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GOvERNO PaGa RESTaNTE 
dO SEGuRO RuRal dE 2015

As apólices subvencionadas 
pelo Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural (PSR) 
contratadas no ano passado 
já foram pagas na segunda 
semana de julho, pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). em 2015, 
o ministério se comprometeu 
com o equivalente a R$ 577,4 
milhões em subvenção. Isso 
possibilitou a contratação de 
mais de 100 mil apólices em 
todo o país para as mais diversas 
atividades, com destaque para 
soja, frutas, trigo e milho. 

cerca de R$ 200 milhões desse 
total haviam sido inscritos em 
restos a pagar e agora foram 
quitados. Após o recebimento das 
apólices no sistema eletrônico 
do Mapa, as seguradoras 
aguardavam pelo pagamento, 
que deveria ter ocorrido até o 
mês de maio deste ano.

como uma de suas primeiras 
medidas, o secretário de Política 
Agrícola, Neri geller, empossado 
no cargo em 2 de junho de 2016, 
buscou junto à equipe econômica 
agilidade na liberação do 
montante de recursos para fazer 
frente ao pagamento.

Para este ano , estão previstos 
ainda o empenho de até R$ 
400 milhões em subvenção, 
beneficiando mais de 80 mil 
produtores.

vERSáTil Na culiNáRia, 
abacaTE fica 13% maiS 
baRaTO NO aNO

Há certo tempo, ele já não é 
utilizado apenas em sobremesas 
e vitaminas. Presente em pratos 
doces e salgados, o abacate é 
também destaque no atacado da 
ceasaMinas, onde o preço médio 
do quilo ficou 13% mais baixo em 
junho deste ano, em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
Já a quantidade ofertada foi de 767 
toneladas, valor 15,7% maior que 
em 2015.

Além de favorável ao consumidor, 
a época abre oportunidades aos 
produtores, que têm se beneficiado 
principalmente da demanda 
de outros estados, como os do 
Nordeste. um dos fatores que 
influenciaram a alta da oferta em 
relação a 2015, e sua consequente 
queda de preço, foi o clima mais 
seco nas regiões produtoras em 
2014, o que comprometeu o 
período de floração para a colheita 
do ano seguinte. 

Já no comparativo mensal de 
junho em relação a maio deste ano, 
mesmo estando em plena safra, 
o volume ofertado do abacate 
apresentou queda de 16%. 

TecNOlOgIAs MudAM ceNáRIO dA 
pROduÇÃO de AlhO NO BRAsIl

CÁ ENTRE NÓS

Julho, mês de altos con-
trastes. Madrugadas frias e 
dias quentes. Mas o que está 
esquentando a cabeça dos usu-
ários da CEAGESP são as no-
tícias da mudança do mercado 
para algum lugar próximo do 
Rodoanel Mário Covas. Os tra-
balhadores braçais estão preo-
cupados com a mudança, pois, 
a modernização vai ocupar 
menos trabalhadores, e o ser-
viço pesado será efetuado pelas 
empilhadeiras. As pessoas que 
vêm pegar sobras no mercado 
também estão preocupadas, 
pois, as doações de hortifrúti 
ajudam muito na dieta alimen-
tar das famílias de baixa renda 
das comunidades periféricas da 

grande São Paulo.
Alguns feirantes e marre-

teiros têm os caminhões com 
idade avançada e vão ter difi-
culdades para acessar as rodo-
vias para chegar ao novo em-
preendimento, pois vão ter que 
passar por postos policiais que 
exercem uma fiscalização mais 
rígida. Seria bom abrir uma li-
nha de credito e renovar a frota, 
assim movimentaria a indústria 
de caminhões médios que estão 
com um encalhe razoável. O 
bom seria uma discussão entre 
comerciantes, administração 
da CEAGESP, trabalhadores, 
ambulantes, e moradores do 
bairro, para que assim cheguem 
a um consenso, e façam o que 

seria melhor para toda a socie-
dade.

A Nossa Turma agradece 
as pessoas que participaram 
do nosso bingo e da galinhada 
beneficente. A comida foi pre-
parada e servida pela Comitiva 
Capial, e apesar de não ser um 
super chefe, dei nota 10. A re-
feição estava uma loucura!

O cantor de música coun-
try Luigi di Santo nos brindou 
com um repertório internacio-
nal e interpretou vários clássi-
cos de Raul Seixas, Legião Ur-
bana, Tônico e Tinoco, e Tião 
Carreiro e Pardinho. Sucesso 
total!  Os prêmios foram mara-
vilhosos, mas os frequentadores 
gostam de ganhar mesmo as 

cestas de frutas e de legumes 
que continham até batata, ce-
bola e alho, representando os 
produtos de qualidade que são 
comercializados aqui na CE-
AGESP e que foram cedidos 
gentilmente pelos amigos co-
merciantes.

A exposição de fotos da 
comunidade do entorno da 
CEAGESP, onde moram as 
crianças que são atendidas pela 
Nossa Turma, foram  clicadas 
pela lente da fotografa Ana Ko-
bachi, chamada “Vida de Lá”, 
está em exposição no Tiete Pla-
za Shopping até o final do mês 
de agosto, com entrada franca. 
Vá visitar, está muito legal!

O uso de novas tecnologias 
desenvolvidas para a hortaliça é 
apontado como a mola propulso-
ra dessa inversão. “Para garantir 
o aumento da produtividade e da 
competitividade do nosso alho, a 
introdução de tecnologias volta-
das para a cultura tem sido fun-
damental”, avalia o pesquisador 
Francisco Resende, que coordena 
o Programa de Melhoramento 
de Alho da Embrapa Hortaliças 
(Brasília-DF). Segundo ele, a tec-
nologia da vernalização tornou 
possível, por exemplo, a adapta-
ção das cultivares desenvolvidas 

no Sul do Brasil ao bioma Cer-
rado.

A produtividade alcançada 
com o uso de tecnologias pode 
ser exemplificada com salto veri-
ficado num período de 40 anos, 
conforme aponta o pesquisador: 
“Até o final da década de 1970, 
a produção dificilmente passava 
três toneladas por hectare, e hoje 
temos grandes produtores pro-
duzindo cerca de 20 a 22 tonela-
das por hectare”.

Além do alho nobre, vindo 
dessas variedades que precisam 
de vernalização para ser planta-

das na região central do Brasil, 
existem as cultivares do chama-
do alho comum, cultivadas por 
pequenos produtores (cerca de 
20%). Menos exigentes em tem-
peratura, elas são adaptadas ao 
Sudeste, Centro-Oeste e a algu-
mas partes do Nordeste.

Alho Livre de Vírus

O alho-semente livre de vírus 
foi desenvolvido pela Embrapa 
Hortaliças, por meio de pesqui-
sas iniciadas em 1992, e que bus-
cavam soluções para as doenças 

viróticas, um dos maiores pro-
blemas fitossanitários da cultura. 
Por serem parasitas intracelula-
res, não há controle com produ-
tos químicos – a única forma de 
controlar as viroses é através de 
tecnologia desenvolvida em labo-
ratório de biologia celular.

A cultivar de alho BRS Ho-
zan, livre de vírus e que dispensa 
vernalização, lançada em 2013, 
é fruto desse trabalho. Resende 
destaca que, num primeiro mo-
mento, foi expressivo o impacto 
da tecnologia para os pequenos 
produtores.

cOIsAs BOAs e OuTRAs NeM TANTO pARA esTe Mês de julhO
manelÃo
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  Eu sou um 
homem de campo, 
eu não sou 
um homem de 
gabinete.   



conheça o novo 
pResidente da ceagesp

JE - Como que você recebeu este 
convite para ser presidente da 
CEAGESP?
AMARAL - Foi uma grande 
satisfação, uma grande honra-
ria que foi me dado. Eu exerci, 
graças a Deus, em áreas muito 
interessantes. Eu já fui secretário 
interino da Educação do Muni-
cípio de São Paulo. Depois, eu 
estive, agora, recentemente, o 
prazer de dirigir a CDHU.

JE - Os permissionários e todos 
os funcionários do Entreposto 
podem esperar por mudanças?
AMARAL - Eu acho muito im-
portante que as pessoas saibam 
o que elas querem de você e até 
onde vai o seu trabalho, até onde 
vai o seu poder. Então, eu sei 
que não tenho deliberação, que 
não tenho autoridade para sair 
definindo se vai mudar ou se vai 
deixar de mudar. Eu sei que a 
minha autoridade é algo opera-
cional. 

JE - E como é gerenciar algo de 
âmbito Federal e ainda mais com 
a proporção de que é o Entrepos-
to? 
AMARAL - Eu sei que eu Tenho 
totais condições de deixar me-
lhor este mercado. Essa é uma 
de minhas ações de início. Na 
medida em que os governos Fe-
deral e Estadual decidirem que 
eu tenho que sair daqui, eu vou 
fazer de tudo para que isso seja 

uma transição exitosa. Na qual, 
eu vou defender todos os inte-
resses envolvidos desde os gover-
nantes até àqueles que vêm pegar 
alimentos dentro da CEAGESP.

JE -O Brasil está passando por 
esta crise, no cenário político, 
como país vai conseguir sair des-
ta situação? Por que ainda não 
estamos crescendo novamente? 
Por que ainda não chegamos ra-
pidamente no ponto de inflexão 
para voltar a subir? 
AMARAL - A resposta é muito 
simples: por causa de agosto. 
Ainda há uma pequena chance 
da Dilma voltar. Então ninguém 
quer correr o risco de investir no 
país. Mas eu não tenho dúvidas 
que vamos voltar a crescer, o 
Brasil é um grande player. 

JE - Antes de assumir este grande 
desafio de presidir o Entreposto, 
você foi presidente da CDHU 
(2011 – 2013). É possível fazer 
uma comparação? 
AMARAL - Isso foi uma grande 
experiência, pois, eu tive con-
dições de lidar com as pessoas 
extremamente carentes. Então, 
eu lidei com pessoas em favelas, 
mas tivemos um relacionamento 
bastante maduro.  A CDHU, 
particularmente, produz um 
produto de altíssima qualidade. 
Uma família de classe média 
muda-se para o conjunto habita-
cional e ao se mudar, eu tenho 

certeza que ele não se sentirá mal 
em morar lá, pois é um produto 
de altíssima qualidade.      

JE - Há pouco tempo no cargo, 
como está a situação da Ceasa de 
São Paulo, hoje?
AMARAL - Nós estamos com 
uma situação um pouco caóti-
ca, carências em instalações e eu 
espero resolvê-los. Por exemplo, 
no ponto de vista externo, te-
mos problemas de iluminação, 
problemas de limpeza de ruas e 
muito mais.

