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Essa tal 
sustentabilidade

A natureza é o único livro que oferece um 
conteúdo valioso em todas as suas folhas.
Johann Goethe

alta

Entenda a crise da 
cebola em 2015
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A Ceagesp paulistana comer-
cializou em 2014, 101 mil 

toneladas de cebola, com uma 
distribuição mensal quase uni-
forme, garantida por diferentes 
origens ao longo do ano – dez 
diferentes estados brasileiros e 
cinco países: Argentina, Espa-
nha, Holanda, Estados Unidos 
e Nova Zelândia. Os estados de 
São Paulo e de Santa Catarina 
responderam por 61% do volu-
me, outros países por 13%, ten-
do a Argentina como principal 
fornecedora (78%). 

Nos meses de abril, maio e 
junho de 2014 a cebola impor-
tada dominou respectivamente 
com, 33 e 46% do volume to-
tal, com origem predominante 
na Argentina – 97 a 100% da 
cebola importada. Os estados 
de São Paulo e Santa Catarina 
responderam pela maioria da 
produção nacional.

Tudo mudou em 2015. 
Chuva em excesso nos estados 
de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, associada à descapitali-
zação do produtor, provocaram 
a diminuição da área de plan-
tio, problemas de sanidade e 
diminuição da qualidade, do 
tamanho da cebola , aumentan-
do assim o custo da cebola da 
Argentina.

Ao compararmos o volume 
de cebola na Ceagesp paulista-
na nos meses de abril e maio, 
nos anos de 2014 e 2015, ve-
mos com surpresa que o volu-
me cresceu, em vez de dimi-
nuir – 32% em abril e 26% em 
maio. Os fornecedores muda-
ram – a Holanda é o principal 
fornecedor com 31% do vo-
lume, seguido pela Argentina 
com 29%.  A Holanda que for-
neceu, 707 toneladas de cebola 
durante todo o ano de 2014, já 

enviou para a Ceagesp paulista-
na 8,3 mil toneladas, até maio 
de 2015 – um volume 11 vezes 
maior.

O grande problema dos ata-
cadistas da Ceagesp paulistana 
é garantir a qualidade da cebo-
la. O sabor e a textura da cebola 
holandesa não estão agradando 
os especialistas.

A previsão é de que o au-
mento de oferta dos municípios 
paulistas Piedade, Monte Alto e 
São José Rio Pardo, com pico 
em julho, abasteça as regiões sul 
e sudeste e de que a produção 
nordestina abasteça as outras 
regiões.

O CENTRO DE QUALIDADE EM 
HORTICULTURA DA CEAGESP 
AGRADECE A EMPRESA SAMAR.

CENTRO DE QUALIDADE EM 
HORTICULTURA DA CEAGESP

Foi aprovado no dia 2 de 
junho, na Câmara dos De-
putados, o Projeto de Lei 
174/2011, que institui o Pla-
no Nacional de Abastecimen-
to de Hortigranjeiros – PLA-
NHORT e �xa normas gerais 
para os entrepostos públicos 
de abastecimento alimentar. 

No 19º Encontro Itineran-
te da Brastece, o presidente da 
Confederação Brasileira das 
Associações e Sindicatos de 
Comerciantes em Entrepostos 
de Abastecimentos (Braste-
ce), senhor Waldir de Lemos, 
declarou que vai atuar com 
unhas e dentes pela aprovação 

da lei para fortalecer o setor de 
abastecimento agroalimentar. 
“Podem ter certeza que vou 
trabalhar muito para a melho-
ria de todas as Ceasas do Bra-
sil. Assumo o compromisso de 
lutar com dedicação total”. 

Na mesma ocasião, Le-
mos adiantou que a Brastece 
está �rmando convênio com a 
Fundação Getúlio Vargas para 
ajudar nas análises, propostas 
e programas das Ceasas. Se-
gundo o Informativo Brastece, 
a fundação fez um diagnóstico 
das centrais de abastecimento 
e da atuação do governo no 
segmento.

MARCO REGULATÓRIO DAS CEASAS DO BRASIL

APROVADO O PL 174/2011 NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

No dia 28 de maio, per-
missionários da Ceagesp vo-
taram a favor da continuação 
do processo contra as deci-
sões do Tribunal de Contas 
da União e pela adoção da 
autogestão, por  meio da cria-
ção de uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público. Segundo o Sindi-
cato dos Permissionários em 
Centrais de Abastecimen-
to de Alimentos do Estado 
de São Paulo (Sincaesp), a 
Ceagesp quer revisar o valor 
do Termo de Permissão Re-
munerada de Uso (TPRU).

SINCAESP PEDE UNIÃO 
PARA SEGUIR COM 
PROCESSO CONTRA 
DECISÕES DO TCU

Não vamos confundir modis-
mo com conceito.  A sus-

tentabilidade que popularmente 
repetida à exaustão em tudo ve-
mos, lemos e ouvimos não pode 
ser só um discurso político na 
agricultura.

As práticas de exploração sus-
tentável de recursos naturais per-
mitirão manter tais riquezas para 
as gerações futuras, garantindo a 
conservação da natureza.

Nos últimos anos, pesquisa-
dores e empresas têm estudado 
a questão e apresentado soluções 
para diversos cultivos. A prin-
cípio todas elas vistas com bons 

olhos e até pensamos que isso é 
ótimo.

Contudo a aplicação tem sido 
mais lenta do que necessita a re-
cuperação natural, colocando em 
risco a biodiversidade, a produti-
vidade e probabilidade de, no fu-
turo, a sociedade se desenvolver 
em harmonia com a natureza.

A importância deste tema foi 
abordado nesta edição para de�-
nir a preocupação na conserva-
ção ambiental, no bom uso dos 
recursos naturais e no convenci-
mento de que algo sustentável é 
preciso, porque gostaríamos que 
assim fosse.
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As dívidas de consumidores 
em atraso por mais de 90 dias 
chegaram ao nível mais alto do 
ano em maio, superando em 
4,8% as registradas no mês an-
terior, quando a inadimplência 
teve alta de 1,8%. A taxa mais 
elevada desde o começo do ano 

até então tinha sido a de janeiro, 
com variação de 4,1%. No mês 
seguinte, em fevereiro, o índice 
caiu 0,9% e voltou a subir em 
março, com taxa de 0,2%. Os 
dados são da pesquisa em torno 
do Indicador Serasa Experian de 
Inadimplência do Consumidor.

INADIMPLÊNCIA EM MAIO É A 
MAIS ALTA DO ANO



A AGRICULTURA E O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE

Coordenadoria de Comunicação e Marketing: 
(11) 3643-3945 - comunicacao@ceagesp.gov.br

Departamento de Armazenagem: 
(11) 3832-0009 - depar@ceagesp.gov.br

Departamento de Entreposto da Capital:
(11) 3643-3907 - depec@ceagesp.gov.br

Departamento de Entrepostos do Interior: 
(11) 3643-3950 - ceagesp@ceagesp.gov.br

Centro de Qualidade Hortigranjeira: 
(11) 3643-3827 - cqh@ceagesp.gov.br

Frigorífico de São Paulo (Pescado): 
(11) 3643-3854 / 3893 / 3953

Portaria do Pescado:  (11) 3643-3893

Banco CEAGESP de Alimentos: (11) 3643-3832 
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FRACA - Pouca oferta  na  comercia l i zação dos  produtos  no mercado. Tendência  de a l ta  nos  preços .

REGULAR - Oferta  equi l ibrada dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  os  preços  estáveis .
FORTE - Boa oferta  dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  de ba ixa  nos  preços .
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6h às 20h 6h às 21h 6h às 20h

6h às 21h 6h às 20h 6h às 21h 6h às 18h

6h às 20h
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Pavilhão 2ª feira 3ª a 5ª feira 6ª feira Sábado
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ABÓBORAS
Pavilhão 2ª à Sábado

MSC 8h às 20h
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BATATAS, CEBOLAS E DIVERSOS

6h às 17h6h às 20hBP’s
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Pavilhão 2ª  à 5ª feira 3ª e 6ª feira
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5h às 10h30MLP

2h às 14hPraça da Batata

Pavilhão 2ª à 5ª feira 6ª feira Sábado

AP’s 6h às 20h 6h às 21h 6h às 18h
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O estudante Alexandre 
dos Santos Migliorini, 
de 17 anos, da Escola 

Técnica Estadual (Etec) Prof. 
Carmelino Corrêa Junior, de 
Franca, queria encontrar uma 
solução para reduzir o volume 
de resíduos que os curtumes lan-
çam nos aterros sanitários. Aca-
bou achando duas. Suas pesqui-
sas o levaram a um fertilizante, 
feito a partir dos resíduos, que é 
mais barato, pode ser usado em 
quantidades inferiores, permite 
a colheita em menos tempo e 
tem menor impacto ambiental.

A orientadora do projeto 
de Alexandre, professora Joana 
D’Arc Félix, aponta os números 

que justi�cam a preocupação 
do aluno. “Em Franca, por dia, 
são geradas 220 toneladas de 
resíduos. No Brasil são 3,5 mil 
toneladas diárias”, conta. Outro 
dado que torna o trabalho do 
estudante ainda mais relevante 
é o fato de o País importar de 
70% a 80% do fertilizante que 
utiliza em suas plantações.

O fertilizante organomine-
ral sustentável desenvolvido na 
Etec não tem substâncias tóxi-
cas e não utiliza ureia ou sulfato 
de amónio, como os produtos 
disponíveis no mercado. Na 
verdade, Alexandre chegou a 
cinco fertilizantes, com níveis 
diferentes de nitrogênio. O 

produto que tem a concentra-
ção mais alta dessa substância 
foi o que apresentou melhor 
resultado para o tempo de co-
lheita. Em teste feito com plan-
tas como café e hortaliças, foi 
possível realizar a colheita entre 
20 e 25 dias antes do prazo ha-
bitual. “Com isso, um pequeno 
produtor conseguiria preços 
melhores na entressafra”, acre-
dita Alexandre.

O quilo do fertilizante co-
mum custa em torno de R$ 
35,00. A mesma quantidade do 
produto desenvolvido na Etec 
de Franca, por ser feito a partir 
de um resíduo, custa R$ 0,35, o 
equivalente a cem vezes menos.

ESTUDANTE DA ETEC DE FRANCA CRIA 
FERTILIZANTE SEM SUBSTÂNCIAS 
TÓXICAS, MAIS BARATO E EFICIENTE
PRODUTO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DE RESÍDUOS DE 
CURTUMES QUE TEM MENOR IMPACTO AMBIENTAL

CULTIVO PROTEGIDO É ALIADO 
DA SUSTENTABILIDADE

O cultivo de pimentão 
em ambientes protegidos 
praticamente elimina as per-
das na produção, pois permi-
te que o agricultor controle 
a umidade e a incidência de 
pragas. Dessa maneira, di-
minui-se a necessidade de 
inseticidas e fungicidas, au-
mentando a rentabilidade e 
agregando sustentabilidade à 
cadeia de produção. 

Vale deixar um recado 
para ajudar a encarar esse 
inverno: consuma e ofereça 
às crianças uma bela sopa 
contendo cenoura, mandio-
quinha, pimentão e tomate.  
Estes ingredientes vão muito 
bem em caldos e são muito 
nutritivos. E não esqueça: 
produzir bem e com qua-
lidade signi�ca obter bons 
resultados para a sustentabi-
lidade da sua empresa. 

Técnica permite
o controle da umidade 
e a incidência de 
pragas na produção

SASSÁ – PLANEJADOR TÉCNICO DA 
ATACADISTA DE LEGUMES IGUAPE
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A BASF, a Fundação Espaço 
ECO (FEE) e a Usina Alta 

Mogiana �rmaram parceria com 
foco na gestão sustentável das 
propriedades produtoras de cana 
da usina. A iniciativa, que teve 
início em fevereiro deste ano, visa 
promover ações de conservação 
ambiental, entre elas a imple-
mentação do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), a realização de Pro-
jetos de Recomposição de Áreas 
Degradadas e Alteradas (Prada) 
e estudos de passivos ambientais, 
em 55 propriedades, que totali-
zam uma área de 4.500 hectares.

 O projeto foi iniciado com a 
implantação do CAR nas proprie-
dades da Usina Alta Mogiana e, a 
partir da conclusão desta etapa, irá 
focar nas ações de recomposição 
das áreas degradadas e nos estudos 
dos passivos ambientais.  O traba-
lho, que tem previsão de conclu-
são no �nal de 2016, conta com 
a FEE para aliar ciência e meio 
ambiente com técnicas agrícolas 
e tecnologias que comprovam os 
benefícios gerados pelos processos 
de restauração ambiental. 

 “Compartilhamos o nosso 
conhecimento em conservação 
ambiental para que a Usina Alta 
Mogiana possa incrementar a ges-
tão da sustentabilidade nas suas 
áreas de atuação. Para isso, traba-

FUNDAÇÃO ESPAÇO 
ECO CONTRIBUI NA 
GESTÃO AMBIENTAL 
DA ALTA MOGIANA
Projeto está finalizando a implantação 
do CAR e realizará ações de 
recomposição de áreas degradadas e 
estudos de passivos ambientais

lharemos de forma conjunta nas 
questões técnicas para compen-
sar os impactos gerados por suas 
atividades, bene�ciando a cadeia 
produtiva da cana e toda a socie-
dade”, a�rma Roberto Araújo, 
diretor-presidente da FEE.

