredo apresentarão
o projeto detalhadamente ao público às
13h, no 4º CNMA. Dividido em nove
capítulos, o livro apresenta cerca de 40
histórias inspiradoras de produtoras rurais, pecuaristas, empresárias de sucesso e
executivas que ajudam a construir diariamente um agro mais dinâmico, inclusivo

e forte.
A capa desenvolvida nas cores branca e
verde fortalece a mensagem de união entre
o agronegócio e o meio ambiente, destacando a missão de ambos em alimentar e
garantir o desenvolvimento saudável do
mundo.
O pré-lançamento virtual será no dia
19 de agosto. Para saber mais acompanhe
as novidades do livro por meio do Instagram @agroinspiradoras e @comunicativas, ou pelo site do 4º CNMA: www.mulheresdoagro.com.br.
Em 2018 a 3ª edição do Congresso
Nacional das Mulheres do Agronegócio
bateu recorde de público; foram mais de
1.500 participantes em dois dias de evento, um crescimento de 50% em relação a
2017. Para este ano a expectativa é reunir
1.700 congressistas presentes no evento.

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)

“O objetivo da realização do
YAMI é despertar no jovem ligado
ao agronegócio o seu papel diante
de tantas transformações por que
passam o Brasil e o mundo. Essa
provocação começa pelo próprio
nome do evento. Em inglês, YAMI
significa “Why am I?” (“Por que sou
eu?” em português) instigando a
reflexão sobre o papel do jovem no
agronegócio.
Mais afinados às novas tendências, os jovens têm como absorver
essas mudanças e colocá-las em
prática. Mesmo porque, sem elas,
nenhum tipo de negócio - incluindo o agro - poderá sobreviver no
futuro.
O YAMI vai permitir a troca de
informações e inovações entre os
jovens do agronegócio, servindo
como espaço para debater as mudanças e os avanços do setor para
as próximas gerações”, ressalta a
Show Manager do YAMI, Renata
Camargo.

em outubro: maior evento de
transportes da América Latina,
fenatran 2019

Consolidado como o principal evento
voltado ao segmento de transporte rodoviário de cargas na América Latina, a Fenatran é vitrine completa de soluções integradas.
Representada com 100% das marcas
fabricantes de caminhões, a feira reúne
implementos rodoviários, serviços, sistemas de segurança, ferramentas, tecnologia
e autopeças para uma intensiva agenda de
negócios com os principais compradores
do setor.
Além da presença massiva de profissionais do setor – mais de 60 mil visitantes e
420 marcas globais – a Fenatran concentra
um público qualificado de tomadores de

decisão. “Apostamos e esperamos a presença massiva dos profissionais que estão
direta e indiretamente ligados ao setor de
transportes.
A Fenatran concentra um público extremamente qualificado de tomadores de
decisão”, afirma Paulo Octávio Pereira de
Almeida, vice-presidente da Reed Exhibitions Alcantara Machado, empresa que
organiza o evento.
Informações:
14 a 18 de Outubro | 2019
das 13h às 21h
São Paulo Expo

eventos
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começa expoflora 2019, em holambra

A

Expoflora, maior exposição de flores e plantas
ornamentais da América
Latina, começou no dia
30 de agosto e vai até 29
de setembro, de sexta a domingo, em Holambra, no interior de São Paulo.
Antiga colônia holandesa, a cidade
tem, hoje, 15 mil habitantes e responde
por cerca de 50% do comércio brasileiro
de flores e plantas ornamentais.
O evento promove em 2019 a sua 38ª
edição e recebe, a cada ano, cerca de 300
mil visitantes de todas as partes do Brasil.
A Mostra de Paisagismo e Decoração é
uma das atrações da Expoflora.
Realizada em um imenso parque de
250 mil metros quadrados, o evento apresenta, ainda, a Exposição de arranjos florais, a Parada das flores e Chuva de pétalas,
o Shopping das flores, o Passeio turístico
por Holambra com visita a uma fazenda
produtora de flores, parque de diversões,
minissítio, Museu de Holambra, danças e
gastronomia típicas holandesas.
Serviço 38ª Expoflora
Localização: Holambra – SP
Data: 30 de agosto a 29 de setembro de
2019, de sexta a domingo
Horário: das 9h às 19h
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UM SONHO QUE SE REALIZOU:

cqh
TIRANDO DÚVIDAS SOBRE A
RASTREABILIDADE

AGORA É POSSÍVEL PADRONIZAR AS EMBALAGENS DE FRUTAS E HORTALIÇAS FRESCAS
Diversidade, frescor, sabor, saudável
caracterizam o mundo das frutas e hortaliças frescas.
Diversidade imensa de produtos, variedades, tamanhos, qualidades, valores e
embalagens. Produtos perecíveis, sensíveis
ao manuseio, metabolismo intenso.
A embalagem é uma ferramenta de
identificação, de rastreabilidade, de proteção, de movimentação e de exposição do
produto, da produção ao consumo. Ela
é especialmente importante no abastecimento das frutas e hortaliças frescas.
O produtor é especializado por produto mas o varejo e o serviço de alimentação precisam do mix de produtos todos os
dias.
A paletização está crescendo muito nos
últimos anos, tanto na movimentação de
carga da produção até o mercado atacadista ou para as centrais de distribuição do
varejo e do serviço de alimentação, quanto
na sua movimentação para as lojas do varejo ou para os restaurantes.
A diversidade de tamanho, formato e
matéria prima (papelão, madeira, plástico,
isopor) de embalagens é grande mesmo
para um mesmo produto. A consolidação
de uma carga com diferentes produtos e
variedades, de diferentes origens, é quase
impossível. Demora e exige equilibrismo.
O empilhamento de embalagens, de diferentes tamanhos e encaixes, é fonte de ferimentos, de perda de qualidade e de tempo
de prateleira e do produto.
É só andar pelo ETSP – Ceasa de São
Paulo, outros ceasas, empresas e centrais
de distribuição que é fácil observar a grande dificuldade da carga mista e de paletização pelo comprador, como mostra a foto.
A solução é a padronização das medidas (comprimento, largura e altura), formatos e encaixes das embalagens de frutas
e hortaliças – um sonho que está se concretizando.
A ABRE – Associação Brasileira de
Embalagens abraçou com vigor a solici-

tação da CEAGESP de desenvolvimento
de embalagens de tamanhos modulares e
com o mesmo tipo de encaixe, de diferentes matérias primas, que permitam a
unificação de cargas mistas e conseguiu
com grande sucesso a adesão das diferentes organizações do setor de embalagens e
grandes fabricantes.
Temos agora, já testado pelo IPT, uma
família de caixas de diferentes medidas e
matérias primas, que permitem a unitização de cargas mistas.
Ele foi lançado no evento da ABRAS
– Associação Brasileira de Supermercados,
sobre ‘Perdas e Desperdício’, no último
dia 14 de agosto e apresentado no evento
da PMA – Produce Marketing Association
no último dia 22 de agosto. Ele está disponível no CQH.
Ele permitirá:
•
Seis modelos de embalagem que
atendem todas as necessidades: duas medidas (comprimento e largura) e 3 alturas;
•
Embalagens de diferentes tipos
de matéria prima possam ser empilhadas
e unitizadas;
•
Embalagens mais baratas;
•
A padronização dos pesos por
embalagem;
•
Carga mais eficiente e barat;
•
Tempo de carga menor;
•
A prevenção de danos mecânicos;
•
A adoção do Manuseio Mínimo
Conheça e adote a padronização das
embalagens.
Maiores informações no Centro de
Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento da CEAGESP. Fale com o Hélio ou o
Cláudio.
cqh@ceagesp.gov.br
11 36433825/ 11 36433890