JE - Quais medidas precisam ser 
tomadas para uma melhoria sig-
nificante aqui na Ceasa?
AMARAL - Eu trouxe uma equi-
pe muito boa e nós temos muitas 
coisas para fazer, desde questões 
de infraestrutura que precisa re-
novar.  Estou fechando uma lici-
tação que devo homologá-la, em 
breve. 

JE - Para que as pessoas possam 
saber, como é o seu estilo de co-
mandar?
AMARAL - Eu aprendi muito 
a ouvir, a respeitar, a buscar os 
interesses de tudo mundo. Eu 
trabalhei muito, em todas as em-
presas que eu passei e vou traba-
lhar muito aqui. Eu sou um ho-
mem de campo, eu não sou um 
homem de gabinete. Eu sempre 
consegui através do diálogo fazer 
as pessoas produzirem em prol 

daquilo que eu tenho como ob-
jetivo.  

JE -  Infelizmente, algumas pes-
soas não investem no hortifrúti, 
pois seria mais para o mercado 
interno e acaba não exportando, 
o que precisaria ser feito para in-
centivar o mercado?
AMARAL - Veja o Chile, por 
exemplo – o país se consolidou 
como maior exportador de fru-
tas da América do Sul, mas falta 
informação aqui. Nós vende-
mos no mercado interno, po-
rém, nosso produto é algo mui-
to apreciado. Se conseguirmos 
mandar essas nossas frutas para 
o exterior, sem dúvida teríamos 
um grande avanço.

JE - E como isso seria possível?
AMARAL - Cabe à CEAGESP 
em um futuro próximo está pos-
sibilitando que as pessoas que 
quiserem trabalhar com as mer-
codiras para o exterior,  fazer 
com que as embalagens sejam 
diferenciadas, com as divisórias 
determinadas, o permissionário 
terá que colocar selinho em cada 
fruta. Um grau de maturidade 
exata, porque, tem que chegar 
lá e aguentar mais um tempo até 
ser consumido, então você tem 
uma série de características que 
terão que ser respeitadas. Com-
pete a CEAGESP oferecer essas 
informações às pessoas.   
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o novo presidente da companhia de entreposto e Armazéns gerais de São Paulo - ceAgeSP, Antônio carlos do Amaral filho, mais conhecido pelos 
amigos e familiares apenas como Amaral e no qual ele prefere ser chamado, abriu as portas de sua sala para conversar conosco em uma conversa 
completamente descontraída. 
formado em engenharia de Alimentos pela universidade estadual de campinas (uNIcAMP) e com pós-graduação em Administração de empresas 
pela fundação getúlio vargas (fgv), Amaral relembrou os momentos em que presidiu a cdHu - companhia de desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) de abril de 2011 a novembro de 2013. E o programa do Estado de São Paulo: Serra do Mar. 
Já na situação do novo cargo, empossado no dia 27 de junho, mesmo com todas as repercussões, recentes, noticiadas sobre uma nova localização do 
entreposto e da situação econômica e política do país, Amaral não se inibe de colocar a sua posição sobre tudo isso e defende de um diálogo aberto e 
da responsabilidade do acesso à informação. 
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Ainda há quem associa 
o campo como algo, 
completamente, arcai-
co, antigo e sem estru-

tura. Mas, a verdade, nos dias de 
hoje, a tecnologia está presente 
na agricultura e isso contribui 
muito para a produção e a qua-
lidade da lavoura. A agricultura 
de precisão é o termo correto que 
define as práticas agrícolas e isso 
já está sendo implantado há al-
gum tempo no país.

Para se ter uma ideia, o Bra-
sil foi pioneiro na utilização de 
VANTs -  Veículo Aéreo Não 
Tripulado, primeiro no ramo 
militar e depois na agricultura. 

A Embrapa Instrumentação ino-
vou no emprego desses veículos, 
em 1998. Sendo que a proposta 
inicial era substituir as aeronaves 
convencionais, utilizadas na ob-
tenção de fotografias aéreas, para 
monitoramento de áreas agrícolas 
e sujeitas a problemas ambientais.

Esses VANTs são, pratica-
mente, os “pais” dos drones, apa-
relho ultramoderno, que estão 
em fase de teste utilização, em 
breve, no campo. A Embrapa, 
a Qualcomm Incorporated e o 
Instituto de Socioeconomia So-
lidária (ISES) vão colaborar para 
desenvolver o equipamento.

No Brasil, país tropical, as 

estações não são bem definidas, 
o clima costuma variar muito e 
isso influencia diretamente no 
plantio. Para driblar esta situa-
ção, empresas investem em pes-
quisas tecnológicas para modifi-
cação e melhorar as sementes de 
hortaliças e frutas deixando-as 
mais resistentes às pragas e às va-
riações climáticas.  

A Unidade de Pesquisa, por 
exemplo, de Guimarânia, em 
Minas Gerais, é uma das cinco 
unidades da Agristar - uma das 
maiores empresas do país na pro-
dução e comercialização de se-
mentes do país. “Na unidade são 
desenvolvidos, principalmente, o 

melhoramento genético de plan-
tas, desde a formação de novas li-
nhagens, avanço de gerações com 
seleções para estabilidade das 
linhagens, manutenção de linha-
gens existentes e cruzamentos de 
plantas com objetivo de formar 
novos híbridos para serem tes-
tados”, ressalta André Mattedi, 
Gerente de Melhoramento. 

A Agristar esteve na Hortitec 
2016, uma das mais importantes 
feiras de horticultura da Améri-
ca Latina, em junho deste ano, 
um dos produtos apresentados 
foi o tomate Santa Cruz. É o 
primeiro híbrido a ser introduzi-
do no mercado com um pacote 

completo de resistências, pro-
porcionando ao agricultor total 
proteção às principais pragas e 
doenças da cultura. 

Tecnologia utilizada nos ali-
mentos e também no campo, 
outro exemplo de inovação apli-
cado na agricultura é o que a 
Agrosmart, empresa que criou o 
conceito de cultivo inteligente, 
monitorando fazendas em tem-
po real, está realizando. Recen-
temente, em julho, ela recebeu 
aporte do Fundo de Inovação 
Paulista, através da Desenvolve 
SP. O destaque da ferramenta 
desenvolvida pela empresa é pro-
porcionar uma economia de até 

TecNOlOgIA NO cAMpO FAz dA AgRIculTuRA 
BRAsIleIRA cAdA vez MAIs pROduTIvA 

Guilherme ArAujo
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60% no uso de água e energia 
na irrigação. A plataforma mo-
nitora, por meio de sensores no 
campo, mais de 10 variáveis am-
bientais e gera recomendações ao 
agricultor em relação à irrigação, 
doenças e pragas. 

Os profissionais do campo 
estão sendo beneficiados tanto 
com a tecnologia, que o Banco 
do Brasil lançou o aplicativo 
“GeoMapa Rural”, que permite 
aos produtores rurais capturar 
e transmitir ao BB as coorde-
nadas geodésicas das áreas a fi-
nanciar. Com isso, as áreas indi-
cadas para financiamento serão 
enviadas diretamente ao Banco 

permitindo maior agilidade no 
tratamento e condução das ope-
rações de crédito.

Continuando com os aplica-
tivos, no comércio atacadista, o 
proprietário da American Fruit 
William Lopes, empresa que fica 
localizada na Ceasa de São Paulo, 
solicitou um software específico, 
em maio de 2013, para atender às 
necessidades do comércio no En-
treposto.  Este programa, elabo-
rado pelo engenheiro Fabio Oht-
suki, o ajuda a administrar em 
tempo real, o estoque e a venda 
de cada vendedor. ”Nós trouxe-
mos uma empresa de software de 
fora, o desenvolvedor ficou alguns 

meses, aqui para entender todos 
os nossos processos de emissão de 
notas, faturamento, relatório. São 
ferramentas para melhorar o ne-
gócio”, explica William. 

Este programa pode ser uti-
lizado tanto em celular, tablet e 
pelo computador. Os vendedores, 
em questão de segundos, realizam 
o pedido do cliente e em poucos 
segundos, a venda chega ao banco 
de dados da empresa. Isso facilita 
na hora do pós-venda, já que há 
uma definição completa do per-
fil do consumidor.  “Às vezes, o 
vendedor vendia um produto que 
não tinha no estoque e se hoje, 
à noite, o cliente ligar querendo 

uma mercadoria, é possível re-
alizar o pedido de casa com este 
aplicativo, explica William

As empresas estão inovando 
e hoje, o e-commerce é o grande 
responsável pelas vendas on-line 
das empresas. Segundo o relató-
rio de2015, do E-bit WebSho-
ppers - considerado o principal 
guia sobre o comércio eletrônico 
brasileiro -  o setor registrou 41,3 
bilhões em vendas no ano pas-
sado. Os supermercados já utili-
zam este tipo de venda.

O Hipermercado Extra ini-
ciou a operação de e-commerce 
de alimentos, em 2012. Foi a 
primeira vez que um hipermer-

cado disponibiliza sortimento 
de alimentos. O serviço conta 
com um sortimento de 15 mil 
itens, entre mercearia, açougue, 
congelados, laticínios, padaria, 
hortifrúti e muito mais. O Ex-
tra investiu R$ 15 milhões para 
implementação do novo servi-
ço. Todos os produtos solicita-
dos pelo serviço, são separados 
por uma equipe exclusiva do E-
-commerce de Alimentos, que 
atua nas centrais de distribuição 
em São Paulo e Rio de Janeiro. 
A operação conta com uma frota 
própria personalizada e desenvol-
vida exclusivamente para as en-
tregas de alimentos.



A agricultura de precisão deve dar 
contribuições cada vez mais valiosas aos 
produtores para aumentar o rendimen-
to das lavouras e reduzir o impacto am-
biental. A avaliação foi feita pelo chefe 
do Serviço de Agricultura de Precisão 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Fabrício Juntolli, 
ao destacar o papel da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) no 
desenvolvimento de tecnologias capazes 
de impulsionar ainda mais a atividade 
agrícola brasileira. Isso, acrescenta, vai 
tornar mais acessível, por exemplo, o uso 
de drones por pequenos e médios agri-
cultores.

Uma das últimas iniciativas da Em-
brapa para apoiar a agricultura de precisão 
foi anunciada no fim do mês de junho. 
Segundo Juntolli, a Embrapa Instrumen-
tação, a Qualcomm Incorporated, por 
meio da iniciativa Qualcomm® Wireless 
Reach™, e o Instituto de Socioeconomia 
Solidária (ISES) vão colaborar para desen-
volver tecnologias para drones destinados 
à agricultura. A parceria será executada 
por intermédio do Programa de Desen-
volvimento de Tecnologias para o Uso de 
Drones em Agricultura de Precisão, coor-
denador na Unidade é o pesquisador Lú-
cio Jorge.