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM 
SUSTENTABILIDADE APLICADA

Inaugurada em 2005, a Fun-
dação Espaço ECO foi instituída 
pela BASF com o apoio da GIZ, 
agência de cooperação técnica in-
ternacional do governo alemão. 
A FEE está localizada na cidade 
de São Bernardo do Campo, re-
gião metropolitana de São Paulo, 
em uma área de aproximadamen-
te 300 mil m² considerada Reser-
va da Biosfera do Cinturão Ver-
de do Estado de São Paulo pela 
UNESCO. 

A Fundação Espaço ECO 
é um Centro de Excelência em 
Sustentabilidade Aplicada com a 
missão de promover o desenvol-
vimento sustentável no ambiente 
empresarial e na sociedade, trans-
ferindo conhecimento e tecnolo-
gia, especialmente pela aplicação 
de soluções em socioecoe�ciência 
e educação para a sustentabilida-
de, focando os aspectos sociais, 
ambientais e econômicos. 

No �nal do ano passado, a 
Bayer CropScience e a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa) fecharam acor-
do de cooperação nas áreas de 
ciências agrícolas e tecnologia. 
A parceria está prevista até 2019 
e os projetos serão de�nidos em 
comum acordo e seguindo as 
demandas do setor por soluções 
especí�cas. 

A parceria público-privada 
prevê o desenvolvimento de pes-
quisas conjuntas, que visam levar 
ao agricultor brasileiro soluções 
modernas, e�cientes e inovado-
ras, que possam contribuir para 
o desenvolvimento sustentável 
da agricultura. “Parcerias com 
instituições que são referência na 
área de pesquisa são pré-requisi-
to para respondermos ainda mais 

rápido à crescente demanda por 
novas soluções tecnológicas que 
possam ajudar os agricultores a 
enfrentar os desa�os da agricul-
tura moderna”, enfatiza Eduardo 
Estrada Whilpple, presidente da 
Bayer CropScience para Brasil e 
América Latina.

 Segundo a Embrapa, o acor-
do abre novas possibilidades para 
o desenvolvimento de produtos.

A Monsanto acaba de lançar 
um aplicativo que reúne infor-
mações para facilitar o acesso de 
empresários rurais às principais 
normas ambientais e trabalhistas 
e apoiar a melhoria dos aspectos 
socioambientais deste segmento 
no Brasil. O APP Manual Boas 
Práticas Monsanto é uma versão 
do manual impresso, desenvol-
vido pela empresa em parceria 
com especialistas em boas práti-
cas socioambientais.

Ao fazer o download do 
APP, o usuário seleciona no 
índice temas de seu interesse, 
como os benefícios que as ações 
e práticas pela qualidade socio-
ambiental trazem para o sucesso 
e a perenidade dos negócios e 
do mercado, além de informa-
ções sobre os requisitos para a 

operação rural e detalhes sobre 
biomas brasileiros e o novo Có-
digo Florestal. Além disso, as 
leis e práticas, que podem variar 
entre Estados, são apresentadas 
de maneira especí�ca, incluindo 
dados sobre restauração �ores-
tal, uso de motosserras, reali-
zação de queimadas, permissão 
para pesca, destinação de resídu-
os, armazenamento de combus-
tíveis, entre outras. 

O aplicativo conta também 
com uma fazenda virtual, onde é 
possível  percorrer a propriedade 
por meio de ícones sobre diver-
sas construções do local, como 
refeitório, alojamentos, lavagem 
de equipamentos agrícolas. Ao 
clicar nos ícones, o usuário en-
contrará breves indicações das 
exigências segundo a legislação 

ambiental e trabalhista. 
A plataforma reúne os com-

promissos da Monsanto com a 
agricultura sustentável e o de-
senvolvimento de tecnologias 
agrícolas que permitam pro-
duzir mais alimentos, consu-
mindo os recursos naturais de 
forma mais racional e otimiza-
da, como água, energia e solo. 
“Nós trabalhamos, comparti-
lhando conhecimento agrícola 
e informações corretas e atua-
lizadas aos produtores, por isso, 
decidimos investir também em 
um aplicativo, para que eles 
tenham acesso ao conteúdo 
por meio de diferentes plata-
formas”, a�rma Daniela Ma-
riuzzo, gerente de Responsa-
bilidade Social Corporativa da 
Monsanto Brasil.

MONSANTO LANÇA APLICATIVO DE 
BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
PARA O AGRONEGÓCIO
App chega ao mercado como modelo de ferramenta 
para impulsionar o desenvolvimento sustentável

EMBRAPA E BAYER: 
PESQUISAS SUSTENTÁVEIS NA AGRICULTURA

ecoeficiência
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Foton Caminhões faz sua 
segunda parada em São 
Paulo no Circuito Ceasa

FORD COMEMORA 
400 MIL CAMINHÕES 
FABRICADOS EM SBC

AINDA ESTE ANO A MONTADORA VAI LANÇAR SEIS NOVOS 
CAMINHÕES, A MAIORIA DAS VERSÕES COM OPÇÃO DE 
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL

A montadora de veículos 
Ford está comemorando 

400 mil caminhões produzidos 
na fábrica de São Bernardo do 
Campo, em São Paulo. A ins-
talação começou a funcionar 
em 2001e é especialmente de-
dicada à produção de veículos 
comerciais. 

O presidente da Ford Amé-
rica do Sul, Steven Armstrong, 
a�rmou que ainda este ano 
serão lançados seis novos ca-
minhões, a maioria das versões 
com opção de transmissão au-
tomática ou manual. “Agora, 
teremos novos produtos, entre 
os quais versões automáticas 
que garantem mais conforto ao 
motorista e um caminhão com 
con�guração 8x2, que permite 
maior rendimento em determi-
nadas operações”, a�rmou.

Além de celebrar a marca 
de 400 mil veículos comerciais 
produzidos, a Ford foi a fabri-
cante de caminhões que mais 
cresceu em participação no 
mercado brasileiro em maio. O 

avanço ocorreu principalmente 
nos segmentos de caminhões 
semileves e leves, dos quais foi 
líder. No acumulado do ano, 
a marca apresentou um ganho 
de 5,9 pontos percentuais nos 
emplacamentos, comparado 
ao mesmo período de 2014, e 
elevou a sua participação para 
18,9%.

Na indústria de caminhões, 
o ano tem sido marcado por 
uma forte queda nas vendas. As 
31.416 unidades emplacadas de 
janeiro a maio representam uma 
redução da ordem de 41,6%. 
Considerando somente o mês 
de maio, a redução foi ainda 
maior, de 52% (com 6.064 
unidades). Na Ford, a queda de 
volume foi menor, de 15% no 
acumulado do ano (com 5.926 
caminhões) e de 31,5% em 
maio (com 1.122 unidades). No 
segmento de caminhões leves, 
um dos maiores da indústria, a 
Ford foi líder no acumulado de 
2015, com três modelos: Cargo 
816, Cargo 1119 e F-4000.

MONTADORA GANHA PARTICIPAÇÃO COM 
NOVOS MODELOS LEVES E SEMILEVES

CLIENTES ADQUIREM 
CAMINHÕES MAN 
COM MANUTENÇÃO 
GRATUITA

Até 30 de junho, na compra 
de caminhões novos MAN 
TGX nas concessionárias da 
MAN Latin America por todo 
o Brasil, os clientes vão ter 
manutenção gratuita por três 
anos. A iniciativa faz parte 
da estratégia da empresa de 
oferecer as melhores negociações 
ao cliente em produtos e 
serviços. Os proprietários desses 
extrapesados terão ao seu dispor 
um contrato de manutenção 
total, que leva a chancela MAN 
Service, e que incluirá toda e 
qualquer intervenção preventiva 
e corretiva durante este período, 
sem qualquer custo.

A Foton Caminhões começou 
sua segunda parada no Circuito 
Ceasa, evento de relacionamento 
com clientes nas Centrais Estaduais 
de Abastecimento espalhadas 
pelo País. Desta vez, a ação está 
acontecendo na Ceagesp e segue 
até o dia 18 de junho. Os caminhões 
Foton de 3.5 e 10 toneladas 
estão presentes no circuito 
com o objetivo de apresentar 
aos motoristas autônomos, 
transportadores e caminhoneiros, 
os veículos comerciais mais 
completos da categoria. Além disso, 
os visitantes podem realizar test-
drive nos veículos da marca.

IVECO APRESENTA 
EXCELÊNCIA INDUSTRIAL 
PARA MOBILIDADE E 
LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

A Iveco e Iveco Bus, marcas da 
CNH Industrial, estão marcando 
presença em grandes eventos 
do segmento. Entre eles, a Expo 
2015, que irá receber 55 veículos 
que serão utilizados durante 
todo o evento, que acontece 
em Milão, Itália, até o dia 31 de 
outubro. Os modelos da Iveco e 
da Iveco Bus irão apresentar o 
seu desempenho e respeito ao 
meio ambiente. A propulsão a 
gás natural comprimido (GNC)  é 
a tecnologia veicular alternativa 
mais eficiente de disponibilidade 
imediata para resolver os 
problemas de poluição e redução 
de emissões de CO2.

SAIBA COMO USAR O 
GPS SEM SE CONECTAR A 
INTERNET

Você sabe o que fazer quando 
a conexão falha no meio da 
viagem? A dica é usar um 
aplicativo que instale todo o 
conteúdo na memória do celular. 
Assim nós não precisamos entrar 
em pânico, muito menos ficar 
perdido na estrada. Uma opção 
é usar o aplicativo MapsWithMe, 
que é gratuito e tem versões 
para Android e iOS. Assim que 
você abrir o aplicativo, escolha 
os mapas que você deseja baixar. 
São milhares de opções.

VOLVO TRUCKS COLOCA 
FH EM AUDACIOSA 
ACROBACIA SOBRE DUAS 
RODAS

A nova campanha de serviços 
da Volvo Trucks coloca um Volvo 
FH em um verdadeiro teste de 
força, conduzido sobre duas 
rodas, em um local nos arredores 
de Berlim. A acrobacia está no 
terceiro episódio do ‘Reality 
Road’ gravado com a cantora 
e compositora pop Mapei para 
mostrar sua oferta de serviços e 
pós-venda.

O Reality Road é composto de 
oito capítulos. Os três primeiros 
já estão disponíveis no You Tube 
da Volvo Truck (https://goo.
gl/Ij9V6Y). Os próximos três 
episódios estarão disponíveis no 
mesmo canal, no dia 18 de junho.

APP PARA ENCONTRAR 
COMBUSTÍVEIS COM 
MELHORES PREÇOS

Para alegria dos estradeiros, a 
Associação Brasileira de Defesa 
do Consumidor – PROTESTE, 
desenvolveu um aplicativo que 
facilita essa busca pelos postos 
de combustíveis confiáveis e 
baratos. O app Gazo indica, em 
tempo real, qual posto tem 
gasolina, álcool, GNV ou diesel 
pelo preço mais baixo. Além 
disso, através da localização 
do celular, o aplicativo te indica 
o posto de combustível mais 
próximo de você. O aplicativo é 
gratuito e já está disponível.

PICAPE RENAULT SERÁ 
REVELADA NO SALÃO DE 
BUENOS AIRES

Está marcada para o dia 18 
de junho a primeira aparição 
da picape da Renault. O 
modelo, que se beneficiou de 
qualidades do Duster, será uma 
verdadeira picape cabine dupla, 
com quatro portas e espaço 
generoso para cinco pessoas. 
Mais uma inovação da Renault, 
a picape será a primeira em 
sua categoria e marcará uma 
ruptura no universo das picapes. 
A apresentação para imprensa 
será no Salão do Automóvel de 
Buenos Aires, às 12h30.

ASSISTA  O VÍDEO EM :/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entreposto

https://goo.gl/RjAkro

TRANSPORTE
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MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES

A busca do desenvolvimento 
sustentável representa um dos 
maiores desa� os para a humani-
dade e, em especial, para o Brasil. 
Ao longo de séculos, o modelo 
de desenvolvimento no país tem 
evoluído do extrativismo e da 
agricultura de subsistência para 
uma exploração agroindustrial 
intensa, com a aplicação de tec-
nologias modernas e, em muitos 
casos, com ocupação e utilização 
desordenada dos recursos do 
ambiente, o que coloca em ris-
co a nossa rica base de recursos 
naturais.

Os recursos-chaves para a pro-
dução de alimentos (sementes, 
solo, matéria orgânica, água etc.) 
são renováveis, o que deveria per-
mitir que a agricultura fosse uma 
atividade altamente sustentável. 
No entanto, a agricultura moder-
na tem características que mais 
a aproximam de uma indústria 
extrativa, o que tende a torna-la 
não-sustentável. Adicionalmente, 
a atividade agrícola pode envol-
ver custos não-ambientais, como 
impactos para os trabalhadores, 
para as comunidades, as regiões 
e os consumidores, em diferentes 
graus, de acordo com a atividade.

No futuro o Brasil continuará 
a conviver com a necessidade de 
produzir volumes crescentes de 
alimentos e matérias-primas e de 
gerar superávits econômicos que 
aumentem a nossa capacidade de 
investimentos. Não há dúvidas 
de que o agronegócio brasileiro 
se de� nirá, cada vez mais, pela 

A AGRICULTURA E O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE
capacidade do país incorporar, de 
forma contínua, inovações tecno-
lógicas que permitam atender às 
crescentes demandas do mercado 
interno e desa� ar os subsídios 
dos competidores e a tendência 
histórica de preços decrescentes 
no mercado internacional de pro-
dutos agrícolas. Em futuro próxi-
mo, as inovações demandadas à 
pesquisa agropecuária terão que 
propiciar a incorporação de avan-
ços em produtividade, segurança 
e qualidade, com uma velocidade 
comparável ou superior à veloci-
dade de avanço tecnológico dos 
nossos competidores.