N

o último mês foram organizados
três
encontros
pelos técnicos do
CQH da CEAGESP,
em parceria com as entidades representativas dos produtores, com
a finalidade de tirar dúvidas sobre
as responsabilidades de cada um
na obediência às exigências de
rastreabilidade da Instrução Normativa Conjunta nº 02/2018, que
trata sobre os procedimentos para
a aplicação da rastreabilidade ao
longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados
à alimentação humana.
1º de agosto: Palestra do técnico da COVISA – Vigilância Sanitária
Municipal – Engenheiro de Alimentos Wilson Tamega
13 de agosto: Reunião dos atacadistas do pavilhão MLP do setor
de Verduras com os técnicos do
CQH
22 de agosto: Apresentação por
Noé Xavier, do IDHA, Sistema Onli-

ne Gratuito para Rotulagem e Rastreabilidade de Hortifrúti
Também no dia 22 de agosto
dois técnicos do CQH trataram de
rastreabilidade e agrotóxico num
evento para agricultores, promovido pela Prefeitura de Campinas.
Os encontros têm sido muito
proveitosos e a participação dos
atacadistas da CEAGESP grande.
Outros encontros poderão ser
realizados e outros assuntos poderão ser esclarecidos por solicitação
dos interessados.
É só procurar o CQH nos telefones 11 36433825/ 11 36433890, no
email cqh@ceagesp.gov.br, ou na
Loja 7 do EDSED IV do Entreposto Terminal de São Paulo da CEAGESP.
Bertoldo Borges Filho
br

bertoldo.borges@ceagesp.gov.

Centro de Qualidade, Pesquisa e
Desenvolvimento da CEAGESP

embalagens
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Balanço da participação da Termotécnica
no PMA Fresh Connections

A

Termotécnica participou
como
expositora
e
patrocinadora do PMA
Fresh
Connections
2019, realizado durante
o dia de 21 de agosto, no Centro de
Convenções Rebouças, em São Paulo. Com
a marca de conservadoras DaColheita,
fabricadas em EPS, a companhia apoia

e vem acompanhando a evolução deste
evento promovido pela Produce Marketing
Association (PMA), desde 2014. A PMA
é uma associação de produtos agrícolas
frescos e flores, fundada em 1949, que
reúne a comunidade global da horticultura
e floricultura com objetivo de entregar
ao mundo um alimento mais saudável
e sustentável, conectando os diversos

segmentos da cadeia produtiva ao varejo (no
Brasil e no Mundo).
O Fresh Connections é o evento anual
da entidade, direcionado a profissionais
da indústria de FLV (frutas, legumes e
verduras), com espaço para conhecimento e
networking e apresentação de lançamentos
e tendências. Segundo o diretor
Superintendente da Termotécnica, Nivaldo

Fernandes de Oliveira, o objetivo no evento
é acompanhar as principais tendências e
lançar inovações para atender ao mercado de
produtos frescos no Brasil e no mundo.
Em levantamento realizado pela
Abrafrutas (Associação Brasileira dos
Produtores Exportadores de Frutas e
Derivados), as exportações brasileiras
de frutas no primeiro semestre de 2019
aumentaram 21% com relação ao mesmo
período do ano passado e devem somar US$
1 bilhão neste ano. Ao mesmo tempo, o
rendimento financeiro com essas exportações
cresceu 15% e se deve ao desaquecimento
do consumo interno, as movimentações
cambiais e um intenso trabalho realizado
para ampliar o mercado para os frutos
nacionais, uma vez que o Brasil é o terceiro
maior produtor de frutas do mundo, mas
apenas o 23º no ranking de exportadores.
No evento, Nivaldo Fernandes de Oliveira
e o gerente Comercial de Agronegócio
da Termotécnica, Alfredo Gonçalves,
prestigiaram a CEAGESP - Companhia
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo -, no Projeto de Padronização de
Embalagens. Desenvolvido em parceria pela
Ceagesp e ABRE - Associação Brasileira de
Embalagens -, é uma iniciativa apoiada pela
Termotécnica para a melhoria e otimização
da logística, movimentação e armazenagem
dos produtos frescos, viabilizando cargas
mistas (caixas de EPS, papelão, madeira,
plástico) para reduzir o desperdício de
alimentos em toda a cadeia.
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alimentação

Nutricionista, pra quê? Esse é o seu pensamento?
A qualidade de hoje, reflete a quantidade de clientes de amanhã
dra. fernanda ferreira
supervisora e nutricionista

I

nvestir em qualidade é essencial
para que empresas de qualquer
setor continuem a crescer. Entenda melhor lendo esse artigo.
Com o mercado cada vez
mais competitivo e clientes cada vez mais
exigentes, a qualidade é a ferramenta mais
assertiva para se destacar dos concorrentes.
A verdade é que a maioria das empresas
oferecem o básico.
Os consumidores, entretanto, estão
procurando muito mais do que isso. Hoje
em dia, as pessoas estão muito mais preocupadas com a experiência que tiveram
com a empresa. Ou seja, como foram tratadas antes, durante e depois da compra.
Fidelizar o cliente, através do bom relacionamento é essencial. E grande parte
desse desafio consiste em focar na qualidade, que pode ser startada em diversas áreas
da empresa. Desenvolvendo a qualidade
em distribuidores de Hortifrútis.
Para muitas empresas é oneroso ter
um departamento especifico de qualidade,
para viabilizar esse seguimento, atualmente existem consultorias e assessorias em
nutrição. Onde a qualidade é desenvolvida
de maneira gradual, sem comprometer o
orçamento do empresário.
SAC
Em um cenário onde a concorrência
dos mercados está cada vez mais acirrada, é essencial que as empresas busquem
redobrar sua atenção aos clientes e potencializar o atendimento, tornando esse setor um diferencial competitivo. Por isso,
tão importante quanto entender o que é

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), é buscar otimizar as suas funções.
O cliente quer ser bem atendido, seja
qual for o produto ou serviço que estiver
adquirindo.
O atendimento funciona como um
“cartão de visitas” da empresa, ou seja, a
primeira impressão que um cliente tem do
seu negócio. Logo, esse é um setor chave
na fidelização de clientes e consequente
prosperidade da empresa.
Cerca de 76% dos consumidores enxergam o atendimento ao cliente como o
verdadeiro teste do quanto as empresas os
valorizam. (2015, Aspect Consumer Experience Survey).
Através de uma consultoria em qualidade é possível, desenvolver um serviço
de atendimento ao consumidor, contando
com mão de obra especializada, treinamento da equipe de trabalho e criar tratativas em diversas instancias dentro da
unidade.
MBP - MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
É um documento que descreve as operações, atividades e procedimentos adotados pelo estabelecimento para garantir ao
consumidor qualidade e segurança sanitária. Os requisitos mínimos exigidos são:
•
Requisitos higiênico-sanitários
das edificações;
•
Manutenção e higienização das
instalações, equipamentos e utensílios;
•
Controle de qualidade da água;
•
Controle integrado de vetores e
pragas urbanas;

•
Capacitação profissional;
•
Controle da higiene e saúde dos
manipuladores;
•
Manejo de resíduos;
•
Controle e garantia de qualidade
do produto final;
De acordo com uma lei federal (RDC
216), esses estabelecimentos devem dispor
de MBP, que deve estar acessível aos funcionários envolvidos e disponível à autoridade sanitária quando requerido.
RASTREABILIDADE
Novas regras de rastreabilidade de frutas, hortaliças e ervas aromáticas começam
a ser implementadas em todo país. Até fevereiro de 2020, todos os vegetais frescos
destinados ao consumo humano deverão
estar aptos a serem rastreados ao longo de
toda a cadeia produtiva - ou seja, da produção à venda ao consumidor final, passando pela distribuição e estocagem.
As novas normas obrigam que todos
os entes envolvidos na cadeia de produção
e venda de frutas e hortaliças disponham
das informações necessárias para a identificação dos produtores ou responsáveis
pelos produtos.
Os registros devem conter, no mínimo,
o endereço completo, nome, variedade ou
cultivar, quantidade, lote, data de produção, fornecedor e identificação (CPF,
CNPJ ou inscrição estadual). Cada ente
deve manter os registros das informações
obrigatórias que permitam a identificação
do ente imediatamente anterior e posterior da cadeia produtiva e dos produtos
vegetais frescos recebidos e expedidos.