“Essa cooperação importante e de-
verá ter resultados significativos para o 
avanço do setor”, destaca Juntolli, que 
também é secretário da Comissão Brasi-
leira de Agricultura de Precisão do Mapa. 
Segundo ele, o programa tem o objetivo 
demonstrar como essas soluções podem 
ser aplicadas para reduzir o impacto am-
biental e aumentar a produtividade das 

culturas. “Essa parceria vai colaborar para 
a sustentabilidade e a competitividade da 
agropecuária brasileira.”

De acordo com a Embrapa Instru-
mentação, os sistemas de bordo desenvol-
vidos para os drones - que combinarão a 
expertise da Embrapa em agricultura, al-
goritmos de processamento de imagem ao 
processador Qualcomm® Snapdragon™ e 
avançadas tecnologias móveis - têm como 
missão coletar, processar, analisar e trans-
mitir informações das lavouras em tempo 
real para os agricultores e agentes ambien-
tais de todo o Brasil.

Os dados de inteligência serão usados 
para detectar com precisão as deficiências 
das culturas, ocorrência de pragas, escas-
sez hídrica, déficit de nutrientes e danos 

ambientais. Estas funcionalidades per-
mitirão que os agricultores tomem me-
didas precisas para, por exemplo, evitar 
o uso demasiado de defensivos agrícolas, 
excesso de fertilização, além de possibili-
tar a irrigação de campos secos, a fim de 
reduzir o impacto ambiental e ampliar a 
produtividade.

Após o desenvolvimento de sistemas 
de bordo para drones, o programa terá 
testes de campo com os dispositivos e 
uma avaliação para medir o seu impacto 
econômico e social. Com isso, ainda será 
possível comprovar que os drones podem 
permitir a adoção de medidas imediatas 
em favor do meio ambiente e negócios, 
reduzindo ainda a consequência negativa 
das mudanças climáticas.
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cONhEça uma SéRiE 
dE aPlicaTivOS quE 
faciliTam a vida dO 
PROduTOR:

Mapeamento de áreas Fields Area 
Management
(Gratuito, disponível para Android, em inglês)
Basta localizar a propriedade 
por meio das coordenadas GPS 
e fazer a marcação dos pontos. 
Outra possibilidade é utilizar o 
modo rastreamento, assinalando as 
coordenadas em uma caminhada ou 
usando um veículo

Previsão ClimáticaINMET Tempo e 
Clima 
(Gratuito, disponível para Android e ioS, em 
português)
O aplicativo fornece dados como 
previsão do tempo para os próximos 
cinco dias, além de informações 
como precipitação, temperatura 
e umidade. Também é possível 
visualizar as imagens dos satélites 
meteorológicos, que são atualizadas 
a cada 15 minutos. 

mistura de TanquesTankmix  
(Gratuito, disponível para Android e ioS, em inglês) 
O aplicativo permite simular 
misturas de produtos nos tanques 
de pulverização. As informações 
provêm de uma base de dados 
abastecida com o resultado de testes 
de laboratório. É possível definir 
quantidades de produtos, simulando 
combinações de herbicidas, 
fungicidas e demais químicos com a 
água.

Meio Ambiente Simulador para o 
Código Florestal 
(Gratuito, disponível para Android e ioS, em 
português) 
Em meio ao prazo curto para 
adesão ao Cadastro Ambiental 
Rural (Car), esse aplicativo tenta 
facilitar o trabalho de regularização 
dos imóveis rurais. O usuário 
insere dados da propriedade (como 
localização, área de cultivo e área de 
reserva legal) e o sistema fornece um 
diagnóstico em relação a Lei do Novo 
Código Florestal

DOWNLOAD

eMBRApA vAI deseNvOlveR TecNOlOgIAs 
eM dRONes pARA usO NO cAMpO

aGROTOOlS E GOOGlE dEbaTEm O uSO dE 
aPlicaTivOS PaRa O aGRONEGóciO

Até 2050, a população do planeta 
deverá alcançar 9,5 bilhões de 
pessoas. Isso significa cerca de 2,5 
bilhões a mais do que os 7 bilhões 
atuais. Consequentemente, mais 
comida deverá ser produzida para 
atender a demanda. Para que não 
falte alimento no mundo, será 
necessário produzir nos próximos 
40 anos o mesmo que nos últimos 
10.000 anos! Então, qual a maneira 
mais eficiente de alcançar esse 
resultado de maneira sustentável?
Os desafios são grandes, mas as 
possibilidades de ganhos com o 
uso de tecnologias também são 
expressivos. Entre os desafios, 
estão as perdas de alimentos até o 

consumo, equivalentes a expressivos 
28% da produção global. Outra frente 
é a conservação das áreas rurais, já 
que cerca de 20% das terras estão 
degradadas.
Esse foi o tema do debate realizado 
pela AgroTools em pareceria com 
o Google. Ambos acreditam que o 
Agronegócio brasileiro conseguirá 
atingir esse resultado com o uso 
maciço de tecnologias. “Por meio de 
uma plataforma web e um aplicativo, 
por exemplo, o produtor rural 
terá mais informações sobre sua 
propriedade. A tecnologia facilitará o 
gerenciamento de todos os elos da 
cadeia produtiva”, explica o presidente 
da AgroTools, Fernando Martins.



Os resultados do setor de agronegó-
cios têm sido fundamentais para que a 
crise econômica do Brasil não seja ainda 
mais profunda. Segundo o Ministério da 
Agricultura, no primeiro semestre deste 
ano, somente a exportação cresceu 7,4%. 
Esse resultado reflete no bom desempe-
nho da área na XBW, plataforma de ne-
gócios destinada a intermediar o contato 
entre compradores e fornecedores de pro-
dutos e serviços de diversos segmentos. 

O portal reúne grandes nomes do se-
tor como Bayer, Yara, John Deere, entre 
outros, que são responsáveis por uma fa-
tia de mais de 25 mil acessos dentro os 
mais de 250 mil usuários cadastrados. Os 
contratos entre as empresas do segmento 
engrossam o montante de mais de R$ 2 
milhões de negócios já firmados pelo por-
tal em menos de três meses. 

No total, são mais de seis mil empre-

sas de diversos segmentos que podem ser 
acessadas com apenas um clique. “Os 
empreendedores de diversas frentes que 
englobamos no portal podem contar com 
a nossa ajuda para facilitar os trâmites de 
compra e venda de produtos no dia a dia. 
A XBW é uma plataforma simples, rápi-
da, que conecta todas as pontas da cadeia 
de maneira efetiva, proporcionando uma 
otimização da produção, com redução de 
custos, já que você pode ter acesso a deze-
nas de orçamentos rapidamente”, explica 
Anderson Detogni, CEO da plataforma. 

A XBW veio para solucionar os pro-
blemas e gerar grandes oportunidades 
de negócios. A ferramenta acompanha 
a evolução da tecnologia social, unindo 
empresas de todos os setores junto a seus 
clientes, fornecedores, representantes co-
merciais e profissionais que buscam opor-
tunidades no mercado de trabalho. 

São raríssimas as pessoas que hoje em 
dia não tem à mão um celular com acesso 
à internet e aos aplicativos que facilitam a 
vida contemporânea. E é com a ajuda da 
tecnologia que os consumidores de Santa 
Catarina e de alguns Estados têm levado 
para casa alimentos cada vez mais saudá-
veis. A ACATS (Associação Catarinense 
de Supermercados) desenvolveu um pro-
grama de rastreabilidade dos produtos que 
são oferecidos no setor de hortifrutis dos 
supermercados.

Responsável pelo desenvolvimento do 
software, o diretor Comercial da PariPas-
su Aplicativos Especializados, Giampaolo 
Buso, ressalta que Santa Catarina é pionei-
ro nesta tecnologia. O sistema é simples: 
em cada cartaz com o nome e valor do 
produto está um QR Code, ou seja, um 
código que pode ser lido pela câmera foto-
gráfica do smartphone.

Ao ler esse código em forma de “qua-
dradinhos”, o aparelho telefônico mostra 
na tela a imagem do produto, o nome do 
produtor e o local onde foi cultivado. O 
código não é um rótulo e é válido para 
cada nova colheita. Assim o leitor mostra, 
por exemplo, que os maracujás dispostos 
na gôndola foram produzidos na cidade 
de Araranguá, pelo agricultor Júlio Pereira 
e chegou ao supermercado pela distribui-
dora Baschirotto. Por meio do acesso ao 
Facebook, o consumidor pode ainda fazer 
uma avaliação sobre o alimento e entrar em 

contato com quem plantou e colheu as fru-
tas, legumes e verduras que está adquirin-
do para o consumo em sua casa. Ou seja, 
o processo do canteiro à prateleira da loja 
está ao alcance do cliente.

Mas a tecnologia não serve somente 
para conhecer o trajeto e o modo de produ-
ção. Serve, principalmente, para o controle 
da quantidade de defensivos aplicados nos 
alimentos e para garantir que as os valores 
estejam dentro dos limites estabelecidos em 
lei. Para tanto, a ACATS submete mensal-
mente amostras de seus fornecedores para 
testes em laboratórios. “Assim garantimos 
que os produtos estejam dentro das nor-
mas e em conformidade com a proposta 
do programa Alimento Seguro”, observou 
Giampaolo. Em caso de desacordo, seja em 
relação ao tipo de química ou à quantidade 
de defensivo utilizada o produtor é adver-
tido e um plano de ação é acionado para 
resolver o problema. “Essa prática além de 
segurança, dá identidade ao produtor e hu-
maniza o processo ao aproximá-lo de seu 
consumidor final”, defende.

Zootecnista, Giampaolo afirma que 
Santa Catarina é o Estado mais avançado 
em relação à rastreabilidade de alimentos. 
O sistema foi adotado também no Paraná 
e em outros sete Estados sucessivamente, 
por meio da parceria com a ABRAS (Asso-
ciação Brasileira de Supermercados). Atu-
almente, 18 supermercados catarinenses 
aderiram à iniciativa. 

Buscando atender uma demanda 
cada vez maior por qualidade e higiene 
nos produtos e processos, a Termotéc-
nica, maior indústria transformadora de 
EPS da América Latina e líder no mer-
cado brasileiro deste segmento, lança o 
Safe Pack - EPS com tecnologia antimi-
crobiana.

Com o Safe Pack, a Termotécnica 
inova rumo à biossegurança com um 
produto moderno e inteligente, desen-
volvido a partir do uso da nanotecno-
logia, que atua contra microorganismos 
conferindo uma maior proteção antimi-
crobiana aos produtos.

O grande diferencial do Safe Pack é 
a redução em 99% a ação e a presença 
de micro-organismos, tornando as su-
perfícies de contato e produtos livres das 
ameaças invisíveis do cotidiano.