Ademais, é provável que uma 
avaliação cuidadosa da economi-
cidade dos sistemas de produção 
nos países em desenvolvimento 
venha mostrar que os insumos 
ambientais, isto é, os recursos na-
turais (água, solo, biodiversidade, 
etc.) e os serviços ambientais (re-
ciclagem de resíduos, suprimento 
de água, qualidade da atmosfera, 
etc.) utilizados na produção agrí-
cola estejam sendo sub-remune-
rados. Para se garantir a susten-
tabilidade futura da atividade 
produtiva será, portanto, neces-
sário que se invista em conheci-
mento cientí� co e tecnológico 
que permita desenvolver sistemas 
de produção inovadores, voltados 
para o aumento da produtividade 
dos recursos naturais e serviços 
ambientais utilizados pelo agro-
negócio.

Modelos de reconversão de-
verão ser buscados, muitas vezes 
sustentados em soluções do pró-
prio ambiente, que, aplicadas às 

atividades produtivas, as tornem 
menos agressivas. Em certa me-
dida, a agricultura brasileira dá 
exemplos da possibilidade de 
se alcançar esse objetivo. A pes-
quisa em recursos genéticos e 
melhoramento vegetal tem con-
tribuído signi� cativamente para 
o desenvolvimento de sistemas 
produtivos ambientalmente mais 
adequados, agregando tolerância 
a estresses e e� ciência no uso de 
nutrientes, viabilizando sistemas 
de cultivo conservacionistas. O 
manejo de culturas baseado no 
plantio direto é utilizado há dé-
cadas em milhões de hectares de 
lavouras brasileiras, com expressi-
va contribuição para a redução de 
erosão, a melhoria geral da quali-
dade do solo e a recarga do lençol 
freático.

A � xação biológica do nitro-
gênio, por meio da inoculação 
de bactérias, tem possibilitado 
a redução signi� cativa da apli-
cação de fertilizantes químicos 
em culturas como a soja, com 
importante redução de impactos 
ambientais como, por exemplo, a 
contaminação de recursos hídri-
cos. O controle biológico utiliza-
do regularmente em diversas cul-
turas, como soja, cana-de-açúcar, 
algodão e fruteiras também tem 
reduzido a demanda por controle 
químico de pragas e doenças em 
diversos sistemas de manejo, com 
impactos positivos para o meio 
ambiente, a qualidade de vida dos 
trabalhadores rurais e para a segu-
rança e qualidade dos produtos.

A Embrapa Recursos Genéti-
cos e Biotecnologia e as diversas 

unidades da Embrapa e institui-
ções parcerias que conduzem pro-
gramas de pesquisa em recursos 
genéticos, desenvolvimento de 
cultivares, controle biológico de 
pragas, segurança biológica, etc., 
tiveram papel marcante nesses 
avanços ao longo das últimas três 
décadas.

Há, no entanto, que se con-
siderar que, pela diversidade e 
complexidade da agricultura 
brasileira, esses avanços, embo-
ra muito relevantes, di� cilmente 
bastarão para melhor posicionar 
a agricultura do futuro do pon-
to de vista da sustentabilidade. A 
grande pressão da agricultura so-
bre o meio ambiente indica que é 
preciso buscar um novo patamar 
de conhecimento, um novo para-
digma cientí� co e tecnológico, a 
� m de romper esses limites, em 
especial na região tropical do glo-
bo, onde estão os ambientes mais 
desa� adores para a agricultura, 
além das nações mais pobres.

Os sistemas de inovação para 
a agricultura terão, cada vez mais, 
que se referenciarem em aspectos 
que compreendam, além da visão 
utilitária da agricultura, como 
produtora de alimentos e maté-
rias-primas essenciais para a so-
brevivência e o progresso do ho-
mem, outras dimensões e valores. 
Em adição aos valores de natureza 
econômica, a sociedade exige que 
o processo de inovação incorpore, 
cada vez mais, valores de natureza 
cultural, valores do ambiente físi-
co e do espaço geográ� co, valores 
ecológicos, etc, aos seus modelos 
de priorização.

Ainda, é possível que a ve-
locidade das mudanças globais 
tornem obsoletos os métodos 
convencionais de inovação agro-
pecuária, como o melhoramen-
to genético, o controle químico 
de pragas, etc, que tem sido, até 
aqui, os principais instrumentos 
de adaptação dos organismos 
utilizados na agropecuária. Nesse 
caso, novos métodos de adapta-
ção terão que ser desenvolvidos. 
A busca e o domínio de funções 
biológicas que tenham impacto 
positivo em processos como re-
gulação da composição química 
da atmosfera, regulação do clima, 
absorção e reciclagem de resídu-
os, suprimento de água, ciclo de 
nutrientes, polinização e controle 
biológico, entre outros, será mais 
intensa à medida que crescerem 
os impactos das atividades do 
homem sobre o meio físico, com 
a conseqüente redução na dispo-
nibilidade de recursos naturais. 
Neste cenário, espera-se que a 
combinação de estratégias da bio-
tecnologia moderna com as es-
tratégias tradicionais de inovação 
tecnológica para a agricultura, 
como o melhoramento genético, 
o controle biológico e outras, tor-
ne-se o caminho para a descober-
ta e a incorporação de soluções 
biológicas viabilizadoras de uma 
agricultura mais sustentável.

MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES 
É CHEFE DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DA EMBRAPA 
RECURSOS GENÉTICOS E 
BIOTECNOLOGIA
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Criado em 2011, o Conse-
lho Cientí�co para Agricultura 
Sustentável (CCAS) convida a 
sociedade a discutir temas rela-
cionados à sustentabilidade na 
agricultura. Este mês, o Jornal 
Entreposto conversou com a con-
selheira Rumy Goto, professora 
adjunta da Unesp na área de pro-
dução de hortaliças que, apoiada 
pelo professor Carlos Gilberto 
Raetano, esclareceu dúvidas rela-
cionadas à produção de alimentos 
respeitando o meio ambiente e 
suas populações. Segundo a es-
pecialista, “para transformar uma 
propriedade em ambientalmente 
sustentável é preciso transformar 
a cabeça das pessoas”. 

Jornal Entreposto - Toda agricul-
tura orgânica é sustentável? 
Rumy Goto - Qualquer agricul-
tura atualmente tem que ser sus-
tentável, aliás, não só a agricultu-
ra. A questão da sustentabilidade 
por enquanto está mais no discur-
so do que realmente em execução. 
Vejo o comportamento das pes-
soas nos restaurantes, nos luga-
res públicos de uma forma geral 
e são poucas que respeitam essa 
questão. Lixo por tudo quanto é 
lugar, elas comem e não recolhem 

a sua própria bandeja e, quando 
o fazem, não jogam os lixos nos 
compartimentos adequados etc. 
E essas pessoas querem condenar 
os produtores que são respon-
sáveis pela produção de nossos 
alimentos do dia a dia. A questão 
de colocar a agricultura orgânica 
como um segmento mais correto 
nas suas atitudes é muito discurso 
para pouca ação.

JE - Como compartilhar interes-
ses ambientais e do agribusiness?
RG - Creio que a tendência hoje 
é o ambiente. Infelizmente, nem 
todos se preocupam com o am-
biente e visam mais o interesse 
econômico. Isso é de cada um, 
não tem como interferirmos. 
Atualmente toda sociedade bus-
ca agricultura sustentável e as 
indústrias compartilham disso 
com o desenvolvimento de me-
lhores técnicas de aplicação e 
produtos menos tóxicos ao ho-
mem e ambiente.

JE - Como a agricultura susten-
tável pode enfrentar o imenso 
poder econômico das agroindús-
trias?
RG - Como toda sociedade, as 
agroindústrias também estão 

preocupadas na questão da sus-
tentabilidade, tanto é que estão 
pesquisando muitas moléculas 
menos agressivas, muitos estão 
direcionando pesquisas na área 
de produtos biológicos e nesse 
aspecto, observa-se que há mui-
tos avanços na elaboração de 
produtos biológicos para com-
bater doenças e pragas, aliado 
ao manejo que estão sendo estu-
dados. Infelizmente já taxaram 
as agroindústrias como o “ban-
dido da vez”, e na verdade, não 
é isso. Se voltarmos para alguns 
anos - para os dias de hoje, não 
se compara as moléculas que es-
tão sendo utilizados hoje com as 
do passado. Os produtos atuais 
são muito menos impactantes 
ao meio ambiente e a e�cácia 
muito maior. Além desse aspec-
to produto, o avanço no seg-
mento de técnicas de aplicação 
foi muito grande. Infelizmente 
ainda poucos se atentaram para 
a importância da Tecnologia de 
Aplicação

JE - A senhora acha que o gover-
no tem apoiado suficientemente 
os produtores interessados em 
adotar sistemas de agricultura 
sustentável? 

RG - Até demais, no entendimen-
to do governo, pois eles acham 
que a agricultura sustentável é 
agricultura familiar e, na minha 
opinião, não é.  Por isso, há a 
necessidade do governo se preo-
cupar mais nesse sentido, porque 
vejo omissão total na assistência 
técnica para os produtores. Atual-
mente quem faz esta parte são as 
empresas de insumo, quer seja de 
fertilizantes, defensivos, material 
de irrigação etc. Isso não é assis-
tência. O governo está adormeci-
do na área de educação. O ensino 
da Agronomia está totalmente 
defasado e não estão preocupados 
em formar engenheiros agrôno-
mos com base sólida, com funda-
mentos, conceitos. As universida-
des estão preocupadas em formar 
mestres, doutores, pós-doutores, 
fabricantes de artigos cientí�cos 
que nada tem resolvido os pro-
blemas existentes na produção de 
alimentos. Infelizmente os atuais 
pro�ssionais não sabem o que 
está acontecendo e quais os pro-
blemas devem ser priorizados.

JE - Que prognóstico podemos 
fazer para o futuro da agricultura 
sustentável nos próximos anos? 
RG - Garantia de vida das futuras 
gerações e melhoria da saúde de 
pessoas, além de menor contami-
nação do ambiente. Lembrando 
que a agricultura sustentável não 
é só agricultura familiar, agricul-
tura orgânica etc. O pequeno 
produtor bem como os grandes 
produtores devem rever seus con-
ceitos, técnicas, produtos e forma 
de produção.

JE - Por onde o pequeno agri-
cultor rural pode começar para 
transformar sua propriedade am-
bientalmente sustentável?
RG - Os pequenos precisam mui-
to da assistência técnica e não 
existem tecnologias somente para 
os pequenos, existem sim adapta-
ções de técnicas para os pequenos. 
Essa questão de fazer pesquisas 
para os pequenos não existe. Exis-
te sim pesquisa de desenvolvi-
mento que podem ser adaptadas 
para os pequenos. Mesmo porque 
o conceito, fundamentação, �-
siologia de crescimento e desen-
volvimento, não é diferente para 
os pequenos ou para os grandes. 
Na verdade, não existe receita de 
bolo para transformar uma pro-
priedade. Sempre que se pensou 

em pacotes tecnológicos, sistema 
de produção, etc, nada deu certo, 
porque as plantas se desenvolvem 
de acordo com o ambiente que se 
encontra e de como manejamos 
culturalmente. Para transformar 
uma propriedade ambientalmen-
te sustentável é preciso transfor-
mar a cabeça das pessoas. Nada 
se muda se não tivermos vontade. 
Nada se muda com discurso, e 
sim com atitudes. Conheço vá-
rios grandes produtores de hor-
taliças que estão produzindo bem 
com muita responsabilidade e são 
sustentáveis ambientalmente.

JE - Por quê?
RG - Porque se baseiam nas fun-
damentações, nos conceitos, res-
peitam as plantas, o ambiente e 
principalmente o ser humano. Se 
não respeitarmos o ser humano, a 
quem vamos respeitar?

JE – Fique a vontade para fazer as 
considerações finais. 
RG - A população é manipula-
da por meios de comunicação e 
muitas informações são passadas 
de forma deturpada e tenden-
ciosa. É isto o que acontece na 
agricultura sustentável: passam 
informações como “os detentores 
do PIB positivo são os destruido-
res da natureza, os maiores con-
sumidores da água”. No entanto, 
temos o que comer. O que falta 
em muitos é a questão da respon-
sabilidade/comprometimento 
com a sociedade, mas isso não 
ocorre somente na agricultura, 
isso ocorre em todos os setores. 
Condenam a monocultura, agri-
cultura de grande escala, mas com 
a população crescendo da forma 
como está crescendo, precisamos 
alimentar todos, ou será que se-
remos futuros consumidores de 
pílulas contendo um complexo 
vitamínico, etc? Isso sim será to-
talmente químico/industrializa-
do. Esse é o futuro que queremos 
para as próximas gerações? Con-
denam veementemente, tam-
bém, os defensivos agrícolas, mas 
quando se tem o surto da dengue 
como está acontecendo, os con-
sumidores de produtos orgânicos 
utilizam inseticidas para passar 
no corpo para repelir os mosqui-
tos, dormem com os aparelhos 
contendo inseticidas para as mos-
cas não entrarem nos ambientes 
da casa. Onde está a coerência 
desse tipo de comportamento?