Os produtos, ou seus envoltórios, suas
caixas, sacarias e demais embalagens devem estar devidamente identificados por
meio de etiquetas impressas, código de
barras, QR Code ou qualquer outro sistema de identificação.
INSPEÇÕES SANITÁRIAS
A Vigilância Sanitária de alimentos
tem como principal atribuição à fiscalização de locais que produzem, transportem
e comercializam alimentos com o objetivo
de promover as boas práticas na produção
e manipulação de alimentos que possibilitem minimizar ou eliminar os potenciais
riscos de contaminação, na manipulação
inadequada desses produtos e/ou serviços
que possam causar danos à saúde do consumidor.
Dentre as principais atividades podemos destacar:
•    Fiscalização para liberação de licença sanitária;
•    Ações programadas;
•    Atendimento a denúncias;
•    Investigação de surtos alimentares;
•    Coleta de alimentos;
•    Análise de rotulagem de alimentos
produzidos;
•     Atividades educativas.
Contando com ajuda de profissionais
especializados, é possível que as empresas
tenham um crescente em qualidade, aprimorando a prestação de serviços, garantindo a satisfação dos clientes e contribuindo
para a melhoria e desenvolvimento contínuo do setor.

agro
são paulo quer estudar novas
medidas para pesca do camarão
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Produtores de maçãs pedem
defensivos mais modernos
Prefeitos e produtores de maçã de Santa
Catarina se reuniram no dia 21 de agosto,
com o secretário executivo do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), Marcos Montes. No encontro,
eles pediram a liberação de novas moléculas de defensivos agrícolas. Segundo
o grupo, novos produtos são necessários
para substituir os antigos, que consideram

Pesquisadores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, que atuam no Instituto de Pesca
(IP-APTA), coordenam projeto de pesquisa inédito para verificar a viabilidade do
chamado Dispositivo Exclusor de Tartarugas (TED, em inglês), equipamento de
uso obrigatório para a pesca de camarão no
Brasil. O estudo, desenvolvido em parceria
com o Projeto Tamar e Projeto “Manejo
Sustentável da Fauna Acompanhante na
Pesca de Arrasto na América Latina e Caribe - REBYC-LAC II”, busca analisar se
o dispositivo é mesmo eficiente para evitar
a captura de tartarugas durante a pesca de
arrasto do camarão, visto que seu uso deve

ser obrigatório em toda a costa brasileira,
e avaliar se o uso do equipamento diminui
o rendimento pesqueiro. Os experimentos
serão feitos em Ubatuba (SP), Vitória e Pirambu (ES) e Rio de Janeiro (RJ). Serão
realizados 30 arrastos com a presença de
observador de bordo, onde uma rede estará com o TED e outra sem.
O trabalho, iniciado em julho de 2019,
está sendo feito em embarcações de pescadores dessas localidades, sendo usadas as
mesmas técnicas que eles utilizam no dia a
dia. Os pesquisadores do IP, Tamar e REBYC farão as análises referentes à pesca. A
expectativa é que o estudo seja finalizado
até outubro deste ano.

país receberá tecnologia
sustentável na irrigação
O produtor brasileiro contará, a partir de setembro, com uma tecnologia para
conciliar as duas vertentes, o FieldNET
Advisor, um software que informa a quantidade de água a necessária para irrigar
uma cultura a partir de dados e inteligência artificial.
“Essa inteligência artificial ajuda o produtor a controlar a quantidade de água a
ser dispensada para irrigar uma cultura,
fazendo assim o uso racional desse recur-

so”, explicou o CEO da Lindsay, empresa
americana que possui operações em mais
de 90 países.
O Brasil está entre os 10 países mais
irrigados e é o segundo maior mercado da
Lindsay, ficando atrás somente dos Estados Unidos, onde a tecnologia foi implantada pioneiramente de forma experimental há dois anos e obteve uma economia de
17% de água, além da redução de energia,
mais o ganho de 3% de produtividade.

“defasados”.
Além de reduzir os custos, eles destacam que a aprovação de novas moléculas
ampliará a quantidade de maçãs colhidas. “Teremos a possibilidade de produzir
mais. Precisamos de defensivos mais eficazes já usados em outros países no ramo da
fruticultura”, afirma a prefeita de Fraiburgo (SC), Claudete Gheller Mathias.
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kiwi estrangeiro:

produto importado está em alta na ceagesp

especial
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a fruta movimenta mais de 14 mil
toneladas na ceasa de sp

D

Brasil produz
“O Brasil é um
no quesito
dos principais destide tonelauma quantidade
nos para exportações
das, do ano
pequena de kiwi,
de kiwis frescos. Em
de 2018.
por
isso,
o
País
tem
2018, foi o terceiro
Se coma
necessidade
de
destino,
depois dos
parado com
Estados Unidos e Chio kiwi naimportar de outros
na com exportações ao
cional, por
países
redor de 16,3 milhões de
exemplo,
a
dólares. Somente de janeiro
fruta brasileira
a maio de 2019, o Chile exporteve, no ano passatou
para
o Brasil US$ 3,7 milhões,
do, as vendas, na Cea22%
a
mais
que
no mesmo período de
gesp, um pouco mais de 1 mil
de tonelada. Vale ressaltar que o Brasil pro- 2018, quando o valor total exportado foi
duz uma quantidade pequena de kiwi, por de US$ 3 milhões,” explica Álvaro Camarisso, o País tem a necessidade de importar go, diretor interino do Prochile - escritóde outros países para atender a demanda rio comercial do Chile no Brasil.
No mesmo período, outros países
interna. O Chile, por exemplo, tem no
como
Itália (10,3 mil t) e Nova Zelândia
mercado brasileiro o terceiro maior desti(3,4 mil t), são os principais fornecedores
no de envio de kiwis.
De acordo com os dados da Siscomex do kiwi ao Brasil.
Como a fruta, ela precisa de tempe- que é o Sistema Integrado de Comércio
Exterior, no ano passado, mais de 13,8 mil raturas baixas para o cultivo, por isso, as
t da fruta chilena entraram no território principais regiões produtoras ficam no
Sul e no Sudeste. Tendo o estado do Rio
nacional.
Grande do Sul como o maior produtor de
Kiwi, precisamente, a cidade de Farroupilha. Sendo que por ano são produzidas em
média, no município gaúcho, mais de 1,5
mil toneladas.
“Um ponto positivo da produção de
DADOS DE JANEIRO A JUNHO
kiwi é que a cultura não exige muitos
ORIGEM
TONELADAS
tratamentos ou defensivos agrícolas. A
colheita da fruta é determinada pelo teor
ITÁLIA
4.018
de açúcar. Se colhido muito verde, o kiwi
CHILE
1.987
não amadurece bem e resulta em uma fruta ácida e de baixa qualidade”, esclarece o
URUGUAI
202
Mauro Luis Tessari, engenheiro agrônomo
NOVA ZELÂNDIA
172
da Emater.
FRANÇA
37
Infelizmente, Farroupilha perdeu o tíESPANHA
22
tulo de capital nacional do kiwi por causa de um fungo chamado de Ceratocystis
ARGENTINA
1,16
Fimbriata. Ainda sem cura, a doença re-

e acordo com o balanço realizado pela
Companhia de abastecimento de São Paulo,
a Ceagesp, em 2018,
foram comercializadas mais de 14 mil toneladas de kiwis estrangeiros. Um pouco
abaixo em relação com o ano anterior, já
que em 2017, foram vendidas quase 20
mil t da fruta. Ou seja, uma redução de
30%.
Isso pode ser explicado, devido ao aumento considerado da moeda americana,
nesse período, já que o dólar deixou os
produtos importados, em geral, bem mais
caros, dificultando, assim, a competição
com os itens nacionais.
Entretanto, situação, hoje, já completamente diferente, pois, no primeiro
semestre deste ano, as vendas desta fruta
estão, com resultados positivos, chegando
a mais de 9 mil t. Isso representa, financeiramente, algo em torno, de 52 milhões de
reais. Continuando nesse ritmo, a tendência é bater, facilmente, a marca alcançada,