Com essa propriedade asséptica, as 
embalagens poderão ser aplicadas para 
conservação em diversos segmentos, 
como alimentício, farmacêutico, entre 
outros. O Safe Pack ainda se destaca por 
proteger contra as variações extremas de 
temperatura e umidade, mantendo as 
características naturais dos produtos que 
armazenar.

A eficiência do Safe Pack é compro-
vada pela Norma Internacionalmente 
reconhecida para avaliar a atividade JIS 
Z 2801, por ensaios realizados em micro-
-organismos gram+ e gram-. Com parque 
fabril moderno e amplo, a Termotécnica 
já está preparada para atender as deman-
das de mercado de forma imediata.

Fonte: MAPA
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AgRONegócIO MOvIMeNTA 
TRANsAÇões eM NOvA 
plATAFORMA ONlINe

TecNOlOgIA cATARINeNse 
peRMITe RAsTReAR INFORMAÇões 
sOBRe hORTIFRÚTIs

SAfe PAck – ePS com TecnoloGiA 
AnTimicrobiAnA, cheGA Ao mercAdo
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AniTA GuTierreZ

TecNOlOgIA NO hORTINegócIO

O nome horticultura vem 
do latim Hortus - jardim e cole-
re - cultivar. A horticultura é um 
ramo da agricultura e engloba 
as culturas que exigem grandes 
cuidados, capricho, trabalho in-
tensivo como as frutas, hortali-
ças, flores, plantas ornamentais, 
temperos e plantas medicinais. 
Muitas delas são consumidas 
frescas, vivas, sem industriali-
zação. A horticultura permite 
a sobrevivência digna em uma 
área pequena de terra, mas exige 
grande investimento em tecno-
logia e recursos. A horticultu-
ra brasileira, segundo o IBGE, 
ocupa 4,4 milhões de hectares, 
produz 71 milhões de toneladas 
e uma receita de R$44 bilhões na 
produção. Ela ocupa 6% da área 
ocupada com agricultura, produz 
7% do volume e 21% da receita 
total agrícola.

O conceito do agronegócio 
engloba todas as operações en-
volvendo a produção e distribui-
ção de suprimentos agrícolas, as 
operações de produção dentro 
da fazenda, o armazenamento, 
processamento e distribuição de 
produtos agrícolas e dos itens 
produzidos a partir deles.

O hortinegócio é muito dife-
rente do grande agronegócio, é o 
negócio do pequeno, do perecí-
vel, da logística complexa, o pro-
duto fresco chega ao consumidor 
sem transformação e todos os 
nossos esforços são para conser-
var a qualidade na sua colheita. 
O hortinegócio envolve todos 
os que dependem da cadeia de 
produção e abastecimento das 
frutas, hortaliças, flores e plan-
tas ornamentais –  fornecedores 
de insumo e tecnologia, produ-
tores, transportadores, atacadis-
tas, varejistas e os servidores de 
alimentação 9escoals, presídios, 
hospitais, restaurantes, ...).

O agronegócio brasileiro é 
louvado com razão pela sua cres-
cente produtividade e tecnifica-
ção. Hoje em dia tecnologia é 
sinônimo de informatização, de 
automação, de robotização. 

Entretanto, tecnologia é mais 
abrangente, engloba o conjunto 
dos instrumentos, métodos e téc-
nicas que permitem a mudança, 
a solução de problemas, a apli-
cação prática do conhecimento 
científico. Algumas das tecnolo-
gias que impulsionaram a huma-
nidade são a descoberta do fogo, 

a invenção da roda, a escrita, a 
impressão, a navegação e outras 
como a Revolução Industrial. 
Todos os dias são desenvolvidas 
novas tecnologias de diferen-
tes complexidades, benefícios e 
custo de implantação. As tecno-
logias de informação e comuni-
cação desenvolveram- muito no 
Século XX – com a evolução das 
telecomunicações, utilização dos 
computadores, desenvolvimento 
da internet e ainda, a utilização 
de Energia Nuclear, Nanotecno-
logia, Biotecnologia.

O primeiro passo para a in-
formatização e a automação é a 
adoção da padronização e de me-
didas claras e transparentes.

Tudo é muito mais difícil 
para o hortinegócio. É só olhar-
mos a imensa diversidade de pro-
dutos, variedades, classificações, 
qualidade, tipos de embalagem, 
pesos, de valores, no mesmo dia 
– a Cotação de Preços da CEA-
GESP levantar os preços de 511 
diferentes itens. É um Torre de 
Babel, que cada um fala uma lín-
gua diferente.

As exigências dos nossos 
compradores, varejo e serviço 
de alimentação crescem todos 

os dias: código de barra, rastre-
abilidade, segurança do alimen-
to, garantia de peso e qualidade, 
prestação de serviços. O desfio é 
grande.

Os técnicos da CEAGESP es-
tão tentando cumprir a sua parte 
na criação de instrumentos com 
a união dos conhecimentos cien-
tíficos já existentes, dos conhe-
cimentos disponibilizados por 
atacadistas e produtores e pela 
criação de novos conhecimentos.

Hoje estão disponíveis:
As normas de classificação 

para 45 frutas e hortaliças – a 
linguagem mensurável de carac-
terização do tamanho e qualida-
de que pode ser utilizada na ne-
gociação entre produtores e seus 
compradores.

O Hortipedia com as fichas 
técnicas de 95 frutas e hortaliças: 
identificação, guia de variedades, 
padrões mínimos de qualidade, 
equivalência de tamanho entre 
a denominações de classificação 
e medidas, guia de variedades, 
sazonalidade, produtos alternati-
vos.   

A relação do peso líquido das 
embalagens mais comuns de to-
das as frutas e hortaliças comer-

cializadas na CEAGESP, que per-
mite o início da padronização da 
embalagem.

Uma proposta de caracteriza-
ção das frutas e hortaliças frescas 
no CNP – Cadastro Nacional 
do Produto da GS1, responsável 
pela administração da automação 
comercial, do código de barra. A 
caracterização do mesmo produ-
to, variedade, tamanho e classifi-
cação é diferente para cada em-
presa, o que impede a análise de 
desempenho do mesmo produto 
de diferentes empresas.

A promoção da adoção da 
rotulagem, primeiro passo para a 
rastreabilidade e a responsabiliza-
ção, e da melhoria do preenchi-
mento da nota fiscal do produtor, 
um esforço diário dos técnicos da 
Portaria da CEAGESP.

A grande maioria dos proble-
mas e desafios que enfrentamos 
todos os dias são comuns a todos 
nós. Não há como fugir deles.

Conheça os instrumentos 
aqui listados e muitos outros, já 
desenvolvidos. Eles podem aju-
dá-lo.
Mais informações:
cqh@ceagesp.gov.br 
11 36433825 11 36433892 
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EuROchEm adquiRE 
diSTRibuidORa bRaSilEiRa 
dE fERTilizaNTES, a 
fERTilizaNTES TOcaNTiNS

Peurochem group Ag ( 
“eurochem” ou “grupo”), 
uma empresa líder global em 
agroquímicos, anunciou, no dia 

06 de julho, a aquisição de uma 
participação de controle (50% + 
1 ação) na fertilizantes tocantins, 
uma das maiores misturadoras e 
distribuidoras de fertilizantes do 
brasil. A transação está sujeita à 
aprovação regulatória e espera-se 
a conclusão até o final de agosto 
de 2016. 

A aquisição está em linha 
com a estratégia da eurochem 

de fortalecer sua presença 
no crescente mercado de 
fertilizantes da América latina. 
com a presença e conhecimento 
de mercado da fertilizantes 
tocantins, suas fábricas e 
estrutura comercial estabelecida, 
com mais de 2.000 clientes, esta 
aquisição irá reforçar os negócios 
da eurochem na região. 

Fundada em 2003, a 

fertilizantes tocantins está 
estrategicamente localizada 
nas áreas de maior crescimento 
agrícola do brasil, no Norte, 
Nordeste e centro-oeste. A 
fertilizantes tocantins teve 
um crescimento de vendas 
de dois dígitos por sete anos 
consecutivos, com as vendas de 
fertilizantes atingindo 740.000 
toneladas em 2015. 

Nos termos desta aquisição, 
o Sr. José eduardo Motta, 
proprietário da fertilizantes 
tocantins, vai manter uma 
participação significativa na 
empresa, continuando a servir 
como diretor-Presidente 
(ceo), liderando a gestão 
operacional e o crescimento 
estratégico do negócio. os 
detalhes financeiros do acordo 
serão mantidos reservados. 

IVECO E COFIPE. 
CRESCENDO 
EM SÃO PAULO 
E NO CORAÇÃO 
DOS BRASILEIROS.

CARREGADA DE POTÊNCIA.

A Cofipe, sua concessionária Iveco em São Paulo, está crescendo. Chega, agora, a São Bernardo do 

Campo levando toda a linha Iveco: uma gama completa de veículos comerciais desenvolvidos 

para todos os segmentos do mercado de transporte e com a qualidade de uma das maiores 

fabricantes de caminhões do mundo. Conheça a nova loja Cofipe em São Bernardo do Campo. 

Seja qual for a sua jornada, estamos prontos para caminhar com você. 

Inauguração: 18 de julho.
Em breve, novas lojas em Barueri e Santos.

SÃO PAULO - 11 3475 2375
Av. Presidente Castelo Branco, nº 3.333 C, Bairro Canindé, São Paulo — SP

GUARULHOS - 11 2529 8000
Av. Monteiro, nº 42, Cidade Industrial Satélite, Guarulhos — SP

SÃO BERNARDO - 11 2504 2000
R. Eugênio Belloto, nº 200, Vila Liviero, São Paulo — SP
Saída km 13 A, sentido Santos.

Financie seu Iveco pelo 
Banco CNH Industrial.

www.cofipe.com.br

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

0800 702 3443
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PREçOS dE REfERêNcia 
dE PROduTOS 
aGRícOlaS Têm 
REajuSTE dE aTé 102%

Já estão em vigor os novos 
preços de referência do mel, lã, 
suíno vivo, tomate industrial e 
frutas como abacaxi, banana, 
goiaba e pêssego para a safra 
2016/2017, aprovados pelo 
conselho Monetário Nacional 
(cMN). A maioria dos produtos 
teve alta. o maior reajuste foi o 
do mel, que passou de R$ 4,20 
para R$ 8,50 o quilo (+102). Já 
o valor do quilo do suíno vivo 
subiu de R$ 2,68 para R$ 3,02 
(13%). O tomate industrial teve 
aumento de 11%, passando de 
R$ 0,18 para 0,20 o quilo. O 
reajuste foi concedido porque 
os valores não eram corrigidos 
desde a safra 2014/2015.

os preços de referência 
são utilizados pelos agentes 
financeiros para o cálculo 
do valor a ser financiado 
para a estocagem desses 
produtos, possibilitando aos 
produtores e às agroindústrias 
a comercialização em melhores 
condições de mercado, na 
entressafra, quando os valores 
são mais favoráveis. Agora, 
com os preços mais próximos 
aos praticados pelo mercado, 
os interessados podem acessar 
um volume de recursos 
mais compatível com a sua 
produção.