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: GARANTIA DE 
VIDA E SAÚDE PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES

AINDA FALTA RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO NA CADEIA

O pequeno produtor, 
bem como os grandes, 
devem rever seus 
conceitos, técnicas, 
produtos e forma de 
produção
RUMY GOTO 
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A Terra é um sistema com-
plexo e integrado que 
mantém as condições 

climáticas e biogeoquímicas em 
equilíbrio, respondendo às mu-
danças. A água não acaba. A água 
se recicla permanentemente, nos 
estágios: líquido, sólido ou gasoso. 
O planeta Terra deveria chamar-se 
Planeta Água – a terra cobre 29% 
na superfície do nosso planeta. A 
água doce é 3% da água existente 
no planeta, 97% é salgada.  

A precipitação, numa deter-
minada região, muda ao longo 
dos anos, tem ciclos de alta e bai-
xa. Os conhecimentos existentes 
não conseguem prever o seu com-
portamento com segurança.

Na área urbanizada não exis-
tem mecanismos de quebra de 
força e de velocidade da água, que 
escorre pelo asfalto, levando lixo, 
causando estragos permanentes e 
enchentes momentâneas. A água 
escorre para os locais mais bai-
xos alcançando os rios e eventu-
almente se misturando às aguas 
do mar, longe do local da chuva.  
Num ano de pluviometria nor-
mal de 1.500 mm, a área cimen-
tada da Região Metropolitana 
de São Paulo, de cerca de 3.000 
km2, recebe do céu 4,5 bilhões de 
m3 de água. O volume de água 
necessário para abastecer, durante 
um ano, 21 milhões de habitan-
tes, com 200 litros de água por 
pessoa por dia é de 1,5 bilhões de 
litros – 3 vezes menor do que a 

água da chuva, que cai do céu.
O abastecimento dos manan-

ciais exige solo vegetado, cheio de 
canalículos de raízes, bem drenado, 
que garanta a absorção do impacto 
da chuva e a in�ltração da água no 
solo até o lençol freático, que abas-
tece as minas d´água e pereniza e 
estabiliza o volume dos rios. 

Em alguns países áridos o pro-
blema da água é crítico onde 70% 
da água consumida é usada na 
irrigação, 20% pelas indústrias e 
10% por consumo humano.  Os 
números não podem ser transfe-
ridos para o Brasil. A área irrigada 
no Brasil não chega a 1% da área 
de plantio de culturas permanen-

tes e temporárias A horticultura 
(produção de frutas, hortaliças, 
�ores e plantas ornamentais), 
ocupa 5% da área agrícola brasi-
leira e responde por 16% do valor 
da produção agrícola. 

O Brasil não é considerado 
um país com regiões áridas, pelo 
resto do mundo.  Mesmo no Nor-
deste a precipitação anual é de 
500 a 800 mm por ano – 500 a 
800 litros de água por m2, mui-
to diferente das regiões do Chile, 
em que a chuva nas regiões pro-
dutoras de frutas é de 100 a 200 
mm e na Espanha com uma área 
grande com menos que 400 mm 
por ano, onde a irrigação permite 

conservada permite o abasteci-
mento do lençol freático com 3 
milhões de litros de água e po-
derá suprir mais 40 toneladas de 
frutas ou hortaliças, que por sua 
vez contém de 85 a 95% de água 
ou seja mais 36.000 litros de água 
para o consumidor. A chuva nas 
cidades vira enchente, lixo, fonte 
de poluição, não in�ltra, não vira 
alimento, leva erosão para as áreas 
agrícolas. O esgoto despejado sem 
tratamento, a água pluvial, mistu-
rada com sujeira, muitas vezes não 
permitem a utilização da água que 
vem das cidades para a produção 
segura de vegetais e de animais.

ALGUMAS MEDIDAS URGENTES 
PRECISAM SER TOMADAS PELAS 
CIDADES E PELA AGRICULTURA, 
COMO A:
• Captação, armazenamento e 
fornecimento de água de chuva 
aos sistemas urbanos de abasteci-
mento de água deve ser priorizado 
pelas cidades e rodovias

• Implantação de um programa 
de conservação de solo e da água 
- empresas de governo e privadas, 
prefeituras – responsáveis, pela 
construção de estradas. 

• A produção de água limpa deve 
ser tratada como uma atividade 
agrícola muito importante, nas 
áreas de abastecimento de água 
para as cidades.

• A conservação do solo e da água 
deve ser prioridade no manejo 
agrícola e nas ações de �scalização 
do Ministério da Agricultura e das 
secretarias estaduais de Agricultura. 

ANITA DE SOUZA DIAS GUTIERREZ
CENTRO DE QUALIDADE EM 
HORTICULTURA DA CEAGESP

artigo

ÁGUA: O QUE AS CIDADES PODEM FAZER PELA AGRICULTURA?

que os dois países sejam grandes 
produtores e exportadores de fru-
tas e de hortaliças. A maioria dos 
agricultores brasileiros utilizam a 
irrigação   para suprir a de�ciência 
de água, em virtude da distribui-
ção irregular das chuvas. 

Na Região Metropoliitana de 
São Paulo a precipitação por ano 
é de 1,500 mm.  Numa área bem 
conservada, 20% de toda a chu-
va ou água de irrigação in�ltra no 
solo e abastece o lençol freático, 
que por sua vez abastece as fon-
tes, rios e córregos. O restante é 
absorvido pela planta ou volta 
ao ciclo da água. Um hectare de 
área agrícola (10.000 m2) bem 
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Bio Brazil Fair 2015 
apresenta novidades
A 11º Feira Internacional de 

Produtos Orgânicos e Agro-
ecologia – Bio Brazil Fair|BioFach 
- aconteceu entre os dias 10 e 13 
de junho na Bienal do Ibirapuera, 
em São Paulo. O evento é conso-
lidado como o principal do setor 
na América Latina. Com muitas 
novidades, a feira é voltada para 
o segmento de produtos naturais 
e acompanha a demanda do mer-
cado ampliando as possibilidades 
de negócios entre produtores, lo-
jistas, distribuidores, entre outros.

A cada ano, os hábitos sau-
dáveis e a preferência das pessoas 
pelo uso de produtos orgânicos e 
naturais conquista maior espaço 
dentro do mercado e com isso, 
as empresas apostam em novida-
des, como é o caso do Grupo MJ 
Maciel, que apresentou a banana 
orgânica light. 

A companhia criou uma nova 
fruta, que tem menor índice de 
calorias e maior concentração 
de potássio. A BanaLight possui 
apenas 58 calorias em cada 100g, 
menos da metade da banana Na-
nica, que concentra 120 calorias. 
A banana prata, com 90 calorias 
e a banana maçã, com 70 calorias, 
vêm logo em seguida. Ela também 
contém o dobro de �bras, essen-
ciais para o bom funcionamento 
do intestino, e é resistente às do-
enças que afetam a bananicultura 
mundial.

CEBOLA ORGÂNICA IN NATURA

A empresa FAMO apresentou 
aos visitantes da Bio Brazil Fair 
a nova cebola orgânica in natura 
embalada, disponível em três va-
riedades: amarela, branca e roxa.

De acordo com a nutricionis-
ta Ana Flávia Almeida, a empresa 
tem se preocupado em elaborar 
produtos sustentáveis, que ofere-
çam benefícios à saúde humana e 
meio ambiente. Com base nesse 
conceito, os alimentos agregam 
propriedades nutricionais antio-
xidantes e aumentam as defesas 
do organismo, previnem diversas 
doenças e até mesmo o envelheci-
mento precoce.

PÃO DE AÇÚCAR APRESENTA 
NOVIDADES EM ORGÂNICOS

No estande do Grupo Pão de 
Açúcar, mais de 40 itens naturais 
foram expostos, entre sucos, fru-
tas, verduras, legumes, cereais, 
geleias, massas, cafés e queijos. 
Reforçando seu posicionamento 
no segmento, o estande do grupo 
mostrou um pouco do trabalho 
realizado pela rede nos últimos 
anos que a possibilitaram comer-
cializar um portfólio completo 
de diferentes soluções de alimen-
tação orgânica para todos os mo-
mentos do dia. 

O destaque �cou por conta 
da exposição dos produtos orgâ-
nicos das marcas exclusivas Caras 
do Brasil e Taeq. O estande ofe-
receu degustações de lançamentos 

como o refrigerante Wewi Cola, o 
chá orgânico da Organique e itens 
da Native. A Vapza, por sua vez, 
apresenta no estande uma linha 
de produtos orgânicos pré-cozi-
dos a vácuo. São cinco itens que já 
podem ser encontrados nas lojas 
da rede de supermercados.

EVENTO SEDIA 1º ENCONTRO COM 
AGRICULTORES ORGÂNICOS

Com a aprovação da Lei 
16.140/2015, que estabelece a 
priorização da compra de orgâni-
cos na alimentação escolar, a Bio 
Brazil Fair| Biofach America Lati-
na recebeu na manhã do segundo 
dia (11), o 1º Encontro com Agri-
cultores Orgânicos para o Forne-
cimento de Alimentação Escolar 
da Cidade de São Paulo, fruto de 
uma parceira entre a Associação 
de Agricultores Orgânicos, Insti-
tuto Kairós, Instituto 5 Elemen-
tos e Prefeitura de São Paulo.

O encontro teve como objeti-
vo mapear produtores orgânicos 
interessados em fornecer alimen-
tos para o programa e esclarecer 
dúvidas sobre todo o processo de 
venda, desde a quantidade de pro-
dução até as formas de armazena-
mentos adotadas pela Prefeitura. 

Para isso, o encontro contou 
com a participação de Danuta 
Chmielenska, assessora do Depar-
tamento de Alimentação Escolar 
da Secretaria Municipal de Edu-
cação de São Paulo, responsável 
pelas compras públicas para a ali-
mentação escolar.
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ORGÂNICOS 
DIRETO DA FONTE

COMODO/AG.RIGUARDARE

Especialista no cultivo de hor-
taliças orgânicas há mais de 15 
anos, o senhor Paulo Honda en-
controu nos varejões da Ceagesp 
o público perfeito para escoar sua 
produção. “Acabei me adaptando 
ao gosto do consumidor �nal e a 
Ceagesp sempre foi um mercado 
bastante promissor”, esclarece o 
agricultor.

A maior parte dos hortifrutis 
encontrados na banca do senhor 
Honda é cultivada na proprieda-
de da própria família, na região 
de Mogi das Cruzes, em São 
Paulo. “Quando algum hortifru-
ti está fora da safra, vamos buscar 
em pomares fora de São Paulo. 
Existe uma produção de orgâni-
co bastante pulverizada em todo 
o país”, a�rma.

Segundo o senhor Honda, 
seus clientes podem ser divididos 
em três grupos: 40% são pessoas 
que procuram produtos naturais 
por indicação médica, 30% são 
pro�ssionais da área de saúde 
que sabem dos benefícios destes 
alimentos para o organismo e 
os outros 30% são curiosos que 
experimentaram orgânicos uma 
vez, gostaram e viraram consu-
midores frequentes.

PAULO HONDA

Quando algum 
hortifruti está fora da 
safra, vamos buscar 
em pomares fora de 
São Paulo. Existe uma 
produção de orgânico 
bastante pulverizada 
em todo o país”.

DANIELLY BARARIELLI
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GRUPO HORTA LANÇA E-COMMERCE 
DE ORGÂNICOS DIRECIONADO AO 
CONSUMIDOR FINAL
Delivery pretende 
desmitificar a 
relação desses 
produtos com 
preços elevados

A frase “é muito caro” está 
bastante presente no dis-
curso popular quando se 

fala em frutas, legumes e verdu-
ras orgânicos. O embasamento 
surge na comparação de preços 
com produtos convencionais nas 
prateleiras do supermercado. Pen-
sando nisso, a atacadista Horta 
desenvolveu um canal para levar 
seus orgânicos diretamente ao 
consumidor �nal, a Amo Orgâ-
nico, uma plataforma de vendas 
virtual lançada no �m de maio.

Com distribuição na capital 
paulista via delivery, o destaque 
é a comercialização de cestas de 
FLV. São três opções com valores 
entre 35 e 75 reais. A proposta é 
que a cesta atenda as necessidades 
do lar ao longo de uma semana. A 
maior contém cinco variedades de 
verduras, cinco de legumes, duas 
de tempero e duas de fruta, todos 
da marca Cultivar, também per-
tencente à Horta Alimentos. Há 
também um desconto para quem 
adquire o pacote mensal, com 
entrega de uma cesta por semana 
variando os itens. 

Segundo a gerente Sara Nu-
nes, a ideia é viabilizar o acesso 
ao produto orgânico e principal-
mente diminuir a visão de que é 
sempre muito caro. “O custo é 
em média 30% maior, ao mesmo 
tempo, o consumidor não vai gas-
tar mais do que gastaria numa fei-
ra comum. Pela questão da safra 
os preços convencionais variam e 
às vezes o orgânico �ca mais em 
conta”, esclarece.  “É difícil con-
sumir tudo orgânico, mas é possí-
vel começar pelo FLV”, completa 
Silmara Teixeira, responsável pelo 
box na Ceagesp.

Essa relação com a safra é di-
ferente para os orgânicos, a�nal, 
nesse caso, a disponibilidade de-
pende sempre da época de colhei-
ta. “O ciclo natural é respeitado. 