VENDAS DE KIWIS NA CEAGESP - 2019

VENDAS DE KIWIS NA CEAGESP - 2018

O Brasil é um dos
principais destinos para
exportações de kiwis
frescos. Em 2018, foi o
terceiro destino, depois
dos Estados Unidos e
China
Álvaro Camargo,
diretor prochile
duziu em cerca de 26% a área plantada no
município da Serra desde 2011.
“O produtor está perdendo a planta
(de kiwi) e não está replantando. Cerca de
5% da área (com a fruta) está se indo a
cada ano. Há desestímulo entre os produtores,” é o que afirma Marcos Cambruzzi,
engenheiro agrônomo da Emater de Farroupilha.
Para melhorar o cultivo de kiwi na cidade, no ano passado, cinco jovens, agricultores da Farroupilha, passaram 30 dias
na Itália. No país europeu, eles ficaram
divididos em três propriedades, duas de
kiwi e uma de uva e desenvolveram a parte
teórica e prática como condução e manejo de pomares de uva de kiwi. “A viagem

VENDAS DE KIWIS NA CEAGESP - 2017
DADOS DE JANEIRO A dezembro

DADOS DE JANEIRO A dezembro
TONELADAS
ORIGEM

ORIGEM

CHILE

4.554

ITÁLIA

5.686

ITÁLIA

4.447

CHILE

3.788

NOVA ZELÂNDIA

863

URUGUAI

238

PORTUGAL

100

ARGENTINA

89

FRANÇA

66

URUGUAI

TONELADAS

715

ARGENTINA

647

PORTUGAL

145

FRANÇA

22

ESTADOS uNIDOS

20
FONTE: SEDES

12 ENTREPOSTO i 2019 | www.jornalentreposto.com.br

IMPORTAÇÃO DE KIWI NO BRASIL
TONELADAS

kiwi
estrangeiro:

itália, chile e nova
zelândia são alguns
países que exportam
para diversas
empresas da ceagesp

ANO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CHILE
4.989
4.010
10.730
11.474
11.541
15.744
15.106
6.100
12.218
13.031
10.758
13.872

ITÁLIA
2.871
2.865
4.706
7.881
11.872
8.569
11.139
14.099
9.088
14.216
12.206
10.288

NOVA ZELÂNDIA
308
580
618
1.122
1.877
1.812
1.198
1.803
2.207
2.349
3.460
2.643
FONTE: siscomex

nos abriu uma nova visão para o cultivo do
kiwi. A fruta que existia aqui é totalmente
diferente da que existe lá. Lá é um novo
patamar. Temos muita coisa parecida aqui,
o nosso solo é até mais completo, então é
possível adaptar. Com a ajuda de todos e
com a nossa vontade vamos mudar e fazer
o kiwi produzir novamente em Farroupilha”, ressaltou Junior Marchet, um dos jovens que realizaram o intercâmbio.
O Secretário Municipal do Desenvolvimento Rural, Ricardo Bicca Ferrari,
disse que o objetivo do intercâmbio é fazer com que os jovens agricultores sejam
multiplicadores de seus conhecimentos em
Farroupilha, viabilizando o emprego de

novas tecnologias no desenvolvimento da
agricultura local, sobretudo na produção
de kiwi e uva.
Além disso, esse convênio tem a finalidade de oferecer mais oportunidades para
os jovens se fixarem na propriedade.
A Fischer é a maior empresa brasileira produtora de kiwi. São 81 hectares que
produzem anualmente 1.200 toneladas de
kiwi. Sendo que ela também é uma das
grandes fornecedoras da fruta para a Ceagesp.
Países da América do Sul como Chile, Uruguai, da Europa como Portugal,
Holanda e Itália, além da Oceania com a
Nova Zelândia, são os grandes responsá-

especial
veis pelos kiwis encontrados na Ceasa de
São Paulo. Só para se ter uma ideia, no
sentido de comparação, os kiwis italianos
movimentaram, de janeiro a junho deste
ano, uma impressionante marca de mais
de 4 mil t. Sendo que os chilenos, que
ocupam a segunda colocação, obtiveram
apenas a metade, das vendas da Itália, com
quase 2 mil t.
A empresa Agro Comercial Bella Vista,
que está há mais de 30 anos, na Ceagesp,
trabalha com diversos alimentos nacionais
e importados. Nela, também, é possível
encontrar kiwis, sendo da Itália, Chile e
da Nova Zelândia. Para trabalhar com este
tipo de produto é preciso conservar em lugar refrigerado. Por isso, o kiwi estrangeiro é armazenado em câmaras frigoríficas,
mantendo por cerca de 15 a 20 dias, com
temperaturas de 0 a 3 graus. A caixa, que
varia de 9 e 10 quilos, no mês de agosto
tem uma média de 65,00 a 80,00 reais.
“Depende muito da época, porque o
kiwi nacional tem uma safra muito curta,
enquanto o importado tem o ano inteiro.
Quando descarregamos o nacional com
calibre graúdo e qualidade boa também
se vende muito bem, mas isso é questão
de um mês no máximo,” explica Leandro
Alberto Totoli, sócio da empresa Agro Comercial Bella Vista.
O comércio Crisfrut, que está na Ceagesp há mais de 36 anos, por exemplo.
Sendo que ela atua tanto com produtos
nacionais quanto os importadores. O kiwi
estrangeiro é uma das frutas encontradas
na empresa.
Vale ressaltar que o kiwi importado do
Chile é o que está em alta no mercado.
Isso se deve porque, segundo a tabela de
sazonalidade, no mês de julho a produção
começa a melhorar e a partir de agosto fica
mais forte. Quando a fruta importada começa a ficar fraco, ela é substituída pelo
kiwi italiano.

Além da sazonalidade, outro fator que
contribui com a disponibilidade do produto, fica por conta da distância. Por isso,
a fruta da Nova Zelândia não é tão comercializada assim.
O preço do kiwi neozelandês chega a
ser o dobro, comparado com os italianos
e chilenos.
“O kiwi da Nova Zelândia, ele é mais
doce, sendo que ele já vem com a maturação mais adiantada. Só que ele é o dobro
do preço, em relação ao chileno, mas em
compensação, ele é bem melhor,” explica
Alexandre Capra, vendedor da Othil.
O kiwi da Nova Zelândia é fornecido
pela Zespri – empresa neozelandesa, maior
produtora de kiwis do mundo.
Somente duas empresas localizadas na
Ceagesp, por contrato, tem o direito de
comercializar o produto: a Othil e a Benassi.
A Zespri, em 2016, convidou alguns
funcionários da empresa Benassi para conhecer de perto a produção de kiwi da
Nova Zelândia. “Lá deu para ver como
que é feito todo o processo desde da colheita até embalagem, que é muito interessante. Eles têm cerca de 2.500 produtores
que fornecem o produto para eles [Zespri]
que mantêm tudo no Packing House”, explica o vendedor Jocélio Moreira.
“Em relação à produção, comparando
o Brasil com a Nova Zelândia, tem a qualidade do fruto. Lá o solo é mais fértil do
que aqui. A região em si, o clima é mais
propício, mais temperado, mais frio, então
o fruto sai bem melhor do que o nacional”
A Benassi, que está na Ceagesp desde
1966, é uma das maiores distribuidoras de
alimentos do Brasil e da América Latina.
Ela trabalha com duas variedades de kiwis
neozelandês da marca Zespri: a SUNGOLD, que possui uma polpa amarelada,
textura delicada e uma pele lisa; e o tradicional Green que é o de polpa verde.