O limite de financiamento 
é de R$ 4,5 milhões por 
produtor rural/ano agrícola 
ou R$ 40 milhões no caso de 
agroindústrias. A taxa de juros 
dessa linha varia entre 8,75% 
e 10,5% ao ano e o prazo de 
pagamento é de até 6 meses. 
As agroindústrias podem 
obter os recursos mediante a 
comprovação do pagamento 
ao produtor de, no mínimo, o 
preço de referência estipulado.

Segundo a Secretaria de 
Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, R$ 368 milhões 
foram alocados para financiar 
a comercialização do mel, lã, 
suíno vivo, tomate industrial 
e frutas em 2015 (dado 
consolidado mais recente).
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nova diRetoRia da ceagesp é empossada 

pROjeTO sOcIAl dA cOMpANhIA é escOlhIdO cOMO 3º MelhOR dO MuNdO

O engenheiro e administrador de empre-
sas Antonio Carlos do Amaral Filho foi em-
possado novo presidente da CEAGESP no dia 
26 de junho, ao lado do bacharel em ciências 
jurídicas Christian Lombardi, que assume a 
diretoria administrativa financeira, e o enge-
nheiro agrônomo Luiz Gonçalves Ramos na 
diretoria técnica e operacional

Formando em Engenharia de Alimen-
tos pela Universidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP) e com pós-graduação em 
Administração de Empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Antonio Carlos do 
Amaral Filho foi presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo (CDHU) de abril de 
2011 a novembro de 2013.

Durante sua gestão, foi responsável pela 
entrega de mais de 30 mil casas populares, 
além de vários projetos importantes, como o 
de Recuperação Socioambiental da Serra do 
Mar, que beneficiou mais de oito mil famílias.

Em seu currículo constam passagens 
como presidente do Instituto Milton Campos 
(2007), entidade voltada para estudos e pes-
quisas de Políticas e de Gestão Pública, chefe 
de gabinete e secretário municipal interino 

de Educação (2000), e consultor e gestor de 
projetos (2001) nos setores agrícolas, bens de 
consumo, financeiro, energético, educacional 
e administração pública, em parceria como a 
Fundação Instituto de Administração (FIA-
-USP). 

De 1992 a 1995, foi superintendente 
de administração de serviços da Companhia 
Paulista de Obras e Serviços S.A. (CPOS), 
em que participou da criação e implantação 
da empresa. De 1991 a 1992, atuou como 
assessor do secretário do Ministério da Agri-
cultura e Reforma Agrária, para a idealização e 
implantação da Secretaria Nacional de Política 
Agrícola, onde coordenou as comissões de Ar-
mazenagem e de Classificação de grãos. 

Neste período, trabalhou junto às Bolsas 
de Mercadorias, visando a participação de ca-
pital privado no financiamento agrícola. De-
senvolveu, junto ao mercado, alternativas para 
o financiamento de commodities e demais 
produtos agrícolas.

De 1989 a 1990, foi diretor administrativo 
e financeiro da Companhia de Financiamento 
da Produção, empresa responsável pela gestão 
da Política de garantia de Preços Mínimos do 
Ministério da Agricultura do governo federal. 

ÍNdIce ceAgesp cAI 2,87% eM juNhO

BANcO de AlIMeNTOs dOA 67 TONelAdAs

O Índice de preços da CEAGESP apresen-
tou queda de 2,87% em junho. Mesmo com 
as adversidades climáticas (excesso de chuvas e 
geadas) nas regiões produtoras do sul e do su-
deste, esta foi a terceira baixa consecutiva. No 
semestre, o indicador acumula alta de 8,75% 
e, nos últimos 12 meses, a elevação de preços 
atingiu 23,13%.

As chuvas ininterruptas registradas no fi-
nal de maio e início de junho com posteriores 
geadas e temperaturas extremamente baixas, 
prejudicaram diversas culturas, notadamente 
verduras e legumes mais sensíveis.  

A redução no consumo também afeta o 

setor de frutas nesta época do ano. Com boa 
qualidade e oferta preservada, os preços do se-
tor caíram 7,51%. O setor de pescados regis-
trou queda de 3,87%. 

O setor de legumes registrou alta de 
4,10%, enquanto que o de verduras subiu 
16,25%. O setor de diversos (batata, coco 
seco, cebola, alho, ovos) aumentou 1,47%.  
Com isso, o volume comercializado no Entre-
posto de São Paulo caiu 10,5% em junho de 
2016. 

Veja mais detalhes em nosso portal: www.ceagesp.gov.
br/entrepostos/servicos/indice-ceagesp

O Banco CEAGESP de Alimentos (BCA) 
recebeu em junho 79 toneladas doados por 78 
atacadistas e comerciantes que operam tanto 
dentro do Entreposto Terminal de São Paulo 
(ETSP) como no seu entorno. 

Após descartar 12 toneladas de produtos 
que não estavam adequados para consumo, 
foram distribuídas 67 toneladas de alimentos 
para 110 entidades que atendem menores, 
idosos e portadores de deficiência e pacientes 
de casas de recuperação e de assistência, bene-
ficiando cerca de 108 mil indivíduos.

Dentro de suas ações sociais, o BCA doou 
no 1º dia de julho cerca de 1,6 toneladas de 
frutas, legumes e verduras para a Associação 
Paulista de Apoio à Família (APAF), organi-
zação não-governamental - que passa a ser 

parceira do BCA – e que mantém o Espaço 
Iluminar e das Creches Aconchego I e II, loca-
lizados na rua Avanhandava, na região central 
de São Paulo e que há 10 anos oferece capa-
citação profissional para mulheres de baixa 
renda e em situação de vulnerabilidade social. 

Outra entidade que firmou parceria com 
o BCA foi o Instituto Acaia, uma organização 
social sem fins lucrativos que acolhe e oferece 
atividades sócio-educativas a crianças, adoles-
centes e famílias em seus três núcleos: Ateliê 
Acaia e Centro de Estudar Acaia Sagarana si-
tuados na Vila Leopoldina (SP) e Acaia Panta-
nal situado em Corumbá (MS). No ínicio de 
julho, a equipe do Banco de Alimentos foi le-
var uma doação de frutas e legumes, e aprovei-
tou para conhecer as instalações da instituição.

O presidente da Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais do 
Estado de São Paulo (CEAGESP), An-
tonio Carlos do Amaral Filho, recebeu 
em mãos no último dia oito de julho 
o troféu com o qual a Companhia foi 
agraciada pela WUWM (sigla em in-
glês para União Mundial dos Merca-
dos Atacadistas) pela 3ª colocação 
no concurso da instituição intitulada 
“Eficiência na redução da perda e des-
perdício de alimentos no mercado”.

O prêmio foi trazido da Euro-
pa pelo representante brasileiro na 
WUWM e ex-presidente da CEAGESP, 
Mário Maurici de Lima Morais, e en-
tregue a Amaral Filho na presença do 
presidente do Conselho de Adminis-
tração da Companhia e representante 
do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), Arno Jerke 
Júnior. 

A CEAGESP foi premiada devido 
ao suporte ao Programa Fome Zero, 
do Governo Federal, com a colabo-
ração dos atacadistas que atuam 

no mercado e dão suporte ao Banco 
CEAGESP de Alimentos (BCA), que 
conseguiu arrecadar mais de 22 mil 
toneladas de alimento doados para 
pessoas em situação de risco ao lon-
go de 13 anos. Durante esse período 
usou várias abordagens, como desi-
dratadoras para aumentar o tempo 
de vida de frutas e verduras.

A premiação foi anunciada no fi-
nal de maio na Polônia. Em primeiro 
lugar, foi escolhido o mercado aus-
traliano de Melbourne, que por meio 
de uma parceria público-privada con-
seguiu diminuir significativamente a 
perda e desperdício de alimentos no 
mercado local.

O segundo lugar foi para o merca-
do londrino de Borough, que ao longo 
de dois anos ajudou os atacadistas lo-
cais a reduzir o desperdício de alimen-
tos destinando mais de 16 toneladas 
de produtos para boas causas, o que 
resultou na produção de mais de 40 
mil refeições para pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade na sociedade.

ceAgesp 
ReceBe TROFéu 
de cONcuRsO 
INTeRNAcIONAl 
dA WuWM

aNTONiO caRlOS dO amaRal filhO aSSumE 
PRESidêNcia aO ladO dE chRiSTiaN lOmbaRdi E 
luiz GONçalvES RamOS

Amaral (esq.) recebeu troféu de Maurici (centro), ao lado de Arno Jerke
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No mês de junho, dos 52 pro-
dutos mais vendidos na Ceasa 23 
apresentaram redução nos preços 
em relação ao mês de maio. O 
número equivale a uma queda de 
44,2% no total dos produtos. O 
grupo das hortaliças apresentou 
a maior quantidade de produtos 
em baixa.

Entre os hortigranjeiros que 
caíram de preço a cebola roxa 
ocupa o primeiro lugar com 
-53,36%, passando de R$4,71 
o quilo em maio para R$ 2,20 
em junho. Em seguida aparece 
a cebola pêra, reduzindo de R$ 

3,86 para R$1,93, uma queda de 
50,05%. Em terceiro lugar ficou 
o chucho que era vendido de R$ 
1,40 o quilo e passou a ser comer-
cializado por R$ 0,73, uma queda 
de 47,93%.

A boa safra nas áreas irrigadas 
em outros estados do Nordeste 
e também da Região Serrana do 
Ceará influenciou a queda dos 
produtos mais comercializados na 
Ceasa. Os estados que mais envia-
ram hortigranjeiros além do Cea-
rá foram: Pernambuco, Rio Gran-
de do Norte, Bahia, Maranhão e 
Sergipe.

Os permissionários da Central de 
Abastecimento do Piauí (Ceapi) estive-
ram reunidos, no dia 20 de junho, para 
enumerar as principais dúvidas referentes 
ao processo de parceria público-privada 
que será implementado no órgão. A 
reunião foi organizada pelos membros 
da União de Permissionários da Ceapi 
(UPC) e contou com a participação de 
mais de 30 representantes do mercado.

Após uma breve apresentação do 
projeto, os permissionários presentes le-
vantaram diversos questionamentos e 
redigiram um documento oficial. “Estas 
perguntas iremos esclarecer, pessoalmen-
te, com os representantes da Suparc. Por 

isso, a importância de não deixarmos 
qualquer dúvida sem um devido esclare-
cimento”, disse James Andrade, permis-
sionário da Ceapi há mais de 15 anos e 
membro da UPC.