Manga orgânica, por exemplo, 
não tem nesta época, só vai ter em 
novembro, dezembro”, comenta 
Silmara. Visando conscientizar as 
pessoas, a plataforma conta tam-
bém com um blog que traz infor-
mações sobre a cultura orgânica e 
todo trabalho que a envolve, além 
de dicas de saúde e receitas. 

CULTIVAR ORGÂNICOS

O Grupo Horta atua com 
produção e distribuição de pro-
dutos alimentícios desde 1993. A 
Cultivar Orgânicos, destaque do 
Grupo, surgiu oito anos depois. 
Já solidi�cada no mercado, a em-
presa 100% orgânica comercializa 
a granel e porcionado em diversas 
cidades de seis estados brasileiros 
e também representa marcas de 
redes varejistas como Taeq, do 
Grupo Pão de Açúcar. 

A linha de produtos é exten-
sa e conta com frutas, verduras 
e legumes frescos selecionados, 
além de cereais e outros produ-
tos processados. São mais de 200 
produtores rurais parceiros para 
atender a demanda de diversida-

de de alimentos acompanhando a 
sazonalidade. 

“As hortaliças, por mais que 
falte, sempre aparece um pouqui-
nho. Aquilo que chamamos de 
produtos “A”, ou seja, que todo 
mundo quer, tem mais gente pro-
duzindo. Então, quando há baixa 
na produtividade, chega a cair 70, 
80%, mas não a zerar, como é o 
caso da cenoura, tomate e batata 
doce. Se alguém me entrega 200 
quilos, vamos manejar, pontua 
Sara. “A questão é dividir. A pró-
pria cultura do orgânico tem essa 
política”, acrescenta Silmara.

Os produtos da Cultivar são 
certi�cados pela ECOCERT 
BRASIL, certi�cadora internacio-
nal que garante a origem orgâni-
ca. A empresa investe em rastrea-
bilidade e conta com QR code em 
todas nossas embalagens. Os pro-
dutores parceiros são cadastrados 
e certi�cados. “O produtor tem 
se pro�ssionalizado, investido em 
estufas. Temos que valorizar essas 
pessoas a�nal realmente é um tra-
balho de formiguinha. De respei-
to à terra, diferente da produção 
em massa”, �naliza Sara.

200
são mais de 200 produtores 

rurais parceiros para 
atender a demanda e 

diversidade de alimentos

IRRIGAÇÃO PARA 
HORTIFRUTI 
REDUZ CONSUMO 
DE ÁGUA EM 30%

A Neta�m, empresa de 
soluções de irrigação, oferece 
sistemas de irrigação por gote-
jamento para estufas e campo 
aberto que ajudam o produtor 
rural a economizar cerca de 
30% de água. Segundo Rafael 
Faggioni, gerente de vendas da 
Neta�m, diante do cenário de 
escassez de água, muitos produ-
tores passaram a adotar essa tec-
nologia. “Além de economizar 
água com a irrigação localizada, 
nossa tecnologia moderniza 
todo o modelo de produção de 
hortifrúti por meio dos sistemas 
de automação e monitoramen-
to”, destaca.

Os sistemas de automação 
controlam de forma automá-
tica as irrigações diárias. Com 
eles, o produtor ou engenheiro 
agrônomo responsável, podem 
programar uma única vez e não 
precisam mais se preocupar. 
“Facilita muito o dia a dia no 
campo, é mais preciso, requer 
menos mão de obra e pode eco-
nomizar insumos como fertili-
zantes por meio da automação 
da fertirrigação”, completa Fa-
ggioni.

Junto com a automação é 
possível também monitorar o 
momento da fertirrigação. “O 
produtor prepara o estoque de 
calda com fertilizantes e deixa 
o controlador programado de 
acordo com a necessidade da 
cultura e período da planta”, 
detalha. No caso das estufas, o 
gerente explica que todo pro-
cesso �ca automatizado. “Ins-
talamos sensores de umidade e 
temperatura em toda estufa. A 
partir de uma determinada tem-
peratura ou nível de umidade 
pré-programadas, por exemplo, 
o produtor pode resfriar ou 
umidi�car o ambiente de forma 
totalmente automática por meio 
do acionamento do sistema de 
nebulização”, a�rma.

“Se mais de 70% dos pro-
dutores adotassem a irrigação 
por gotejamento, poderíamos 
ter um retorno de água para o 
consumo humano de 20% a 
40%”, analisa Faggioni. Atual-
mente, a Neta�m está com uma 
área demonstrativa de folhosas 
na cidade de Biritiba Mirim/SP 
que pertence ao cinturão ver-
de de São Paulo. Para 2015, a 
companhia espera crescer 10% 
do faturamento só com HF.

DANIELLE FORTE
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A empresa Terra Frutas Or-
gânicas, localizada na Ceagesp, 
comercializa muito mais do que 
frutas. Legumes, verduras, grãos, 
sucos, café e muitos outros pro-
dutos - todos orgânicos - fazem 
parte do portfólio da atacadista, 
que também atende o mercado 
varejista pelo telefone.

A maior parte dos alimentos 
que a empresa comercializa advém 
das roças de pequenos produtores 
espalhados por todo o país. Desta 
maneira, a companhia contribui 
para escoar a produção de quem 
tem di�culdade em entrar para 
o mercado. “O nosso trabalho é 
reunir alimentos orgânicos culti-
vados por famílias de pequenos 
agricultores, inclusive assentados 
e quilombolas, e inseri-los na ca-
deia de comercialização”, esclarece 
Luciana Carbone, proprietária.

Para a empresária, trabalhar 

TERRA FRUTAS ORGÂNICAS: SUSTENTABILIDADE E SAÚDE
com orgânicos é muito mais do 
que uma maneira honesta e sus-
tentável de ganhar a vida. Além de 
colaborar com produtores rurais 
familiares, a presença da atacadista 
na Ceagesp incentiva o consumo 
consciente. Alimentos orgânicos 
são cultivados seguindo concei-
tos de sustentabilidade e são mais 
saudáveis para o nosso organismo. 
“Muitos clientes fazem tratamen-
to de saúde utilizando alimentos 
orgânicos”, conta a empresária. 

Quando precisa reembalar 
algum produto, a empresa ten-
ta usar o mínimo de plástico e 
não utiliza isopor. Por isso, ainda 
não podem fornecer para gran-
des clientes do mercado varejista. 
“Eles exigem, mas nos recusamos 
a utilizar isopor na embalagem. 
No máximo usamos material 
PET, que pode ser reciclado de-
pois”, conta a comerciante.

LUCIANA CARBONE 

O nosso trabalho 
é reunir alimentos 
orgânicos cultivados 
por famílias de 
pequenos agricultores, 
inclusive assentados 
e quilombolas, e 
inseri-los na cadeia de 
comercialização”

LINHA ORGÂNICA DA GRAMADO ACOMPANHA 
CRESCIMENTO DO SETOR
Na atacadista Gramado, a 

demanda por variedades 
cultivadas sem agrotóxicos e 
fertilizantes surgiu no setor de 
folhas. Foi assim que, há seis 
anos, a empresa deu início a sua 
linha de orgânicos. Atualmente, 
o tomate é o primeiro dentre os 
itens mais comercializados pela 
companhia, seguido pela cebo-

la, batata e cenoura. O mercado 
de alimentos orgânicos no Bra-
sil tem apresentado crescimen-
to médio de 30% ao ano e, de 
acordo com o vendedor Bem 
Hur, este setor na Gramado se-
gue o ritmo.  Atuante há mais 
de uma década no segmento, 
ele tem vivenciado a expansão: 
“A maioria dos produtores é da 

agricultura familiar. As certi�-
cações aumentaram muito e a 
noção da importância da rastre-
abilidade também. Além disso, 
muita gente entrou no ramo e 
hoje já existe bastante produ-
tor grande”, comenta. Todos os 
produtos da linha orgânica são 
rastreados e certi�cados.

A empresa atende todos os 

tipos de clientes, de feirantes 
e lojistas a distribuidoras e os 
produtos são armazenados em 
caixas de papelão ou plástico. 
“Sempre usamos o papelão pa-
dronizado e caixa plástica e isso 
fez toda diferença. O papelão 
vai pra roça e já vem pronto 
para o atacado. Mas, para che-
gar nesse ponto foi preciso mui-

to treinamento”, esclarece. Além 
de cortar a parte do manuseio, o 
processo agrega o valor da ban-
deja ao produto. 

Hoje são mais de 70 produ-
tos, obtidos através de parcerias 
em diversas regiões do país. Há, 
inclusive, importados, como a 
pera da Argentina e a Ameixa da 
Espanha.

A maior parte dos alimentos que a empresa comercializa advém das roças de pequenos produtores

SETOR EM EXPANSÃO

O mercado de alimentos orgânicos 
no Brasil tem apresentado 
crescimento médio de 30% ao ano

zoom 
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CURSO DE 
MBA-IAC EM 
FITOSSANIDADE

Estão abertas as 
inscrições para o 
curso de MBA-IAC 
em Fitossanidade, 
oferecido pelo Instituto 
Agronômico (IAC), de 
Campinas, em parceria 
com a Associação 
Nacional de Defesa 
Vegetal (Andef). As 
inscrições podem ser 
feitas até 26 de junho 
de 2015, no site www.
eadiac.com.br/pre-
inscricao.php. Iniciado 
em 2012, o curso já 
formou 36 alunos, em 
duas turmas, na área de 
fitossanidade, segurança 
na agricultura, gestão de 
pessoas e comunicação, 
com abordagem teórica 
e prática. Inédito em 
São Paulo, o MBA-IAC 
em Fitossanidade é um 
curso a distância, com 
duração de 18 meses.

SAKATA 
APRESENTA NOVAS 
VARIEDADES 
DE FLORES NA 
HORTITEC 2015

Uma nova Petúnia 
híbrida, a SuperCal, 
e quatro novas cores 
de SunPatiens são os 
grandes lançamentos que 
a empresa de sementes 
Sakata apresentará 
para o setor de Flores, 
durante a Hortitec 2015. 
Além destas novidades, 
a empresa trará ainda 
como destaque novas 
colorações de Lisianthus, 
dentre outros produtos 
de seu portfólio. 
“Estas flores foram 
desenvolvidas com as 
cores mais desejadas 
pelo mercado, bem 
como com uma genética 
superior, que agrega 
alto vigor de planta, 
facilidade no cultivo e 
também na manutenção, 
além de maior 
durabilidade, dentre 
outras características 
importantes que 
proporcionam mais 
qualidade e beleza”, 
explica Roberto 
Takashi Oki, gerente do 
Departamento de Flores 
e Plantas Ornamentais da 
Sakata.

LIVRO “GESTÃO 
DE SISTEMAS DE 
AGRONEGÓCIOS”

Decio Zylbersztajn, lança mais 
um livro: “Gestão de Sistemas de 
Agronegócios”, juntamente com 
os professores Marcos Fava Neves 
e Silvia M. Queiroz Caleman, 
publicado pela editora Atlas. 

MOTOCULTIVADOR 
SUBSTITUI O USO DA 
ENXADA

Para driblar a falta de mão de 
obra no campo, a Husqvarna aposta 
em tecnologias que otimizem o 
trabalho. O Motocultivador TR430, 
por exemplo, é um substituto da 
enxada no preparo do solo.

MICROQUIMICA 
APRESENTA 
RESULTADOS DO VORAX
 
   A Microquimica apresentará 
na 22ª edição da Hortitec os 
resultados da utilização do 
Vorax fertilizante com ação 
bioestimulante, nas culturas de 
batata, tomate e folhosas.

CURSO SOBRE SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS TEM 
INSCRIÇÕES ABERTAS

A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, por meio do 
Instituto de Economia Agrícola, 
promove o curso sobre Sistemas 
Agroflorestais no dia 22 de junho. 
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Hoje em dia não se compra 
nada sem código de barras. Ele se 
tornou tão comum e frequente 
que nem reparamos mais. Cedo 
ou tarde todas as empresas ataca-
distas adotarão o código de bar-
ras na comercialização de frutas e 
hortaliças, por exigência dos seus 
compradores.

A necessidade de controle de 
entrada e saída de produtos e de 
rastreabilidae, fez com que o có-
digo de barras fosse adotado nos 
supermercados, nas indústrias, 
nas farmácias, etc.

Hoje 110 empresas atacadis-
tas da Ceagesp são associadas à 
GS1 Brasil -  Associação Brasilei-
ra de Automação – que é uma or-
ganização multissetorial sem �ns 
lucrativos, com propósito de im-
plementar e disseminar padrões 
de identi�cação de produtos, 
como código de barras, levando 
melhoria para as cadeias de su-
primentos, colaborando, assim, 
para o processo de automação, 
desde a matéria-prima até o con-
sumidor �nal. 

A quase totalidade das em-
presas só utiliza o código de bar-
ras para atender às exigências dos 
seus clientes, não usufruindo dos 
benefícios em sua logística inter-
na. Essas companhias sabem que 
nos próximos cinco anos terão 
que se adequar e entrar no sis-
tema. Todos nós precisamos nos 
preparar para usufruir das vanta-
gens da automação comercial e 
para conseguir atender adequa-
damente os nossos clientes.

PARTICIPE DO TREINAMENTO DA GS1
RESERVE O SEU LUGAR. AS VAGAS 
SÃO LIMITADAS.