O kiwi nacional tem uma safra muito
curta, enquanto o importado tem o
ano inteiro.
Quando descarregamos o nacional
com calibre graúdo e qualidade boa
também se vende muito bem, mas
isso é questão de um mês no máximo
Leandro Totoli,
sócio da Agro Comercial Bella Vista
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dados técnicos - kiwi
a fruta é originária da china
por causa do tempo mais gelado, o sul é a
principal região produtora
brasil produz quantidade pequena de
kiwi, por isso, o país importa de outros
países
por ano, são comercializados mais de 14
mil toneladas de kiwis na ceagesp
itália, chile e nova zelândia são os
principais fornecedores para a ceasa de
sp
os kiwis na ceagesp são vendidos em
caixas de 9 e 10 kilos
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je entrevista jorge rodrigues,
Diretor Comercial do grupo othil da ceagesp

entrevista
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Estamos na temporada de kiwis da Nova Zelândia e as duas
variedades de kiwis da Zespri - Hayward (Green) e SunGold - vêm
apresentando ótimo desempenho de vendas: a demanda pelos Kiwis
Zespri este ano tem sido superior à oferta

JE - Vocês atuam com produtos
importados, como é trabalhar
com o dólar em alta?
Jorge Rodrigues - O impacto no
preço certamente traz um desafio
maior para as vendas, mas focamos na qualidade e no diferencial
destes produtos como pontos positivos para driblar o comparativo
de preços com outros produtos
nacionais.
JE – Dentre de uma gama de
produtos importados existentes na empresa, vocês comercializam o kiwi estrangeiro,
como estão as vendas nesse
período?
Jorge Rodrigues - Estamos na
temporada de kiwis da Nova Zelândia e as duas variedades de
kiwis da Zespri - Hayward (Green)
e SunGold - vêm apresentando
ótimo desempenho de vendas: a
demanda pelos Kiwis Zespri este
ano tem sido superior à oferta.
JE – A empresa comercializa
kiwis importados de que países?
Jorge Rodrigues - Nova Zelândia, Itália e Chile.
JE - Quem são os principais
compradores de kiwis estrangeiros de vocês?
Jorge Rodrigues - Praticamente,
varejo em geral, supermercados,
hortifrúti. Sendo na Capital, Grande São Paulo e também outros es-

tados.
JE - Você já teve a oportunidade de viajar para algum desses
países e acompanhar de perto a
produção de kiwi?
Jorge Rodrigues - Sim, viajo
sempre para Chile e Nova Zelândia
e, conheço a produção, packing,
tudo que envolve a produção.
JE - Os kiwis chilenos, eles têm
alguma vantagem por causa da
localização, por ser mais próximo ao Brasil?
Jorge Rodrigues - Somente vantagem logística , todavia , em matéria de qualidade e sabor , Nova
Zelândia é muito Melhor !
JE - Qual a diferença entre o
kiwi nacional e o estrangeiro?
Jorge Rodrigues - A qualidade
da fruta importada é superior à da
nacional, assim como o sabor inigualável.
JE – Quais são os cuidados em
trabalhar com essa fruta?
Jorge Rodrigues - O kiwi é uma
fruta bastante sensível, principalmente à temperatura e ao manuseio. A temperatura é o fator mais
importante no gerenciamento do
estoque dos kiwis.
Eles devem ser mantidos em armazenamento condicionado, pois
amadurecem mais lentamente
quando armazenados de 0º a 1ºC.
Kiwis gostam de um ambiente
com alta umidade: devem ser ar-

mazenados em uma umidade relativa entre 90 e 95% e mantidos
na embalagem original (caixa com
plástico interno) para evitar desidratação.
JE - E como é feita a armazenagem com as outras frutas?
Jorge Rodrigues - Kiwis são ainda altamente sensíveis ao etileno,
portanto é preciso evitar o contato com outras frutas que produzem etileno, como maçãs, peras e
bananas.
JE – Vocês e somente mais uma
empresa na Ceagesp tem a licença em comercializar kiwi da
Nova Zelândia da marca Zespri.
Como é trabalhar com esse produto?
Jorge Rodrigues - Trabalhar com
a Zespri é muito positivo para
ambas as partes. Em primeiro lugar, porque a qualidade dos kiwis
Zespri é bastante superior aos
outros kiwis e, mais do que isso,
esta qualidade é sempre constante, evitando perda tanto para nós
como para nossos clientes.
Além disso, podemos oferecer a
variedade exclusiva de kiwi amarelo da marca Zespri, SunGold, de
sabor mais doce e suculento.
E temos ainda o kiwi Green da Zespri, de sabor agridoce balanceado
e consistentemente refrescante.
JE – O kiwi neozelandês, ele é
bem mais caro, em relação aos

italianos e chilenos. O que faz o
comprador optar por ele?
Jorge Rodrigues - A qualidade
superior e constante da Zespri,
além do sabor incomparável dos
kiwis da marca.
JE - Qual a diferença entre o
kiwi com a polpa amarela e a
verde?
Jorge Rodrigues - Então, o SunGold: ( Amarelo ), ele possui o
sabor
mais
adocicado,
suculento
e
refrescante.
ele tem a polpa mais macia, com casca/pele mais lisa, sem os pelinhos.
Enquanto o Green: ( verde ), ele
tem características com o sabor
agridoce, cítrico e azedinho.
A polpa verde é mais firme,
com casca/pele mais áspera e com
pelinhos.
JE – A parceria com a Zespri tem
dado resultado positivo para a
empresa?
Jorge Rodrigues - Sim, já trabalhamos com a Zespri há muitos
anos e temos uma parceria de sucesso com a marca/empresa, onde
os dois lados se beneficiam.
Nós temos a vantagem de oferecer um produto de qualidade
superior e constante para nossos
clientes e a Zespri de contar com
nossa infraestrutura especializada em frutas (armazenamento,
embalagem, transporte etc) e distribuição para clientes em todo
estado de SP.

Trabalhar com a Zespri é muito positivo para ambas as partes.
Em primeiro lugar, porque a qualidade dos kiwis Zespri é bastante
superior aos outros kiwis e, mais do que isso, esta qualidade é sempre
constante, evitando perda tanto para nós como para nossos clientes
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PRINCIPAIS benefícios
ENCONTRADOS No kiwi

P

esquisas
realizadas
nos Estados Unidos
pela FDA (Food and
Drug Administration) comprovaram
que o kiwi é uma ótima fonte de
Vitamina C, E, B6, niacina, potássio, magnésio, cobre, fosfato e fibras
dietéticas, possui gordura e nenhum
teor de colesterol. Tem efeitos antiinflamatórios, antioxidantes, anticancerígenos e laxativos.
A perfeita combinação das vitaminas A e E pode diminuir o risco
de doenças cancerígenas, artério-coronarianas e melhora o sistema
imunológico.
A vitamina B6, A e a niacina são
encontradas em quantidades menores que as outras, porém, estas agem
atenuando às rugas da pele.
Uma pesquisa da Universidade de
Teikyo, no Japão, indica que, graças
aos polifenóis, que são um tipo de
antioxidante, a fruta também pode
ser uma aliada na prevenção da arteriosclerose, caracterizada pelo endurecimento e estreitamento das paredes das artérias.
Recentemente, ela também foi
caracterizada como aliada do sono.
Um estudo publicado no Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition indicou que, devido à combinação de
antioxidantes, potássio e serotonina,
o kiwi ajuda a dormir com maior fa-

cilidade e impacta positivamente na
duração e a qualidade do sono.
A fruta é muito utilizada na forma
de suco e de sorvetes. “O kiwi apesar
de pequena, é uma fruta que é extremamente rica em diversos nutrientes, inclusive possui mais vitamina C
do que uma laranja. É uma excelente
fonte de potássio, Vitamina E, proteína, cálcio, ferro, magnésio E fósforo”, explica a nutricionista Ana Júlia
Canfild.
O kiwi também possui pectina.
Este tipo de fibra é muito importante
para controlar os níveis de colesterol
no sangue.
“O kiwi ajuda na imunidade, é
bom para visão, auxilia no bom funcionamento do intestino e possui
baixo índice glicêmico. Além de ser
ótimo para a pele, controlar a pressão
arterial e ajudar na digestão”, destaca
a nutricionista Fernanda Bortolon.
O kiwi contém uma quantidade
razoável de oxalatos, uma substância
que aparece naturalmente em muitas
plantas e animais.
O oxalato é o produto final do
metabolismo de aminoácidos e do
ácido ascórbico, que não pode ser
metabolizado no organismo humano, sendo excretado pela urina.
O aumento na concentração urinária de oxalato pode levar à sua saturação, com consequente formação
de cristais e cálculos renais.