Valor da taxa cobrada pelos módulos 
de comercialização do órgão, remane-
jamento de bancas e boxes, saneamento 
e segurança do mercado são alguns dos 
pontos que mais geram dúvidas entre os 
permissionários da Ceapi. “Precisamos 
discutir ponto a ponto do que vai ser fei-
to na central piauiense que é o nosso lo-
cal de trabalho e de onde tiramos o nosso 
sustento”, disse Moizés Pereira que traba-
lha no entreposto há mais de 30 anos.

A importância de saber a origem dos 
produtos comercializados nas Centrais de 
Abastecimento do Rio Grande do Nor-
te (Ceasa/RN) para o monitoramento e 
o controle de agrotóxicos foi debatida em 
reunião do dia 30 de junho, na sede admi-
nistrativa da Ceasa. 

O encontro realizado com a direção 
da Ceasa mais representantes do Institu-
to de Defesa e Inspeção Agropecuária do 
RN (Idiarn), da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (SENAR) 
serviu para discutir ações que vão ser apli-
cadas na campanha que visa conscientizar 
os permissionários da maior central de 

abastecimento do RN sobre a necessidade 
de informar de onde veio o produto que 
eles estão comercializando, a fim de moni-
torar os níveis de agrotóxicos utilizados na 
produção. 

Com esse trabalho de conscientização 
e da consequente aplicação do monitora-
mento e rastreabilidade de frutas, legumes 
e verduras (FLV), vai ser possível controlar 
a quantidade e qualidade de agrotóxicos 
utilizados, da produção dos alimentos até 
o ponto de venda. Seu principal objetivo 
é garantir que a aplicação de defensivos 
agrícolas nos alimentos não esteja acima 
do nível permitido por lei e, portanto, eles 
estejam seguros para o consumo humano. 

As Centrais de Abastecimento do Pará 
(Ceasa) lançaram no dia 2 de julho, a pri-
meira edição do Sábado Rural - Produtos 
do Campo pra Cidade, um projeto desen-
volvido em parceria com a Secretaria de 
Estado e Agricultura e Pesca do Pará (Se-
dap), Empresa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado do Pará (Emater), 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Pará (Faepa) e Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), que busca ampliar 
a oferta direta de produtos hortigranjeiros 
aos consumidores da Grande Belém.

Instalada no hall do prédio administra-
tivo da Ceasa, a programação se estendeu 
de 8h até o meio dia, contemplando 20 

empreendimentos de produtores rurais, 
vindos de mais de seis municípios para-
enses (Ananindeua, Benevides, Bragança, 
Marituba, Santa Bárbara, Traquateua e Vi-
gia), e incluiu também a Feira do Produtor 
Rural, organizada pela Emater, que ofertou 
uma variedade de produtos orgânicos (hi-
dropônicos e convencionais) da agricultura 
familiar.

O objetivo do Sábado Rural é incen-
tivar a produção regional, além de traba-
lhar o escoamento da produção e assegu-
rar um canal direto entre o produtor e o 
consumidor final, eliminando a figura do 
atravessador e garantindo preços acessíveis 
à população.

44% dos pRodutos 
mais comeRcializados 
na ceasa ReduziRam 
os pReços

PeRMISSIoNáRIoS dA ceAPI dIScuteM PPP ceASA-RN ARtIculA cAMPANHA PARA 
coNScIeNtIzAçÃo SobRe AlIMeNto SeguRo 

ceASA-PA: SábAdo RuRAl AtRAI PRodutoReS e 
coNSuMIdoReS à ceASA

Foi lançado oficialmente no dia 2 de 
julho, o Programa de Boas Práticas Agro-
pecuárias do Distrito Federal — Brasília 
Qualidade no Campo. Por meio dele, 
agricultores que adotarem boas práticas 
atestadas pelas regras do programa serão 
reconhecidos com certificados e selos 
emitidos pela Secretaria da Agricultura, 
Abastecimento e Desenvolvimento Ru-
ral. O lançamento ocorreu no Centro de 
Capacitação e Comercialização da Agri-
cultura Familiar, da Centrais de Abaste-
cimento do Distrito Federal (Ceasa-DF).

Um dos objetivos do Brasília Quali-
dade no Campo é promover, capacitar e 
estimular os responsáveis por estabele-

cimentos rurais que comercializam ali-
mentos in natura (não industrializados) 
a desenvolver ações para melhorar a qua-
lidade sanitária e assim proteger a saúde 
da população do Distrito Federal. A ade-
são é voluntária. Quem quiser participar 
deve procurar os escritórios da Emater na 
região administrativa em que fica a pro-
priedade.

Além dos agricultores, trabalhado-
res rurais e consumidores, estão entre o 
público-alvo do programa associações, 
cooperativas e organizações de agriculto-
res, comércio atacadista e varejista, distri-
buidores, feiras e demais integrantes das 
cadeias produtivas agropecuárias.

ceASA df - bRASílIA quAlIdAde No cAMPo 
RecoNHece boAS PRátIcAS AgRoPecuáRIAS



O engenheiro civil Fabio Ohtsuki, 34 
anos, fundador da Oh Apps, empresa de 
desenvolvimento de Aplicativos e Sof-
twares existente no mercado desde 2011, 
criou um programa específico que ajuda 
os comerciantes da Ceagesp a administrar 
melhor o comércio. 

Em tempo de crise, as empresas preci-
sam inovar para se manter competitivo e 
este aplicativo, conhecido como “iFruit” 
pode ser utilizado em diversos aparelhos 
como tablets, celulares, computadores, 
tudo sincronizado, desenvolvendo infor-
mação detalhada do consumidor e em 
tempo real. Programa que já está sendo 
utilizado por algumas empresas no Entre-
posto de São Paulo.

JE - Como surgiu a possibilidade de criar 
este software que ajuda os permissioná-
rios na administração das vendas?
FÁBIO - Devido às diversas demandas 
de desenvolvimento que exige uma ges-
tão de uma empresa na CEAGESP.  O 
sistema começou a operar em produção 
na ESCAR, empresa de frutas, a partir 
de setembro de 2014, e em fevereiro de 
2015 na American Fruit. Eles necessita-
vam de um software de gestão (ERP) - 
sigla em Inglês que significa Enterprise 
Resource Planning , que nada mais é, 
em português que: Planejamento dos 
Recursos da Empresa. 

JE - O que era a ideia inicial que precisa-
va ser feito?
FÁBIO - Eles queriam que atendesse às 
demandas deles. Posteriormente, no ano 

passado, a Caxiense, também de frutas 
entrou no processo e começou a contri-
buir com algumas demandas relacionadas 
a importação de frutas.

JE - Este software é complicado para usar 
ou ele é autoexplicativo? 
FÁBIO - Este software tenta ao máximo 
ser autoexplicativo, ou seja, qualquer um 
pode utilizar. É muito visual compara-
do aos outros existentes no mercado. O 
Aplicativo para lançamento de pedidos 
de venda, por exemplo, não requer muito 
do vendedor e ele realiza o procedimento 
em poucos segundos.

JE - Qualquer aparelho eletrônico con-
segue utilizar este aplicativo?
FÁBIO - Sim, este programa é rodado 
facilmente em computadores com as 
versões do Windows (XP, 7 ou 10). Para 
o móvel, celulares e tablets, o aplicativo 
está disponível para Android e também 
para o iOS.

JE - Qual foi a reação dos permissioná-
rios ao conhecer este aplicativo? Tiveram 
interesses ou ainda há uma desconfiança 
pelos vendedores, aqui da Ceagesp?
FÁBIO - Além da American Fruit, Esco-
ar e Caxiense, já estamos com mais sete 
clientes. Como não fazemos propaganda 
(é uma nova filosofia entre as empresas de 
aplicativos e softwares), não temos como 
avaliar se há desconfiança. Tivemos ape-
nas um episódio onde um de nossos con-
correntes, espalhou boatos e informações 
falsas entre seus respectivos clientes.

JE - Como é realizada, então, a divulga-
ção de seu produto?
FÁBIO - Na verdade, o nosso principal 
marketing é a qualidade e a satisfação dos 
atuais clientes, que nos indicam para ou-
tros clientes.

JE - Caso o permissionário tenha interes-
se pelo aplicativo, mas não tem conheci-
mento digital, existe um treinamento?
FÁBIO - Sim. Há treinamento inicial e 
a implantação, sem cobrança adicional. 
Existe apenas uma cobrança mensal e 
não exigimos fidelidade. A cobrança da 
mensalidade é referente à Consultoria em 
Gestão e Help Desk, para uso do Sistema.

JE - Este aplicativo ainda pode ser me-
lhorado? 
FÁBIO - Definitivamente sim! Nos-
sa empresa trabalha no modelo japonês 
“Kaizen” (melhoria contínua de quali-
dade) e utilizamos o método PDCA no 
desenvolvimento.

JE - Tecnologia no Brasil, ainda é precá-
ria e não se pode confiar 100%. Em caso, 
de queda de sistema, travamento ou pa-
rar de funcionar, há um suporte para re-
solver qualquer problema?
FÁBIO - Sim, há suporte total. Nunca 
tivemos problemas com travamento do 
sistema. O sistema depende de compu-
tador servidor e rede de computadores. 
Se ambos estão em funcionamento, o 
sistema não trava. Caso um destes parar 
de funcionar, oferecemos também su-
porte nesta área.