CÓDIGO DE BARRAS EM FLV - 
ENTENDA, CRIE E GERENCIE A 
IDENTIFIC AÇÃO DO SEU PRODUTO

DATA: 25 DE JUNHO DAS 8H30 ÀS 12H 
NO AUDITÓRIO NELSON LODA DA 
CEAGESP
NILSON.GASCONI@GS1BR.ORG
CQH@CEAGESP.GOV.BR 
(11) 3643-3825 OU (11) 3643-3827

USUFRUA DOS 
BENEFÍCIOS 
DO CÓDIGO DE 
BARRAS

GS1 Brasil promove 
treinamento sobre 
rastreabilidade na 
Ceagesp

Origem: Ásia
Família Botânica: Ebenacea
Características: Fruto comestível ao gênero Diopyros, sendo a 
Dyopyros Kaki a mais importante economicamente.

Os frutos são ricos em amido, pectina, açúcares, apresentando teor 
alto de vitamina A, baixo teor de ácidos e algumas espécies possuem 
teor de tanino (1).  O teor de açúcar supera o da maioria das frutas.

(1) Brackmann, 2003

PROPRIEDADES

O aproveitamento industrial é muito baixo país, sendo o consumo in 
natura o mais comum, mas pode-se utilizá-lo no preparo de vinagre, 
caqui-passas entre outros (2).

(2) Pio, 2003

USO INDUSTRIAL

Todos os caquis dos tipos taninoso e variável, quando sem sementes, 
apresentam poupa taninosa, mesmo quando maduros.  Em razão 
disso, depois de colhidos, precisam sofrer o processo de 
destanização, para que seja eliminada a adstringência, bastante 
desagradável ao paladar.

BENEFICIAMENTO

CULTIVO

O caqui, muito cultivado na China, Japão e Coréia do Sul, foi 
introduzido no Brasil em torno de 1890, em São Paulo, e expandiu-se 
a partir de 1920 com a imigração japonesa. O caquizeiro é cultivado 
no Brasil principalmente nas regiões Sul e Sudeste, com destaque 
para os Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e nas 
regiões Sul de Minas Gerais. Em relação à produção e área plantada, o 
Brasil encontra-se em 5º lugar no ranking mundial.

Dados da FAO (2012), a produção de caqui foi de 4.589.100 toneladas, 
com uma área total plantada de 814.371 hectares. No Brasil, produziu-
se 158.241 toneladas da fruta, correspondendo a 1,25% da produção 
mundial, em uma área plantada de 8.170 hectares, equivalente a 
0,35% do mundo. 

Em 2013, a cultura do caqui no Brasil ocupou área de 8,5 mil hectares, 
com produção de 173 mil toneladas. Presente em sete estados 
brasileiros, a cultura está mais desenvolvida nas regiões Sudeste e 
Sul (IBGE, 2013)

PRODUÇÃO MUNDIAL

A importação corresponde a 1.395 toneladas, principalmente:

IMPORTAÇÕES

DADOS DE CONSUMO

A Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE tem por objetivo 
fornecer informações sobre a composição dos orçamentos 
domésticos, a partir da investigação dos hábitos de consumo, da 
alocação de gastos e da distribuição dos rendimentos, segundo as 
características dos domicílios e das pessoas. Em comparação ao ano 
de 2002-2003, houve um aumento da aquisição do caqui em todas 
as regiões no ano de 2008-2009. O maior consumidor é a região sul 
e o aumento do consumo no Brasil foi de 3,8%. Em gramas, o 
consumo de caqui é baixo (125 gramas/ano) em relação a outras 
frutas como a banana (7.678 gramas/ano) e a laranja (5.437 
gramas/ano). Existe uma relação direta entre o crescimento da renda 
salarial e da aquisição da fruta. O consumo da classe de maior renda 
cresceu de 372 gramas em 2002 para 561 gramas em 2008 (51%) e a 
de menor renda foi de 125 gramas para 173 gramas (38%). A classe de 
maior renda do IBGE consumiu em 2008, três vezes mais caqui que a 
classe de menor renda.

OFERTA DO PRODUTO

De acordo com PROHORT (Programa Brasileiro de Modernização do 
Mercado Hortigranjeiro), em 2014, no Brasil, o valor médio (R$/kg) 
do produto nacional foi de R$3,82 e de importado, R$ 9,35. Este 
sistema não especifica as variedades de caqui comercializadas, 
apenas diferenciam em nacional e importado. A CEASA de São Paulo 
foi a unidade que mais comercializou caqui nacional no ano de 2014, 
correspondendo a 55% da oferta total do país, aproximadamente 60 
toneladas, seguido das unidades Grande Rio (13%), Grande Curitiba 
(10%), Grande Cuiabá (5%) e Goiânia (4%). A oferta de caqui 
importado é realizada pelas unidades de Grande Vitória (40%), 
Campinas (22%), Grande Curitiba (19%), Uberlândia (8%) e Londrina 
(6%), aproximadamente uma tonelada/ano.

COMERCIALIZAÇÃO NO ATACADO

No ano de 2014, o ETSP da CEAGESP comercializou 1.792.469 
toneladas de frutas, e desse total o caqui representou 1,9% (33.171 
toneladas), provenientes principalmente dos Estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os principais produtores do caqui 
são os municípios paulistas de Guararema, Mogi das Cruzes e Pilar 
do Sul. A variedade Rama Forte corresponde a 58% do volume 
recebido, seguido de Giombo (28%) e Fuyu (9%), todas com 
prevalência nos meses de março, abril, maio e junho (SIEM, 2015).

14 a 18%
VARIAÇÃO DO 
TEOR DE AÇÚCAR

34,25%

27,60%

3,16%

2,00%

1,25%

PRODUÇÃO NACIONAL = 158 MIL TONELADAS

ÁSIA

CHINA

COREIA DO SUL

JAPÃO

BRASIL

CAQUI

O Brasil exportou 673 toneladas de caqui para os 
seguintes países: 

EXPORTAÇÃO

Holanda

Canadá 

França  

Portugal 

Espanha 

128

68

64

34

252

Espanha EUA Chile Colômbia

(FAO, 2011)

789 258 217 132

(FAO, 2012)

OS NÚMEROS DO CAQUI

MARCELA R.G. MOLINA
MARESSA DOS SANTOS

EST. NUTRIÇÃO
CQH - CENTRO DE QUALIDADE EM 

HORTICULTURA DA CEAGESP

O objetivo deste estudo foi compreender o processo e as características peculiares da comercialização do caqui no ETSP da CEAGESP. O estudo 
está sendo realizado através da análise dos dados estatísticos da comercialização na CEAGESP, da entrevista com os atacadistas responsáveis 
por 60% do volume comercializado no entreposto paulistano e da análise do preenchimento das notas fiscais no período de 16 a 20 de março de 
2015. Aqui estão alguns dos primeiros resultados. 
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A cultura da batata está presen-
te em várias regiões do Brasil, 

sendo plantada em diferentes épo-
cas e com variedades que possuem 
características distintas. Estes fa-
tores in�uenciam diretamente na 
produtividade e na qualidade da 
cultura no qual o Brasil é consi-
derado o segundo maior produtor 
da América Latina. 

DICAS PARA MAXIMIZAR RENDIMENTOS E 
PRODUZIR BATATAS DE ALTA QUALIDADE
O produtor deve estar atento para definir e utilizar as práticas de manejo que 
permitam atingir o máximo potencial produtivo

LUCIANO FONSECA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
E REPRESENTANTE DE 
DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS DA FMC 
AGRICULTURAL SOLUTIONS

De acordo com o Cepea/USP 
– Esalq, na safra 2015, a expecta-
tiva é de 127 mil hectares de área 
cultivada e 3,7 milhões de tonela-
das de produção.

O produtor deve estar atento a 
esses fatores para de�nir e utilizar 
as práticas de manejo que permi-
tam atingir o máximo potencial 
produtivo, com alta qualidade e 
lucratividade. Neste contexto, a 
dessecação pré-colheita é uma das 
práticas de manejo essencial, tanto 
na produção comercial de batata-
consumo, pois resulta na padro-
nização comercial dos tubérculos 
quanto ao tamanho, coloração 
e �rmeza da pele, o que confere 
resistência a danos mecânicos du-
rante a colheita, transporte e be-
ne�ciamento, maior durabilidade 
e tempo de prateleira, permitindo 
maior planejamento da colheita, a 
�m de obter melhores preços du-
rante a comercialização.

Já para a batata-semente, a des-
secação visa obter tamanhos ideais 
e uniformes para plantio, além 
reduzir a transmissão de doenças 
da parte aérea para tubérculos. A 
dessecação pré-colheita das ramas 
é normalmente realizada com 
herbicidas, mas nem todos os 
produtos são registrados para esta 
modalidade de aplicação, bem 
como promovem os rendimentos 
de colheita e proporcionam maior 
qualidade da batata.

Para uma dessecação ideal, 
o herbicida deve, além de pro-
mover boa dessecação das ramas 

e folhagem, controlar, de forma 
e�ciente, as principais plantas 
daninhas (problema que ocorre 
na cultura da batata, sem per-
mitir rebrota dessas espécies de 
plantas infestantes). Aurora 400 
EC, não volátil, apresenta exce-
lentes resultados na dessecação 
das ramas e folhagens da batata 
com velocidade ideal de desse-
cação, permitindo um melhor 
aproveitamento dos fotoassimi-
lados pelo tubérculo de batata, e 
proporcionando elevados níveis 
de controle de plantas daninhas 
importantes como a corda-de-
viola (Ipomoea sp).

O herbicida facilita o des-
prendimento dos tubérculos du-
rante a colheita, segurança no uso 
em dessecação de batata-semente 
sem interferência na emergência 
da batata, oferece dessecação li-
geiramente mais lenta em com-
paração ao paraquat e diquat, o 
que resulta em melhor produti-
vidade, e os tubérculos se tornam 
mais uniformes com seu uso.

Portanto, a manutenção pre-
ventiva para aumentar a produ-
tividade e controlar doenças na 
bataticultura é fundamental. A 
e�ciência das medidas de con-
trole e prevenção de doenças irá 
depender de vários fatores como 
condições de solo, clima, cultivar 
e estágio de desenvolvimento da 
cultura. É extremamente impor-
tante consultar um engenheiro 
agrônomo para orientações téc-
nicas de manejo para sua lavoura.

HERBICIDA FACILITA COLHEITA
O Instituto Internacio-

nal para Sustentabilidade 
assegura que a restauração 
�orestal pode coexistir sem 
problemas com a agricultu-
ra, embora isso pareça um 
dos grandes desa�os para a 
sustentabilidade ambiental 
e social global.

A proposta tem como 
foco principal as áreas de 
pastagens. O diretor execu-
tivo da entidade, Bernardo 
Strassburg, lembrou que 
75% da área destinada à 
agropecuária no Brasil são 
direcionadas a pastagens. 
Ele ressaltou que a maior 
saída para a conciliação da 
expansão agrícola com a 
conservação e restauração 
do meio ambiente está nas 
áreas de pastagens, “porque 
elas dominam territorial-
mente a área total no país”. 
Tomando por base que a 
produtividade é baixa nas 
áreas de pastagens, em re-
lação ao potencial dessas 
regiões, os estudos feitos 
pelo instituto atestaram a 
capacidade de suporte sus-
tentável dessas pastagens. 
Uma área que tem hoje 
uma cabeça de gado por 
hectare, segundo ele, pode-
ria ter três cabeças, ainda de 
forma sustentável. É através 
do aumento da produtivi-
dade das pastagens que se 
consegue liberar áreas para 
o aumento da agricultura.

A RESTAURAÇÃO 
FLORESTAL PODE 
COEXISTIR COM A 
AGRICULTURA
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ANTONIO HÉLIO JUNQUEIRA *
MARCIA DA SILVA PEETZ**

  *ENGENHEIRO AGRÔNOMO, DOUTOR EM 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (ECA/USP), 
MESTRE EM COMUNICAÇÃO E PRÁTICAS 
DE CONSUMO (ESPM), PÓS-GRADUADO 
EM DESENVOLVIMENTO RURAL E 
ABASTECIMENTO ALIMENTAR URBANO (FAO/
PNUD/CEPAL/IPARDES), PROFESSOR DA 
ESPM E SÓCIO PROPRIETÁRIO DA HÓRTICA 
CONSULTORIA E TREINAMENTO.
  **ECONOMISTA SÊNIOR, PÓS-GRADUADA 
EM COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA E 
ABASTECIMENTO ALIMENTAR URBANO, 
SÓCIA-ADMINISTRADORA DA HÓRTICA 
CONSULTORIA E TREINAMENTO.

As rosas são as �ores mais con-
sumidas em todo o mundo e 

também no Brasil. Estima-se que 
em 2014 o mercado nacional de 
rosas tenha atingido, na ponta do 
consumidor, o montante de R$ 
496 milhões, com um crescimen-
to de cerca de 10% sobre o valor 
movimentado no ano anterior. 
Para 2015, o crescimento setorial 
está previsto em cerca de 6%.

A introdução das rosas no Sis-
tema Agropecuário de Produção 
Integrada (SAPI), do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) deu-se em 
2008. O objetivo, desde então, é 
garantir a produção e a colheita 
de �ores com parâmetros sociais 
e ambientais que, reconhecidos 
mundialmente, bene�ciem o seu 
consumo interno e a exportação 
do produto. Busca-se, assim, as-
segurar qualidade, rastreabilidade 
(origem conhecida) e produção 
ambientalmente correta e social-
mente justa.