especial
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Como Fazer aquela Caipirinha de kiwi

O

kiwi pode até
não ser uma fruta tão popular no
Brasil, mas com
certeza passará a
fazer parte das suas receitas de caipirinha.
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

1 kiwi;
1 limão galego;
1 dos de cachaça;
Gelo picado;
Açúcar;
Açúcar de baunilha.
Modo de Preparo:

• Numa coqueteleira ou copo de
600 ml você deve colocar um limão
sem casca, previamente cortado em 4

ENQUETE

partes, e o Kiwi também cortado em
pedaços;
• Coloque o açúcar;
• Comece a socar;
• Acrescente também o gelo até a
borda do copo que está utilizando.
• O gelo deve estar picado para que
ajude a não deixar a bebida muito
forte;
• Coloque o destilado até que o
copo esteja cheio;
• Acrescente também uma colher
de chá de açúcar de baunilha;
• Mexa tudo até que misture bem
• Agora é só servir em seguida.
dica bem interessante:
Você pode dar um toque especial
para a sua caipirinha de Kiwi servindo-a num copo decorado com pedaços da fruta na borda.
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artigo

Esse mel é puro?

Francisco JP Almeida
Apicultor
Quem já não fez essa pergunta, não é
mesmo?
Pensando nisso elaboramos esse artigo cuja finalidade é alertar as pessoas
para a pureza do mel, sua importância
e oferecer algumas orientações básicas.
Ao final vamos trazer algumas dicas práticas, mas não sem antes informar que vários estudos já realizados demonstram que
há no mercado um alto percentual de mel
adulterado a venda livremente e, se consumido, pode ser prejudicial à saúde.
Todos sabem que a maior parte dos
méis vendidos em garrafas nas beiras das
estradas não são confiáveis, mas continuam comprando e se deixando enganar. É
preciso ter consciência da importância em
escolher um mel com boa procedência.
Méis sem rotulo, ou sem registro podem até ser de verdade, mas certamente
não obedecem a nenhum padrão de higiene ou qualidade e podem trazer contaminações. Alimento contaminado pode
trazer danos à saúde a longo prazo, e que
às vezes são irreversíveis, pois quando se
manifestam já pode ser tarde demais.
Um mito que o povo gosta de acreditar é
o do ¨mel com favo¨, o que é uma ilusão;
-isto não garante pureza do mel além poder trazer contaminação, devido à própria
presença do favo.
Em minha opinião é preciso separar
as coisas: MEL é MEL e FAVO é FAVO,
podem até ser vendidos juntos desde que
seja um produto certificado e que apresente selo de comprovação, de outra forma é
um engodo.
Os apicultores profissionais aconselham: - Mel e Derivados devem ser com-

prados nas redes comerciais de comércio
alimentício.
Aconselhamos não comprar produtos que tenham sido expostos ao tempo,
como por exemplo den vendedores ambulantes ou veículos na beira de estrada.
É bom que se diga que há exceções, pois
há comerciantes ligados ao turismo rural
que são confiáveis, mas é sempre necessário observar as condições de acondicionamento do produto, na dúvida, não
compre nada sem rotulo e sem dados de
origem, sua saúde agradece.
Isto posto, passamos a descrever algumas dicas que são divulgadas pela internet
para satisfazer a curiosidade, e que, na minha opinião, podem ajudar um pouco a
identificar parte dos produtos adulterados,
mas não garantem a pureza do mel.
O importante é trazer à conscientização pois, ao realizarmos esses pequenos
testes, aguçaremos a curiosidade e abrimos
discussão sobre o tema.
MEL VERDADEIRO
CRISTALIZA
Importante lembrar que caso o mel
cristalize num pote de plástico não é aconselhável aquecer, pois sendo o plástico um
derivado de petróleo o mesmo libera substancias perigosas para a saúde.
Prefira potes de vidro com boca larga
que se possa retirar o produto com colher.
Caso prefira consumir o mel em estado
líquido e ele esteja cristalizado, aconselhamos retirar do pote apenas a quantidade
necessária e submeter ao banho maria
cuidadosamente não deixando que aque-

ça mais de 50 graus, pois o produto perde
suas qualidades.
Se for adoçar o chá é melhor colocar o
mel cristalizado diretamente na xicara quando já estiver em temperatura de consumo.
-Teste da pele.
Há quem diga que se passar um pouco do mel na pele o mel será absorvido.
Na verdade, não se pode afirmar isso, mas
se for mel verdadeiro pode ser aplicado
na pele pois é hidratante e, caso esteja
cristalizado tem qualidades esfoliantes.
Teste da água
Interessante, mas também não garante nada; coloque uma colher grande do
produto num prato branco, em seguida
adicione agua fria e faça movimentos circulares por alguns instantes.
Observe que, além de não se misturar,
o mel traz a memória genética e apresenta
um formato sextavado, igual ao do alvéolo
do favo.
Faça o teste, vai se no mínimo divertido.
Teste do fogo
Outro folclore não é mesmo? Então separe um pouco do mel, um isqueiro, um
palito de fósforos e um palitinho desses de
espetar petiscos.
Passe o palitinho no mel e acenda com
o isqueiro, grande chance de ser mel se
acender rapidamente, faça o mesmo com
o fosforo, molhando bem a pólvora no
mel.
Lembrando que as crianças de-

vem ser orientadas quando aos riscos.
Teste do iodo
Na verdade, o único deles que se pode
fazer em casa e é real. Consistem em:
Coloque 2 colheres de mel em meio
copo de agua e misture bem; após acrescente 3 gotas de iodo misture e encoste o
copo ao lado do mel que está sendo testado se ele mudar de cor para tons escuro a
roxo este produto não é mel.
Se a dúvida continuar envie para laboratório especializado. E se confirmado
que não é mel denuncie, pois, pirataria é
crime!
Veja no site do Jornal entreposto um vídeo sobre esse teste.
Se quer ter certeza se o mel é verdadeiro deixamos o contato do CEA – Centro de Estudos Apícola da Universidade de Taubaté, que realiza as análises para todo o Brasil
– ceaunitau@gmail.com (012) 3635-3603
A denúncia de falsificação deve ser feita na
Vigilância Sanitária do município onde
estiver sendo comercializado o mel falso.
Quando se trata de mel é preciso, não
apenas confiar, mas ter origem, ter rastreabilidade. Há muitos casos de falsificação
de rótulos, embalagens e selos de registros
(SIF, dentre outros) e somente comprando na rede comercial alimentícia evitamos
cair nessas armadilhas.
Em caso de dúvida sugerimos consultar o órgão competente e cada estado tem
seu órgão de inspeção, alguns municípios
tem o SIM e o serviço federal tem o SIF.
Para saber mais perguntas@abelhasaovivo.com.br

espaço - nesp
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NESP estuda tecnologias para controle do consumo
de água e energia de seus boxes em tempo real
Ferramenta que permite o monitoramento poderá ser oferecida pelo Novo Entreposto de São Paulo

O

NESP busca se tornar cada vez mais referência em tecnologia e eficiência, adequada à comercialização de
hortifrutigranjeiros, pescados e flores seguindo o exemplo de grandes mercados de abastecimento do mundo, além
de todas as tendências de inovação para o segmento.
Para facilitar a gestão de recursos e promover a sustentabilidade, eis alguns exemplos de tecnologias que estão
sendo estudadas para aplicação no Novo Entreposto:

Sistema de controle
digital de energia e água
Os boxes poderão ter controle total sobre os gastos
de água e luz, através de painéis computadorizados
que realizarão medições do consumo em tempo real.
Haverá, inclusive, a opção de controlar o quanto será
gasto.