SoftwARe 
fAcIlItA A 
vIdA doS 
coMeRcIANteS 
dA ceAgeSP 
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fERRamENTa ajuda 
PROduTORES RuRaiS 
a SE habiliTaR 
PaRa PaRTiciPaR dO 
SiSTEma dE cOmPRaS 
PúblicaS
ll A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de 
São Paulo mantém por meio de 
seu Instituto de Cooperativismo 
e Associativismo (ICA), 
vinculado à Coordenadoria 
de Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro), 
ferramenta bastante simples 
e intuitiva que possibilita o 
monitoramento, em tempo real, 
dos editais de compras públicas. 
Essa iniciativa facilita o acesso 
dos produtores aos programas 
Paulista da Agricultura de 
Interesse Social (PPAIS) e 
Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE).
“Ser pequeno não é sinônimo 
de ser amador, incompetente 
ou inferior. Grande parte dos 
produtos que abastecem 
o Estado de São Paulo são 
provenientes de pequenas 
propriedades. Nós na Secretaria 
mudamos o olhar e não 
tratamos o pequeno com 
assistencialismo”, pontuou o 
secretário Arnaldo Jardim.
As informações estão 
disponíveis na capa do site 
da Codeagro, mas o sistema 
se encarrega de enviar uma 
ficha resumo aos Escritórios 
de Desenvolvimento Rural 
(EDRs) e Casas da Agricultura da 
Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (Cati) da 
Secretaria de Agricultura 
das regiões onde os editais 
foram abertos e, de forma 
complementar, às cooperativas e 
associações cadastradas no ICA. 
“Essa funcionalidade permite 
ganho considerável de tempo 
aos interessados em participar 
dos programas”, explica 
Diógenes Kassaoca, diretor do 
ICA.
De acordo com Kassaoca, “a 
interatividade permite que 
o usuário tenha acesso às 
informações mais importantes, 
bem como ao edital completo, 
com apenas um clique, sem a 
necessidade de download de 
arquivo”. O sistema também 
oferece ferramentas de preços 
praticados nas compras públicas 
realizadas nos últimos 90 dias, 
organizadas por município, 
Regiões Administrativas e para 
o Estado de São Paulo. Em 
caso de dúvida, os agricultores 
podem solicitar a presença de 
um técnico do ICA para ensinar a 
utilizar a ferramenta.

entrevista



A Fenabrave – Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Automotores divul-
gou no dia 4 de julho, o desempenho do 
setor automotivo no mês de junho e do 
1º semestre de 2016. Para o Setor da Dis-
tribuição de Veículos no geral (automó-
veis, comerciais leves, caminhões, ônibus, 
motocicletas, implementos rodoviários e 
outros) o mês de junho apresentou retra-
ção de 0,41% em relação a maio (263.570 
unidades em junho, contra 264.645 no 
mês anterior).
No segmento de caminhões apresentou 
aumento de 3,15% em junho, atingindo 
4.188 unidades contra 4.060 em maio. 
No acumulado do semestre, no entanto, o 

setor caiu 31,99%. Apesar de a economia 
dar sinais de recuperação, o desemprego 
ainda ameaça a população, afetando, prin-
cipalmente, os consumidores de motoci-
cletas. Esse segmento apresentou queda 
de 6,4% em junho sobre maio, caindo 
14,76% no semestre. 
Ainda em compasso de espera por defi-
nições políticas, a Fenabrave não alterou 
suas projeções para o ano, mantendo em 
-15,04% a retração esperada para o setor 
em geral e chegando a -20% para automó-
veis e comerciais leves, -5% para motoci-
cletas, -23% para caminhões e -8,5% para 
implementos rodoviários. 

A Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores, Anfavea, promo-
verá campanha sobre segurança veicular 
como parte das celebrações dos 60 anos 
da entidade. O foco da iniciativa é a cons-
cientização sobre os riscos da utilização do 
celular ao volante e da importância do uso 
do cinto de segurança nos bancos diantei-
ros e traseiros.
As atividades ocorrerão em todos os sába-
dos e domingos de julho, época de férias 
escolares, em pontos de parada da rede 
Frango Assado, localizados nas rodovias 

dos Bandeirantes, Carvalho Pinto, Pre-
sidente Dutra, Fernão Dias e Anhangue-
ra. O horário de realização é sempre das 
10h00 às 16h00.
Nos canais digitais, as pessoas poderão 
acessar o hotsite exclusivo da campanha 
e acompanhar onde a Patrulha Mirim es-
tará naquele final de semana. Além disso, 
poderão criar uma imagem de patrulheiro, 
compartilhar fotos e mensagens nas redes 
sociais e imprimir seu próprio talão de 
multas. O endereço é: www.patrulhami-
rim.com.br.

Os caminhões Accelo Merce-
des-Benz se posicionam, cada 
vez mais, como os mais pro-
dutivos do segmento VUC 
(Veículo Urbano de Carga) na 
cidade de São Paulo, destacan-
do-se pela alta capacidade vo-
lumétrica e de carga útil e pela 
permissão de circulação, mes-
mo em zonas de restrição, res-
peitando apenas o rodízio de 
placas. Com a nova legislação 
VUC recentemente implan-
tada – que permite um maior 
comprimento total do veículo, 
até 7,20 metros, aumentando 
a capacidade de transporte 
para empresas e autônomos 
– a linha Accelo passou a ofe-
recer mais modelos de cami-
nhões, com muitas vantagens 
e benefícios aos clientes.
Os caminhões Mercedes-Benz 
da linha Accelo também se 
destacam no mercado por 

contribuir para a melhoria da 
mobilidade urbana, demanda 
cada vez mais crescente na ci-
dade de São Paulo, como em 
quaisquer metrópoles ou cida-
des de porte grande ou médio, 
caracterizadas por tráfego in-
tenso e dificuldade de acesso a 
zonas de restrição.
“Graças à sua elevada capaci-
dade de carga, o Accelo pode 
substituir até cinco veículos 
nas operações de transporte”, 
diz Leoncini. “Ou seja, nosso 
caminhão faz menos viagens 
para a mesma quantidade de 
carga, com maior economia 
operacional, aumentando a 
produtividade e a rentabilida-
de para o cliente. Isso também 
significa menos veículos nas 
vias e menor volume de emis-
sões, o que traz melhoria para 
a qualidade do ar e preserva o 
meio ambiente”.

cAminhõeS Accelo mercedeS-benZ São 
oS mAiS ProduTiVoS PArA o SeGmenTo Vuc

emplacamentos de veículos 
RegistRam estabilidade em junho

ANfAveA PRoMove cAMPANHA 
SobRe SeguRANçA veIculAR

Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho, Demisssionais.

Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

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

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário

MAS o AcuMulAdo teM quedA No 1º SeMeStRe
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O sucesso da linha Daily 
tem sólidas explicações. Uma 
delas é a capacidade de carga, 
que começa na faixa das 3,5 
toneladas, versão liberada para 
rodar na zona de restrição, 
também com opções nas cate-
gorias de 4, 5,5 e 7 toneladas, 
que atendem ao segmento de 
VUC. Agora, com a atuali-
zação da lei de VUCs para a 
cidade de São Paulo, que au-
mentou o comprimento má-
ximo dos veículos de 6,3 para 
7,2 metros, a Iveco passa a dis-
ponibilizar, para esse nicho de 

mercado, o Daily 70C17 cabi-
ne simples e cabine dupla com 
entre-eixo de 4350mm. 

“Frotistas e autônomos que 
transportam cargas na cidade 
de São Paulo podem contar 
com mais uma ótima opção 
da família Daily, que permite 
ao transportador carregar mais 
carga em um baú de 5,5m”, 
afirma Karina Esteves, gerente 
de marketing de produto da 
Iveco.

O Daily também chama 
atenção por seu interior con-
fortável e ergonômico, pois o 

câmbio é acoplado ao painel, 
próximo ao volante. Outro 
ponto de destaque é sua robus-
tez, que o torna capaz de car-
regar volumes superiores aos 
transportados pelos seus com-
petidores diretos. 

A Iveco buscou deixar a 
condução do veículo mais se-
melhante à de um automóvel, 
ou seja, mais confortável. Com 
uma grande disponibilidade 
de modelos cabine simples e 
cabine dupla, a linha oferece 
flexibilidade com uma variada 
gama de aplicações comerciais. 

A Ford exibiu na Transposul 
2016, de 12 a 14 de julho, em 
Porto Alegre, RS, o seu grande 
lançamento, a linha Cargo Tor-
qshift com transmissão auto-
matizada de 10 ou 16 marchas, 
com uma série de recursos avan-
çados para aumentar a produ-
tividade da frota e o conforto 
do motorista. O Cargo 2429 
Torqshift, carro-chefe da linha, 
pode ser visto no estande ao 
lado dos modelos Cargo 1419 e 
Cargo 3129, também mostrados 
em primeira mão.

O Cargo 2429 Torqshift, 
com tração 6x2 e peso bruto to-
tal de 23 toneladas, conta com 
dois anos de garantia e o preço 
mais competitivo da categoria, 
nas versões cabine simples e lei-
to. Sua nova transmissão auto-
matizada de 10 marchas conta 
com trocas inteligentes, piloto 
automático, função “Low” para 
descidas, indicador de marcha 
no painel, assistência de partida 
em rampa e dois modos de di-
reção: Performance e Economia.

Comparada às automáticas 

convencionais, a transmissão au-
tomatizada da Eaton que equipa 
a linha Ford Cargo Torqshift 
tem como vantagens o menor 
custo de aquisição e reparo, a 
maior economia de combustível 
– que chega a 10% – e a facili-
dade de manutenção. Outro di-
ferencial é o sistema de proteção 
da embreagem que aumenta em 
quatro vezes a durabilidade do 
conjunto.

Na função D (dirigir), ela 
seleciona a marcha de arranque 
adequada e faz uma troca otimi-
zada. Na função M (manual), 
permite ao motorista assumir o 
controle e selecionar as marchas 
pelo botão na manopla em situ-
ações como rodagem fora de es-
trada ou subidas íngremes.

Na função L (“Low”), ex-
clusiva da Ford, as marchas são 
reduzidas gradativamente de 
acordo com a velocidade e rota-
ção do veículo. Além de segurar 
o veículo em declives, também é 
útil em situações como o acopla-
mento de colheitadeira, em ma-
nobra de ré.

A MAN Latin America, fa-
bricante dos caminhões e ônibus 
Volkswagen e MAN, ofereceu 
condições comerciais diferencia-
das para seus clientes durante a 
TranspoSul, de 12 a 14 de julho 
em Porto Alegre (RS). O estan-
de da montadora de 300 metros 
quadrados foi palco para soluções 
de transporte sob medida das 
marcas com algumas das melho-
res opções de transporte para os 
segmentos de maior demanda na 
região Sul.

Com 480 cavalos de potên-
cia, o cavalo extrapesado MAN 
TGX 29.480 marcou presença na 

feira para demonstrar o portfólio 
da MAN Latin America para os 
transportadores que estejam em 
busca de uma velocidade média 
superior e excelente relação custo-
-benefício. O modelo tem ainda 
uma das maiores capacidades de 
tração do mercado.

Outro destaque da montado-
ra quando se fala em robustez é o 
Worker 15.210 4x4, com confi-
guração sob demanda para apli-
cação civil fora de estrada. Sua 
maior vantagem está na capa-
cidade de carga: o veículo pode 
transportar cinco toneladas em 
qualquer tipo de terreno, espe-

cificação reconhecida em testes 
rigorosos do Exército Brasileiro, 
que já adquiriu mais de cinco 
mil unidades do modelo nos úl-
timos anos.

Entre os mais leves, o Deli-
very 10.160 reforçar a flexibilida-
de da linha, ideal para o transpor-
te de cargas em diversas aplicações 
com agilidade.  Um dos modelos 
mais vendidos do Brasil, esse ca-
minhão é bastante conhecido por 
sua fácil manutenção, agilidade 
no trânsito urbano e muito con-
forto para o motorista, contando 
com a cabine com o melhor espa-
ço interno da categoria.