Os processos de Produção 
Integrada de Flores são desenvol-
vidos nacionalmente em parceria 
com a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária e focam as 
roseiculturas dos Estados de São 
Paulo (região de Holambra) e Mi-
nas Gerais, em São João del-Rei, 
na região do Campo das Verten-
tes. Neste último caso, sob a coor-
denação da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais 
(EPAMIG). Além disso, contem-
pla o segmento produtor de �ores 
tropicais no Ceará (região do Ma-
ciço de Baturité).  Aspecto chave 
da Produção Integrada de Rosas é 
a obtenção da certi�cação �nal da 
propriedade. Para isso, o roseicul-
tor deve ser preocupar em instituir 
e manter atualizado caderno de 
campo onde �quem registrados 
datas e todos os procedimen-
tos adotados em campo, desde 
o preparo do solo, procedência e 
utilização das mudas, informa-
ções detalhadas sobre a ocor-
rência de pragas e doenças e os 

meios e quantidades de insumos 
utilizados para o seu controle, 
adubações químicas e orgânicas, 
procedimentos de colheita e pós-
colheita entre outros aspectos. É 
necessário, ainda, que o plantio 
de rosas seja dividido em parcelas 
devidamente identi�cadas, para 
que todos os tratos culturais apli-
cados em cada uma delas sejam 
registrados separadamente.

A adoção do Sistema de Pro-
dução Integrada de Rosas no Bra-
sil representa uma aposta decisiva 
no futuro da sustentabilidade da 
�oricultura nacional. Além das 
questões ambientais e comer-
ciais, estudos desenvolvidos no 
âmbito das principais escolas de 
agronomia já começam a mostrar 
a favorabilidades econômica da 
adoção dos seus princípios e pro-
cedimentos. Nos próximos anos, 
será necessário intensi�car ainda 
mais a pesquisa e a extensão des-
sas práticas, tanto quanto ampliar 
a realização de campanhas de es-
clarecimento do consumidor e de 
marketing diferencial desses pro-
dutos para o consumo do merca-
do interno e para as exportações.

Nos grandes centros ur-
banos brasileiros, as 
compras de abasteci-

mento dos supermercados em 
�ores e plantas ornamentais es-
tão sendo feitas junto às grandes 
cooperativas fornecedoras tanto 
de vasos e mudas, quanto das �o-
res e folhagens cortadas e buquês 
prontos. Assim, as negociações 
de qualidade se dão em nível 
macro, com a direta intervenção 
e mediação dos departamentos 
técnicos e comerciais dessas mes-
mas cooperativas.

Já quando se está longe dos 
grandes centros, e para as peque-
nas lojas do varejo supermerca-
dista independente, têm sido 
comuns a formatação de parce-
rias e negociações diretas entre 
supermercados e fornecedores/
produtores visando buscar pa-
drões normatizados de qualida-
de, embalagem, apresentação e 
uso de dispositivos comerciais 
facilitadores, como o código de 
barras e paletes, entre outros. 
Também nestes casos, buscam 
coletivamente (varejo-produ-
tor) identi�car a pauta e o mix 
de produtos ideal para as lojas. 
Geralmente, esses trabalhos têm 
contado com o apoio e mediação 
técnica de instituições de fomen-
to e suporte à atividade de mi-
cro, pequenos e médios empre-
endedores em todo o País.

Atualmente, os supermerca-
dos de um modo geral, já estão 
bastante conscientes da necessi-
dade de incluir a oferta de �ores e 
plantas, conferindo a elas espaço 
privilegiado na loja, como cha-
mariz, ponto de atração e orna-
mentação/decoração do próprio 
estabelecimento comercial. Hoje 
se observa que mesmo as me-
nores lojas e os supermercados 
independentes e de vizinhança 
possuem o setor de �ores e plan-
tas ornamentais, por menor que 
ele seja.

Ao longo do tempo, os su-
permercados foram aprendendo 
como expor e lidar com �ores e 
plantas no interior de suas lojas. 
Inicialmente, as �ores e plantas 
eram expostas junto ao setor 
de bazar, por terem grande as-
sociação com os produtos de 
jardinagem. Nesse período, pre-
dominavam as ofertas de �ores 

envasadas e outras de pequeno 
e médio portes para a jardina-
gem doméstica. Posteriormen-
te, essas mercadorias passaram 
a ser expostas e comercializadas 
ao lado do setor de frutas, legu-
mes e verduras (FLV), onde há 
grande circulação de pessoas, 
proporcionando as vendas por 
impulso e, com essa medida, se 
visava aproveitar a quali�cação 
da mão de obra já treinada para o 
trabalho com itens vegetais alta-
mente perecíveis. Neste período, 
começaram a se introduzir �ores 
e folhagens cortadas e também 
os buquês prontos para consu-
mo, cuja oferta era, entretanto, 
reduzida às principais datas do 
calendário nacional de consumo, 
como Dia das Mães, Namora-
dos, Finados e poucas outras.

Hoje, as �ores são expostas 
preferencialmente nas entradas 
das lojas, em região próxima aos 
check-outs, funcionando como 
verdadeiro cartão de visitas da 
loja, contribuindo para embele-
zar o ambiente, proporcionando 
sensação de frescor e bem-estar, 

além de favorecer as compras 
por impulso.

O setor supermercadista ain-
da poderá vir a explorar técni-
cas expositivas mais modernas e 
contemporâneas como as que já 
se observam nos mercados mais 
desenvolvidos. Neste sentido, a 
incorporação de geladeiras es-
peciais para buquês, incremen-
to dos itens de conveniência, 
exploração do cross-merchan-
dising entre produtos, insumos 
e utensílios, melhores técnicas 
de gerenciamento de categoria 
e exposições temáticas, valori-
zando hábitos e preferências de 
consumo conforme as datas e 
a segmentação por cores são al-
guns dos elementos a serem ex-
plorados em um futuro próximo 
pelo setor.

Técnicas de conservação pós-
colheita, tais como manejo do gás 
etileno – para evitar o amareleci-
mento e morte precoce de �ores 
e folhagens – bem como o uso de 
conservantes, cortes periódicos 
dos talos oxidados e outros tam-
bém serão muito bem-vindos.

EXPOSIÇÃO E VENDA DE FLORES 
EM SUPERMERCADOS – PARTE II

INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE NA 
FLORICULTURA

2015
Para 2015, o crescimento 
setorial está previsto em 

cerca de 6%.

produção
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Tornar o consumo de frutas, 
legumes e verduras parte do 

cotidiano das crianças é um de-
sa� o que pode ser alcançado de 
forma bem agradável. Pensando 
nisso, a Centrais de Abastecimen-
to de Campinas (Ceasa) recebeu, 
na última semana, três grupos de 
alunos de diferentes faixas etárias. 
A iniciativa faz parte do programa 
‘Visitas Monitoradas’.

Para o idealizador do projeto, 
Francisco Homero Marcondes, a 
participação dos hortifrutigran-
jeiros na alimentação das pessoas 
está aquém do recomendado pelo 
Ministério da Saúde. “A intenção 
do projeto é estimular, cada vez 
mais, uma alimentação saudável, 
além de apresentar a Central, sua 
logística e o seu funcionamento 
aos visitantes. É um mundo fas-
cinante, que gera abastecimento 
e combate ao desperdício de ali-
mentos através dos projetos so-
ciais”, comentou.

Dados da pesquisa Vigilân-
cia de Fatores de Risco e Prote-
ção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel 
2014) mostram que apenas um 
quarto da população brasileira 
(24,1%) consome a quantidade 
de frutas e hortaliças recomen-
dada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) em cinco ou 
mais dias da semana.

Durante o mês de maio, 
três grupos visitaram a Central:  

PROJETO DA CEASA 
CAMPINAS INCENTIVA O 
CONSUMO DE FLV 

30 alunos da Escola Estadual-
–E.E.“Eunice Ramos Navero, 
20 alunos do curso Técnico em 
Logística da Fundação Indaia-
tubana de Educação e Cultura 
(FIEC) e 22 educandos, uma 
nutricionista, uma psicóloga 
pedagoga e uma estagiária do 
grupo TransformAção, parceiros 
do Patrulheiros de Campinas, 
acompanharam os visitantes.

Para a coordenadora do 
Banco de Alimentos, Bruna 
de Angelis, a iniciativa gera 
conhecimento nutricional e 
fortalece o espírito da caridade 
e não ao desperdício.  “Rece-
bemos os visitantes liderados 
pelo Sr. Francisco com uma 
breve explanação sobre o fun-

cionamento do órgão para es-
clarecer sobre a importância 
da doação. Os alimentos cole-
tados passam por triagem téc-
nica e são entregues para 105 
entidades”, comentou. 

PROJETO ‘VISITAS MONITORADAS’

A coordenação do Progra-
ma de Visitas Monitoradas � ca 
a cargo de Francisco Homero 
Marcondes. A visita é gratui-
ta. As instituições de ensino 
ou interessadas em participar 
do Programa devem solicitar 
agendamento enviando um 
e-mail para o contato: 
FRANCISCO.MARCONDES@
CEASACAMPINAS.COM.BR.

PROGRAMA CEASA
NOS BAIRROS É REINICIADO 
COM NOVAS ROTAS
Entre as vantagens da atividade, está o 
preço acessível dos produtos que não 
pode exceder 20% do valor de atacado 
da Ceasa Maracanaú

KARLA CAMILA 
CEASA CE

O Programa Ceasa nos Bair-
ros, realizado pelo Governo do 
Estado, por meio da Centrais de 
Abastecimento do Ceará (Cea-
sa), em parceria com a Secreta-
ria de Desenvolvimento Agrário 
(SDA), reinicia as atividades com 
duas novas unidades móveis. A 
aquisição dos novos ônibus irá 
fortalecer um programa existen-
te desde dezembro de 2005 que 
estava temporariamente inativo.

O Ceasa nos Bairros aproxi-
ma o atacadista do consumidor e 
oferece aos cidadãos hortigranjei-
ros de boa qualidade com preços 
semelhantes aos praticados na 
própria Ceasa. Além da qualida-
de e do preço, a população tem 
ainda a comodidade de comprar 
seus produtos na porta de casa 
pagando com dinheiro ou em di-
versos cartões de créditos.

Segundo Odálio Girão, co-
ordenador geral do Programa 
Ceasa nos Bairros, entre as van-
tagens da atividade, além da 
comercialização próximo das 
casas dos clientes, está o preço 
acessível dos produtos que não 
podem exceder 20% do valor de 
atacado da Ceasa Maracanaú. “A 
Ceasa, por meio do Ceasa nos 

Bairros, viabiliza a alimentação 
e o abastecimento de muitas fa-
mílias, o que destaca a essência 
do programa. A comercialização 
de produtos hortigranjeiros fres-
cos e de boa qualidade na socie-
dade  transforma o dia a dia da 
população, melhorando o padrão 
alimentar dos cearenses e estimu-
lando o consumo de produtos 
mais saudáveis”, explica.

Conforme Luiz Guilherme 
Norjosa, coordenador executivo 
e proprietário da empresa Atlân-
tico Alimentos que administra o 
programa, cada unidade deverá 
oferecer, no mínimo, 50 produ-
tos e a expectativa é que os ôni-
bus inicialmente atendam cerca 
de 40 mil famílias.

 Uma novidade, segundo Luiz 
Guilherme, que deve aproximar 
ainda mais a população dos servi-
ços ofertados pelas unidades mó-
veis é a facilidade do pagamento 
por meio de cartões de crédito, 
fator que agiliza a comercializa-
ção e proporciona comodidade 
para os clientes. O programa Ce-
asa nos Bairros facilita a comer-
cialização e o acesso das famílias 
cearenses em diversas localidades 
com preços baratos.

(11) 3831-2576 - prologisticasp@gmail.com

SOLUÇÃO LOGÍSTICA 
PARA SUA EMPRESA

A PRÓ ATIVA LOG oferece serviços de
armazenamento, manipulação e 

distribuição de cargas secas ou 
refrigeradas, com agilidade, qualidade 

e segurança. Localizada no município 
de São Paulo, ao lado da CEAGESP, 
oferecemos praticidade e rapidez 

para atender aos prazos de entrega de 
seus produtos alimentícios no principal 

mercado consumidor do país.
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CEAGESP TEM NOVO PORTAL 
TOTALMENTE REFORMULADO
Acesso às informações importantes da Companhia estão mais fáceis de serem localizadas 

A Coordenadoria de Comunicação e 
Makerting (CODCO) acaba de lançar 

o novo portal da CEAGESP. No ar desde o 
início de junho, ele está totalmente refor-
mulado e conta com um menu que possibi-
lita acesso mais rápido e direto às informa-
ções da Companhia.

O site ganhou visual diferenciado com 
ícones que remetem à leitura dos temas 
mais procurados, como o Índice de Preços 
da CEAGESP, Dicas de Compras da Se-
mana, horários de funcionamento, Banco 
CEAGESP de Alimentos, além da locali-
zação do Entreposto Terminal São Paulo 
(ETSP) e das unidades de armazenagem e 
entrepostagem.

As mudanças não se restringem somente 
ao layout. O conteúdo das páginas internas 
também foi atualizado e houve acréscimo 
de novas informações. 