Atmosfera controlada
O projeto dos pavilhões do NESP prevê climatização interna e constante troca de calor, o que gerará um ambiente fresco e controlado (totalmente independente do clima exterior e das intempéries do tempo,
como chuvas e ventanias), ideal para a proteção extra dos alimentos ali
comercializados.

O Novo Entreposto de São Paulo (NESP) foi criado por um grupo de empresários do setor de abastecimento. Localizado no bairro de Perus, zona Noroeste
da capital, possui fácil acesso pelo Rodoanel Mário
Covas, Rodovia dos Bandeirantes e Anhanguera, assim como pela linha 7- Rubi, da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos (CPTM).
No último mês, a comunidade local recebeu uma
audiência pública, parte da etapa do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA), o que fez com que os
participantes se mostrassem cada vez mais entusiasmados com a chegada do NESP na região em que vivem
e trabalham.
O Novo Entreposto de São Paulo segue de braços
abertos a todos os permissionários da CEAGESP. Para
saber mais, acesse www.nespsa.com.br
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ceagesp

estreia
Festival do
Pescado
e Frutos
do Mar na
ceagesp

C

omeçou a temporada
2019 do Festival do
Pescado e Frutos do
Mar Ceagesp, que neste
ano se estende até 22
de dezembro. Camarões Pistola Assados
servidos no espeto e a Paella à Marinera
gigante são as marcas registradas deste
evento.
Realizado na Ceagesp desde 2013, o
Festival oferece peixes e frutos do mar para
comer o quanto quiser.
Neste ano, o público terá também
pratos fixos especiais acrescentados ao
cardápio durante a semana, para comer à
vontade.
Pelo preço fixo de R$ 84,90 por
pessoa (não será cobrada taxa de serviço),
o público poderá comer, quantas vezes
quiser, cerca de 50 itens disponíveis no
cardápio. As bebidas e as sobremesas serão
cobradas à parte.
Crianças de até cinco anos não pagam

o festival. De seis a dez anos, pagam
metade do preço.
A recepção do público já começa com
os pratos de entrada, como Casquinha de
Siri e Acarajé, entre outros itens. Tudo
já incluso no valor do evento, desde a
chegada. Ao entrar no salão do festival,
as pessoas encontram um completo
buffet de saladas diversas, além de opções
de frutos do mar. Quem for ao evento
também terá à disposição todos os pratos

Índice CEAGESP cai 4,29% em agosto

Flavio Luis Godas
SEDES -Seção de Economia e Desenvolvimento

O

índice de preços da
CEAGESP encerrou
o mês de agosto
com forte queda
de 4,29%. Todos os
setores apresentaram redução dos
preços praticados em razão da boa

oferta e demanda retraída. Caso
não ocorram geadas intensas nas
regiões produtoras, os preços praticados deverão seguir em baixa nos
próximos meses, contribuindo para
a manutenção dos índices inflacionários em patamares satisfatórios.

de acompanhamento, como Pirão,
Escondidinho de Pescada, Arro; os peixes
da semana e os camarões e a paella, as
grandes atrações do evento.
Funcionamento
O Festival do Pescado e Frutos do
Mar funcionará de quarta a domingo
no Espaço Gastronômico Ceagesp. Às
quartas, quintas e sextas, o horário será

Em agosto, o setor de frutas caiu
1,61%. As principais quedas foram nos
preços do mamão papaya (-30,1%),
da ameixa estrangeira (-25,7%), do
melão amarelo (-19,2%), do mamão
formosa (-15,5%), e do maracujá azedo (-14,4%).
As principais altas ocorreram com
a atemoia (29,6%), a acerola (23,5%),
a banana nanica (22,7%), o maracujá
doce (22%) e a manga palmer (12,7%).
O setor de legumes registrou
queda de 10,77%. As principais reduções ocorreram com o pimentão
amarelo (-52,6%), o tomate achatado
(-40,3%), o tomate italiano (-35%), a
abobrinha italiana (-29,5%) e a cenoura (-24,1%).
As principais altas foram registradas no jiló (27,1%), no chuchu (23,8%),
na vagem macarrão (22,5%), na pimenta Cambuci (11,9%) e na berinjela
(7,8%).
O setor de verduras recuou
13,83%. As principais quedas foram do coentro (-49%), da couve
(-27,2%), d alho porró (-24,7%), do
espinafre (-24,4%) e da alface lisa
(-24%). Não houve elevações significativas no setor de verduras.
O setor de diversos caiu 5,90%.
As principais baixas ficaram por conta do amendoim (-19,7%), da batata Asterix (-14,1%), do alho chinês

das 18h à meia-noite (somente jantar).
Aos sábados, funcionará a partir das 12h
até a meia-noite (almoço e jantar). Aos
domingos, abrirá das 12h às 17h (somente
almoço).
O acesso será pelo Portão 4 da Ceagesp
(altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão
Vidigal, na Vila Leopoldina – São PauloSP). O estacionamento, também no
Portão 4, terá preço fixo especial para os
frequentadores do Festival.

(-12,1%), da batata lavada (-8,4%) e
alho nacional (-6,3%). Não houve
elevações significativas no setor de
diversos.
O setor 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%).
No período de janeiro a agosto
de 2019 foram comercializadas no
entreposto de São Paulo cerca de
2.103.079 toneladas ante 2.001.882
negociadas no mesmo período de
2018. Elevação de 5,06% ou 101.197
toneladas.
Duas ocorrências em 2018 contribuíram com o crescimento em relação a 2019, quais sejam: Greve dos
caminhoneiros e dos funcionários da
CEAGESP, quando não houve recolhimento das Notas fiscais de entradas.
A tendência continua inalterada para os meses de setembro e
outubro, qual seja: manutenção da
quantidade ofertada nos mesmos
patamares, excelente qualidade e
redução dos preços praticados em
razão da demanda retraída neste
período.

PEUGEOT
PARTNER E EXPERT

TORIBAPEUGEOT.COM.BR
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DOMINE CADA DESAFIO!

EXPERT
BUSINESS 19/19
TAXAS ESPECIAIS

- MOTOR 1.6 TURBO DIESEL 115CV,
TORQUE 30MKGF / 1.750RPM
- CÂMBIO MANUAL DE 6 VELOCIDADES
- CLASSIFICAÇÃO “ A “ NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
- ALTURA DO SOLO 1,94 MTS , COM FÁCIL ACESSO À
SUBSOLOS DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA , INDICADOR DE
TROCA DE MARCHAS NO PAINEL
- PILOTO AUTOMÁTICO , LIMITADOR DE VELOCIDADE
- FREIOS À DISCO NAS 4 RODAS COM ABS E EBD
- CAPACIDADE DE CARGA DE 1.500KG , 6 METROS
CÚBICOS , MEDIDAS INTERNAS ( C 2.862 / L 1.636 /
H 1.397MM )
- PORTA LATERAL DESLIZANTE
- GARANTIA 3 ANOS OU 100.000 KM

*1 ano de garantia
total nos termos
dos respectivos manuais.

PARTNER 19/20
TAXAS ESPECIAIS

- MOTOR 1.6 16V FLEX 122CV ( ETANOL )
- CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL 800 KG
- PORTA LATERAL DESLIZANTE
- AR CONDICIONADO NA CABINE DE SÉRIE
- GRADE DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O
COMPARTIMENTO DE CARGA

UM SERVIÇO QUE NÃO DEIXA
O SEU NEGÓCIO PARAR.
Você pode conﬁar. Só a Peugeot tem o
compromisso de transparência com você e
oferece guincho gratuito 24h, durante oito
anos. Conheça os benefícios.

No trânsito, dê sentido à vida.