CustO-BEnEFíCIO é dIFErEnCIAL dOs CAmInhõEs VOLkswAgEn E mAn nA trAnspOsuL

FOrd pArtICIpA dE EVEntO dE 
LOgístICA Em pOrtO ALEgrE 
COm O CArgO tOrQshIFt

nOVA REGRA DE TRAnSPORTE URBAnO PERMITE VEÍCULOS COM ATÉ 
7,2 M EM ÁREA DE RESTRIÇÃO
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ivEcO daily 70c17, cOm maiOR 
PlaTafORma dE caRGa, ENTRa PaRa a 
liSTa dE vucS Na cidadE dE SãO PaulO 



Aos que trabalham na Com-
panhia de Entrepostos e Ar-
mazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) sabem bem da 
importância que é o transporte 
de mercadoria para o estabeleci-
mento. A entrega precisa ser re-
alizada dentro do prazo, porém, 
não é uma tarefa muito fácil 
para ser executada com cami-
nhões trafegando pelos grandes 
centros das cidades. Para isso, 
muitos permissionários do En-
treposto optam pelos seguimen-
tos VUCs, que são os Veículos 
Urbanos de Cargas. 

As vantagens são inúmeras, 
como por exemplo, os VUCs 
podem trafegar livremente nos 
centros urbanos, sem a restrição 
do horário em qualquer dia da 
semana. Isso ajuda muito aos 
comerciantes que precisam dis-
tribuir o seu produto no tempo 
hábil. Outra novidade é que a 
nova legislação permitiu o com-
primento do veículo em até 
7,20 metros. Antes o máximo 
permitido era de 6,30 metros. 

Os caminhões Accelo Mer-
cedes-Benz se posicionam cada 
vez mais produtivos do segmen-
to, na cidade de São Paulo, des-
tacando-se pela alta capacidade 
volumétrica e de carga útil. A 

linha Accelo passou a oferecer 
mais modelos, com muitas van-
tagens e benefícios aos clientes.

“Estamos totalmente prepa-
rados para atender à nova legis-
lação VUC com um portfólio 
ainda maior”, afirma Roberto 
Leoncini, vice-presidente de 
Vendas, Marketing & Peças e 
Serviços Caminhões e Ônibus 
da Mercedes-Benz do Brasil. 
“Oferecemos aos clientes um 
completo leque de produtos, 
nos leves Accelo 815 e 1016, e 
agora no médio com o novo Ac-
celo 1316 6×2, todos podendo 
atender o novo VUC de 7,20 
metros”.

A Mercedes-Benz realizou 
um teste, com o novo Accelo 
1316, com terceiro eixo e sus-
pensor originais de fábrica, na 
CEAGESP. O caminhão que é 
de 13 toneladas de PBT (peso 
bruto total) se enquadra no seg-
mento dos médios, mas pode 
ser adaptado facilmente nos le-
ves.  O objetivo era demostrar 
a versatilidade do novo veículo 
trafegando na grande São Pau-
lo, para isso, no teste-drive, foi 
utilizado o motorista experien-
te, Antônio Carlos, da empresa 
Barbosa Batatas.

“Além de ser muito boni-

to por fora, o caminhão é bem 
forte e até me surpreendeu, por-
que, durante o trajeto eu não 
passei nenhuma marcha de for-
ça, somente utilizando a marcha 
leve, o painel é igual ao Accelo 
1016,” comenta o Antônio Car-
los, que aprova o novo veículo.

Mesmo ele com toda a expe-
riência de dirigir um caminhão 
similar, que é o Accelo 1016, 
sentiu algumas diferenças signi-
ficantes. A presença de um pro-
fissional da Mercedes durante o 
percurso o ajudou a esclarecer 
algumas dúvidas e até soluções 
para uma direção mais econô-
mica. 

A Barbosa Batatas, empresa 
que está na CEAGESP, desde 
2000, possui frotas próprias, 
além de terceiros. Para a sócia 
proprietária, Rita Barbosa, a uti-
lização de caminhões leves é o 
essencial para o comercio.

“Antes, nós trabalhávamos 
com caminhões maiores para 
as entregas. Nós os eliminamos, 
devido às restrições das cidades. 
Então, faz um tempo que op-
tamos em trabalhar com cami-
nhões estilo VUCs. Ele compor-
ta um pouco menos em peso, 
mas tem mais agilidade”, frisou 
Rita. 

nOVO mErCEdEs ACCELO 1316 gAnhA 
AprOVAÇÃO nO tEstE-drIVE nA CEAgEsp 

19juLho / 2016   i  ENTREPOSTO  



20 ENTREPOSTO  i  juLho / 2016 revista

EquiPE daS 
flORES vENcE 
40º TORNEiO dE 
bEiSEbOl

No domingo, dia 10 de ju-
lho, foi realizada a final do 40º 
Torneio Interno de Beisebol da 
Ceagesp, evento tradicional no 
calendário anual do Sincaesp. O 
campeonato aconteceu no Coo-
per Cotia Atlético Club, no Par-
que Ipê, em São Paulo.

O beisebol hoje continua for-
te como atividade esportiva dos 
permissionários. O tradicional 
evento foi organizado pelo Sinca-
esp e coordenado por Sergio Mi-
nakata, o Serginho da Kentisa, e 
Makoto Tamura. Ênio Kiyohara, 
filho do idealizador do Campeo-
nato em 1976, Sr. Daijiro Kiyo-
hara, também marcou sua pre-
sença com familiares. 

Cerca de 120 pessoas estive-
ram presentes, entre jogadores, 
permissionários e seus familiares. 
Foi servido aos presentes um al-
moço, com churrasco, preparado 
por uma equipe de cozinheiras 
voluntárias com produtos doados 
pelos permissionários. Enquanto 
isso, no campo II, jogavam, para 
não perder a prática, os três ti-
mes dos veteranos. 

Ao finalizar, Sérgio Minaka-
ta, coordenador esportivo do 
sindicato agradeceu a todos que 
colaboraram para a realização 
do evento. Às voluntárias da 

cozinha, aos atletas e principal-
mente aos patrocinadores que 
colaboraram para a realização 
do evento. 

Beisebol
 
O beisebol surgiu nos Es-

tados Unidos no século XIX, 
como uma variação de muitos 
jogos que usavam uma bola e um 
taco. Desses, o beisebol é o que 
foi mais aceito pelos americanos, 
tanto é que cresceu assustadora-
mente acompanhando a revo-
lução industrial e o aumento da 
população urbana.

O primeiro time de beise-
bol profissional foi o Cincinnati 
Red Stockings, cujo sucesso re-
sultou na criação da Associação 
Nacional de Beisebol em 1871. 
Problemas de corrupção, entre-
tanto, decretaram o fim daquela 
entidade, substituída pela Liga 
Nacional de Clubes de Beisebol 
Profissional, fundada por oito 
clubes em 1876.

Outras entidades semelhan-
tes foram criadas para adminis-
trar campeonatos, mas a criação 
do beisebol moderno se deve ao 
acordo entre a Liga Nacional e 
a Liga Americana, o que resul-
tou no Campeonato Mundial de 

Beisebol em 1903. Até hoje 16 
equipes continuam disputando 
esse título máximo do beisebol 
americano.

O beisebol é ainda hoje o 
esporte mais popular dos japo-
neses, que acompanham com 
fascínio desde a infância os cam-
peonatos da modalidade. E são 
muitos os campeonatos. Até o 
torneio colegial é televisionado 
e lota os estádios como se fosse 
profissional. Existem campeona-
tos universitários e, é claro, os da 
liga profissional. Mas tudo come-
çou modestamente. O beisebol 
foi disputado pela primeira vez 
em 1873, no Kaisei Gakko, atual 
Universidade de Tokyo, com ins-
truções do professor Horace Wil-
son, um norte-americano.

Apesar disso, coube ao Clu-
be Atlético Shimbashi, a proeza 
de constituir o primeiro time de 
beisebol em 1880.

Entre 1890 e 1902, um time 
colegial de Tokyo ficou famoso 
ao enfrentar um time formado 
pelos americanos em Yokohama. 
E nessa época, escolas secundá-
rias passaram a dispor de equipes 
de beisebol, fazendo com que a 
modalidade tornasse o esporte 
mais popular entre os colegiais.

Quando a seleção americana 
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foi jogar no Japão em 1934, foi 
formado um time com os melho-
res jogadores amadores do país. 
Dessa seleção resultou o primeiro 
time profissional, o Nihon Ba-
seball Club. A partir de então, o 
beisebol não parou de crescer.

Algumas fontes informam 
que o beisebol chegou ao Brasil 
em 1913, trazido pela Faculda-
de Mackenzie. Outros acreditam 
que o esporte foi introduzido 
pelos imigrantes japoneses, cuja 
vinda começou em 1908. De 
qualquer forma, foi no meio des-
ses imigrantes que a modalidade 
ganhou forma e fama.

O jogo não é tão complicado 
como parece, mas é preciso estar 
atento a todos os detalhes para 
entender o andamento de um 
jogo de beisebol. Cada time tem 
nove jogadores no mínimo. En-
tram em campo um arremessa-
dor, um receptor e sete jogadores 
que fazem a defesa. O rebatedor 
é o único do time adversário. Ele 
tentará rebater a bola que o ar-
remessador joga para o receptor. 
Depois de rebater, ele precisa cor-
rer e pisar em todas as quatro ba-
ses e voltar ao ponto de partida, 
marcando assim um ponto.

Só que os nove adversários 
farão de tudo para que isso não 

ocorra. A cada três rebatedores 
eliminados, inverte-se o jogo e 
entra em campo o rebatedor do 
outro time. O jogo é estipulado 
em nove rodadas, e não tem tem-
po definido para acabar.

Como sempre foi praticado 
pelo japoneses e seus descenden-
tes, o beisebol brasileiro seguiu 
basicamente as regras do beisebol 
que era praticado no Japão antes 
da Segunda Guerra Mundial, ou 
seja, muita tática e menos for-
ça física. Nos Estados Unidos e 
nos países da América Central, 
como a Nicarágua e Cuba, sem-
pre prevaleceu o uso da força. 
Hoje, entretanto, com o grande 
intercâmbio de jogadores que 
acontecem entre o Japão e os Es-
tados Unidos, o beisebol passou 
a privilegiar os atletas maiores e 
mais fortes, mesmo no Japão. O 
Brasil, seguindo a tendência, e 
contratando experientes técni-
cos cubanos, passou a jogar mais 
como os americanos. Tanto é que 
no último campeonato sul-ame-
ricano, o Brasil obteve a 5ª colo-
cação, e muitos jovens brasileiros 
passaram a ser cortejados pelos 
americanos e os japoneses para 
ingresso em equipes profissionais 
ou universitárias.
fonTe: www.culturajaponesa.com.br