PEUGEOT TORIBA

PEUGEOT TORIBA

Horário: das 8h00 às 19h00- Telefone: (11) 5503-3000

Horário: das 8h00 às 19h00- Telefone: (11) 3990-3900

LAPA: R. Guaicurus, 175 - Água Branca, São Paulo - SP

GASTÃO VIDIGAL: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1835 - Vila Leopoldina, São Paulo

Ofertas válidas até 30/09/2019 ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições na concessionária. Ofertas válidas para veículo Peugeot Partner ano 2019 modelo 2020 e Peugeot Expert Business ano 2019
modelo 2019. Consulte opções de plano Total Care com revisões a preço ﬁxo, assistência guincho por 8 anos e revisões no mesmo dia. TAC não inclusa.
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Vendas de Caminhões sobem 46% no
primeiro semestre, segundo anfavea
As vendas de caminhões saltaram 46,1% no primeiro semestre na
comparação com igual período do
ano passado.
Dados divulgados no dia 4 de
julho, pela Anfavea, indicam que
foram emplacadas mais de 46,7 mil
unidades contra as 32 mil de um ano
atrás.
O segmento continua sendo impulsionado pela categoria de caminhões pesados, com PBT acima de
15 toneladas, graças ao forte desempenho do agronegócio: eles respon-

alta nas vendas de veículos pesados
aumentam procura por consórcio

As perspectivas para o mercado
do agronegócio são positivas para
este ano e devem bater novos recordes de produção.Acompanhando
esse cenário, as vendas de pesados
também vêm respondendo no começo de 2019.
Entre janeiro e maio, as vendas
desses veículos cresceram 12,5%, em
comparação com o mesmo período
do ano anterior, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Uma das opções para adesão dos
pesados é o consórcio que, no acumulado até abril deste ano, já vendeu
15% a mais (caminhões, ônibus e
implementos rodoviários), em comparação com o mesmo período de
2018.
Na Porto Seguro Consórcio o

cliente pode contratar cotas de R$
150 mil a R$ 300 mil, para adquirir
caminhões, ônibus, tratores, e implementos agrícolas, rodoviários e construção civil.
O diretor da Porto Seguro Consórcio, William Rachid, explica que
alguns pilares estão estimulando o
crescimento do produto. “O atual
momento do agrobusiness e aumento na tabela de frete para transportes
de cargas feita recentemente pelo governo, influencia, sem dúvidas, para
o crescimento desse tipo de plano”,
explica o diretor. De acordo com o
diretor, o segundo ponto tem estimulado as pessoas a buscarem alternativas para adquirirem seus próprios caminhões, já que a medida encareceu
o serviço de frete que era feito por
transportadoras terceirizadas.

dem por 51% das vendas do período.
No comparativo mensal, as vendas de junho somaram 7,6 mil caminhões, representando queda de
15,8% sobre as 9,1 mil unidades emplacadas em maio. Esse foi o efeito
de três úteis a menos em junho.
A projeção da entidade prevê que
as vendas de veículos comerciais pesados deverão encerrar 2019 em 105
mil unidades, na soma de caminhões
e ônibus, o que se for confirmado,
representará crescimento de 15,3%
sobre o resultado de 2018.

vendas da Linha Sprinter no primeiro
semestre aumentam em 66%
Aposta em campanhas comerciais, demonstração dos veículos nas
frotas dos clientes e a forte participação em eventos do segmento de
comerciais leves (3,5 a 5 t.), garantiram à Mercedes-Benz a liderança
de vendas com a Linha Sprinter, no
primeiro semestre.
Com 5.419 unidades vendidas
no acumulado de janeiro a junho,
a marca garantiu o primeiro lugar e
segue crescendo em participação de
vendas em vans de passageiros, furgões e chassis com cabina.
“Os excelentes números alcançados no semestre confirmam que nossa estratégia para conquistar novos
clientes segue fazendo a diferença”,

declara Jefferson Ferrarez, diretor de
Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil. “Levamos os nossos veículos até a operação do cliente
e, dessa forma, comprovamos os resultados operacionais na sua própria
frota, o que têm confirmado a real
efetividade dos números de rentabilidade almejados pelos empresários e
frotistas”, afirma Ferrarez.
Além da demonstração prática
dos produtos nos clientes pelo País,
campanhas comerciais e sobre novos
serviços, como também a forte participação da marca em eventos dedicados à comerciais leves têm trazido
bons resultados às nossas negociações.

transporte
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oportunidade: Programa de Estágio 2020 Família Volkswagen Delivery evolui
está aberto na Mercedes-Benz do Brasil com transmissão automatizada

A

Me r c e d e s - B e n z
do Brasil está
com 100 vagas
abertas para o
seu Programa de
Estágio 2020. Os futuros estagiários vão atuar nas fábricas de São
Bernardo do Campo (SP) e Juiz de
Fora (MG), na unidade de Campinas (SP) e nos escritórios regionais (Brasília, Porto Alegre, Recife
e Rio de Janeiro).
As vagas de estágio na maior
fabricante de veículos comerciais
(Caminhões e Ônibus) da América
Latina é para as áreas de Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento;
Produção; Recursos Humanos;
Compras; Vendas & Marketing;
Finanças e Controlling e Tecnologia da Informação. É necessária
formação acadêmica até dezembro
de 2022 e nível intermediário de
inglês.
O processo seletivo será realizado em etapas presenciais (individuais e em grupo) e à distância.
As inscrições acontecem até 31 de
outubro pelo site http://epartner.
vagas.com.br/v1932240.
Para os aprovados, a Mercedes-Benz oferecerá bolsa auxílio, vale
transporte, ônibus fretado gratuito, restaurante interno, convênio
médico, seguro de vida e descon-

tos em diversas instituições de ensino parceiras (Clube Estrela de
Vantagens). Além disso, os estagiários podem se desenvolver em
treinamentos, cursos, palestras e
atividades dinâmicas que acontecem dentro e fora da Companhia.
De acordo com Fernando Garcia, vice-presidente de Recursos
Humanos da Mercedes-Benz América Latina, o processo seletivo da
Empresa está mais tecnológico e
dinâmico. “Os futuros mercedianos já constroem uma percepção
sobre a Companhia desde a seleção. A novidade deste ano para os
jovens é que aprimoramos as etapas
e acrescentamos diferenciais tecnológicos, como games, dinâmica
em grupo e teste final na própria
fábrica em que o candidato poderá
trabalhar. Estamos levando o Programa de Estágio até o candidato
e não o contrário. Estamos muito
orgulhosos pelas mudanças e empolgados para recebermos novas
estrelas em nosso time”.
Além do Programa de Estágio,
a Mercedes-Benz também desenvolve estudantes pelos Programas
de Aprendizagem em parceria com
Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e instituições
como o CAMP e o CIEE (Centro
de Integração Empresa-Escola).

A Fenatran será novamente palco
para uma grande estreia no mercado
de caminhões leves: a feira vai marcar
o início da comercialização da linha
Volkswagen Delivery com a nova
transmissão automatizada V-Tronic.
Líderes de vendas em suas categorias, os modelos 9.170 e 11.180 vão
se diferenciar ainda mais da concorrência com níveis superiores de conforto, segurança e economia, além
de representarem o maior peso bruto
total de seus segmentos.
Os benefícios serão traduzidos
também no custo operacional dos
veículos.
A transmissão automatizada V-Tronic para esses modelos é a Eaton EAO-6106, caixa sincronizada
com seis marchas à frente — sendo
a última overdrive para economia de
combustível em entregas intermunicipais.
Incorpora uma série de soluções e
controles inteligentes para aprimorar

a experiência de direção desses caminhões ao mesmo tempo em que
facilita o trabalho do gestor da frota
e confere mais segurança ao trânsito
em geral. Para se ter uma ideia das
vantagens, em uma aplicação severa,
a média é de mil trocas de marcha ao
longo do dia.
Com a transmissão V-Tronic, essa
atividade passa a ser feita de forma
automatizada e, com isso, eleva de
forma significativa o conforto do
motorista, com melhor ergonomia,
menos desgaste físico no trânsito e
mais facilidade para manobras. Outra vantagem é que o acionamento
das funções da caixa V-Tronic por
meio de uma chave seletora amplia
o espaço livre na cabine, que já é o
maior da categoria, para favorecer a
circulação em seu interior.
Os modelos agregam também um
sistema para evitar eventuais trancos
que podem ocorrer quando a operação é feita manualmente.