Com isso, quem acessar o portal poderá 
entender melhor como opera a maior cen-
tral de abastecimento de frutas, legumes, 
verduras, �ores, pescados e diversos (alho, 

batata, cebola, coco seco e ovos) da América 
Latina.

Outras novidades disponíveis são as in-
formações em tempo real sobre clima, co-
tação do dólar e o acesso direto às mídias 
sociais em que a CEAGESP está presente: 
blog, facebook e Youtube. 

“Nossa intenção é modernizar e aproxi-
mar os nossos vários canais de comunicação 
tanto do nosso público interno quanto da 
sociedade em geral”, a�rma o presidente da 
CEAGESP, Mário Maurici.

Por se tratar de um órgão público, o 
portal traz ainda links diretos ao Portal 
Brasil e à Lei de Acesso à Informação – esta 
última para garantir o acesso da população 
às informações da Companhia e, com isso, 
permitir uma melhoria da gestão pública.

Há também links para os canais de co-
municação com a comunidade e os per-
missionários (Portal do Permissionário). O 
novo site da CEAGESP, que permanece em 
constante ajuste, pode ser acessado pelo en-
dereço eletrônico www.ceagesp.gov.br

Com baixa de 3,58% em maio, o Índice 
de Preços da CEAGESP registrou a terceira 
queda consecutiva em 2015. Preservadas 
as condições climáticas atuais, este cenário 
de valores reduzidos deve se prolongar nos 
próximos meses.

Somente os setores de legumes (com 
4,15%) e diversos (6,38%) apresentaram 
elevações dos preços praticados, impulsio-
nados principalmente pelas altas do quiabo, 
cenoura, tomate e, principalmente, cebola.

Os demais segmentos tiveram retração, 
com destaque, novamente, para as verdu-
ras. Após queda de 11,5% em abril, houve 
recuo de mais 19,2% no mês seguinte. Fru-
tas caíram 3,86% e pescados tiveram queda 
de 4,67%.

O presidente da CEAGESP e da Asso-
ciação Brasileira de Centrais de Abasteci-
mento (Abracen), Mário Maurici, foi elei-
to no �nal de maio como um dos diretores 
da WUWM (sigla em inglês para União 
Mundial dos Mercados Atacadistas). A or-
ganização reúne centrais de abastecimento 
de mais de 36 países de todo o mundo.

A escolha ocorreu na conferência da 
entidade em Budapeste, na Hungria. Com 
isso, ele passa a representar os mercados da 
América Latina. Durante o evento, Mau-
rici manteve contato com o ministro hún-
garo da Agricultura, Sándor Fazekas. O re-
presentante do governo local demonstrou 
grande interesse em iniciar uma parceria 
comercial com o Brasil, por meio de um 
termo de cooperação. Essa discussão con-
tou também com o chefe do Departamen-
to de Estado do Ministério da Agricultura 
da Hungria, Zoltan Guba, responsável por 
receber a comitiva brasileira.

Maurici aproveitou o encontro para 
convidar os mais de 250 delegados inter-
nacionais presentes em Budapeste a visi-
tarem o Brasil em setembro. Na ocasião, 
haverá o Congresso anual da WUWM em 
Campinas (São Paulo).

O Banco CEAGESP de Alimentos 
(BCA) recebeu em maio 133 toneladas 
de produtos. A doação foi feita por 59 
permissionários do Entreposto Termi-
nal São Paulo (ETSP) e de companhias 
que operam na região.

Desse total, 96 toneladas foram 
entregues a 93 entidades que atendem 
escolas, orfanatos, asilos e pessoas em 
situação de risco, como moradores de 
rua. Parte das doações chegaram ao 
BCA graças a seis carregadores volun-

tários, que transportaram 5,5 toneladas 
de alimentos.

Como retribuição ao trabalho dos 
carregadores, o BCA participou, no 
início de junho, da missa de Corpus 
Christi, ocorrida no pavilhão do Sin-
dicato dos Carregadores Autônomos 
(Sindicar). Na ocasião, o Banco de Ali-
mentos preparou café da manhã com 
pratos da cozinha nordestina, como a 
rosca de queijo e o bolo de tapioca com 
coco ralado.

MAURICI É ELEITO 
DIRETOR DA WUWM

BCA DOA 96 TONELADAS EM MAIO

INACIO SHIBATA

LILIAN UYEMA

ÍNDICE CEAGESP RECUA 
3,58% EM MAIO

INFORMAÇÕES MAIS PROCURADAS ESTÃO NA PRIMEIRA PÁGINA DO SITE
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INICIALMENTE SERÃO FISCALIZADOS DEZ PRODUTOS: BANANA, 
CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, MAÇÃ, MORANGO, 
REPOLHO, TOMATE E UVA

HORTIGRANJEIROS COMERCIALIZADOS 
NO PARANÁ SERÃO ROTULADOS
A partir de 1º de julho, os 

hortigranjeiros comer-
cializados no Paraná de-

verão seguir a resolução número 
748/2014 da Secretaria Estadual 
de Saúde, que regulamenta a ro-
tulagem dos produtos hortícolas 
in natura a granel, ou embala-
dos, comercializados no estado 
do Paraná. 

O assunto foi tema de qua-
tro o�cinas de trabalho realizadas 
nas Ceasas do Paraná. O último 
encontro aconteceu no dia 18 de 
maio, na Ceasa Curitiba, com 
a participação de mais de 400 
pessoas, entre agricultores, ata-
cadistas, técnicos agrícolas, enge-
nheiros agrônomos, comerciantes 
varejistas e outros segmentos liga-
dos a comercialização de frutas e 
verduras no Estado. 

As o�cinas serviram para 
orientar e esclarecer sobre a regu-
lamentação todos os agentes en-
volvidos na comercialização dos 
hortigranjeiros. A promoção foi 
do Sistema da Federação da Agri-
cultura do Paraná (FAEP), em 
parceria com as secretarias da Saú-
de e da Agricultura e do Abasteci-
mento (por meio da Ceasa Paraná 
e Emater Paraná) e Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do 
Paraná (Fetaep). 

“As Ceasas do Paraná foram 
escolhidas para essas palestras, 
pois são pontos de referência nes-
te processo”, explicou a engenhei-
ra agrônoma Elisângeles Souza, da 
Faep. “Elaboramos uma cartilha 
para orientar o cumprimento des-
sa resolução. São informações bá-
sicas e obrigatórias que um rótulo 
deve conter para garantir a rastre-
abilidade de origem dos produtos 
hortícolas, desde a produção até 
chegar aos pontos de venda ao 
consumidor”, diz ela, que fez pa-
lestras em Curitiba e nas Ceasas 
de Londrina, Maringá e Cascavel. 
No interior, os encontros reuni-
ram 300 participantes. 

A cartilha “Orientações sobre 
Rotulagem – Resolução Sesa nº 
748/2014” pode ser acessada no 
endereço eletrônico rotulagem.
sistemafaep.org.br/legislacao, na 
página da Faep na internet, ou 
ainda na página eletrônica da Ce-
asa www.ceasa.pr.gov.br.

VISITAS

O engenheiro agrônomo Mar-
cos Freitas Andersen, do Centro 

Estadual de Vigilância Sanitária 
da Secretaria da Saúde, explicou 
que a Resolução 748/2014 que 
trata das necessidades de rotula-
gem dos hortigranjeiros in natura 
comercializados no Estado entra-
rá em vigor em 1º de julho. 

“Após essa data, passaremos 
os 60 dias seguintes, através das 
Vigilâncias Sanitárias Municipais, 
visitando e orientando todo o seg-
mento envolvido sobre as possí-
veis irregularidades, ou necessida-
des de adaptações das informações 
contidas nesses rótulos”, disse ele. 
Passado esse período quem não 
estiver de acordo com as normas 
estabelecidas na resolução da Sesa, 
será autuado e multado. 

Inicialmente serão �scalizados 
a partir de julho dez produtos: ba-
nana, cebola, cenoura, couve-�or, 
laranja, maçã, morango, repolho, 
tomate e uva. A partir de 17 de 
dezembro deste ano, outros 11 
produtos terão também que se-
guirem as normas de rotulagem: 
abacaxi, abobrinha, aipim, alface, 
batata, chuchu, goiaba, mamão, 
melancia, pepino e pimentão. Os 
demais produtos hortigranjeiros 

passarão a ter rotulagem no Esta-
do a partir de 9 de junho de 2016. 

O trabalho de rotulagem e 
rastreabilidade dos hortigranjei-
ros também começa a ser esten-
dido aos demais estados. Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul 
devem implantar essas obrigato-
riedades até o �nal deste ano. São 
Paulo iniciará esse trabalho no 
início de 2016. 

No caminho correto - Na ava-
liação do engenheiro agrônomo 
Natalino Avance de Souza, diretor 
presidente da Ceasa Paraná, boa 
parte dos agricultores e atacadistas 
que atuam nas cinco unidades da 
empresa no Estado já buscaram se 
adaptar a essas exigências. 

“Temos consciência que po-
demos utilizar e melhorar ainda 
mais as boas práticas na distribui-
ção de hortigranjeiros no Paraná. 
O apoio do Sebrae, assim como 
da Emater tem sido importante 
neste sentido. Agora nesta nova 
parceria, coordenada pela Faep, 
com a participação da Secretaria 
da Saúde, buscamos aprimorar 
esse processo com a rotulagem 
desde a produção, passando pelo 

atacado e varejo, chegando até o 
consumidor �nal para um produ-
to seguro, com qualidade e valori-
zado”, a�rmou Souza. 

Ele disse que a empresa irá dis-
por de uma área especí�ca na uni-
dade para esclarecer produtores e 
comerciantes sobre as exigências, 
dúvidas sobre esse processo de ro-
tulagem. “Vamos auxiliar tanto a 
Faep, como a Fetaep, nesse traba-
lho interno em nossas unidades”, 
a�rmou. 

Participam também destes tra-
balhos, técnicos do Sistema Seab, 
da Agência de Defesa Agropecuá-
ria do Paraná (Adapar), do Cen-
tro Paranaense de Referência em 
Agroecologia (CPRA), Prefeitura 
de Curitiba, Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do 
Paraná (Crea/PR), Sistema Sebra-
e-PR; Associação Paranaense de 
Supermercados (Apras), Secreta-
rias de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento e da Saúde. 

Mais informações junto às 
respectivas gerências de Mercado 
das Ceasas do Paraná, ou ainda 
no Sistema Faep, pelo fone (41) 
2169-7930

O mês de maio de 2015 
é um mês especial para 

a Feira de Flores e Plantas 
Ornamentais (Reci�or) do 
Centro de Abastecimento 
e Logística de Pernambuco 
(Ceasa/PE). É neste período 
que a feira completa 15 anos 
de funcionamento no en-
treposto. Realizada, inicial-
mente, na Praça Sérgio Lo-
reto, no bairro de São José, 
e vinculado, informalmente, 
a Prefeitura do Recife, a feira 
foi transferida para o Cen-
tro em maio de 2000 por 
necessidade de ordenamen-
to do comércio de �ores, já 
que esse setor despontava no 
agronegócio como uma das 
atividades de maior capaci-
dade de geração de emprego 
e renda.

Hoje o Reci�or é referên-
cia em venda e variedade de 
�ores (�ores de corte e �ores 
tropicais), são mais de 80 
toneladas em produtos co-
mercializados por mês, den-
tre rosas, monsenhor, celsa, 
gladíolo, lisianto, gérberas, 
e acessórios para decoração 
como: carinho de mãe, tan-
go, melindre, avenca e jas-
mim. A feira gera por mês 
800 mil reais em valores, 
vendendo para municípios 
da Região Metropolitana  
do Estado de Pernambuco 
e cidades de outros estados 
como João Pessoa e Campina 
Grande (PB).

O Reci�or conta com 100 
comerciantes de produtores, 
vindos dos municípios Gra-
vatá, Bonito e Barra de Gua-
biraba, em uma área coberta 
com 600 m². A feira funcio-
na nas terças, quintas-feiras e 
sábados, das 5 às 7 horas, no 
Pátio Gilberto Freire.

RECIFLOR 
COMEMORA 
15 ANOS NO 
CEASA/PE
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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

festas de junho

Cookies de Pé de Moleque e 
Cookies de Cocada Preta

Receita 
Ingredientes
250 g de manteiga sem sal em 
temperatura ambiente
140 g de açúcar re�nado 
peneirado
1 gema de ovo peneirada
300 g de farinha de trigo 
peneirada
Bater todos os ingredientes 
na mão ou em batedeira, em 
velocidade baixa, por cinco 
minutos, até obter uma massa 
homogênea.

Cookies de Pé de Moleque
1 receita de massa de Cookie
100 g de amendoim descascado 
sem pele e sem sal
60 g de açúcar cristal
30 ml de água
80 g de Leite condensado

Preparo
Numa panela coloque o 
amendoim, o açúcar e a água, 
abaixe o fogo quando ferver e 
deixe por 5 minutos. 

Acrescente o leite condensado, 
mexa até soltar do fundo da 
panela, coloque numa forma 
untada e deixe esfriar totalmente. 
Depois, coloque no processador 
ou liquidi�cador, e usando a 
função “pulsar”, processe até �car 
com pedaços pequenos, como 
grãos. Misture o pé de moleque 
processado com a massa de 
cookie, forme bolinhas de 20 g 
e leve para assar em um forno 
pré aquecido a 180°C por 15 
minutos. 
Rendimento: 45 unidades

Cookies de Cocada Preta
1 receita de massa de cookie
200 g coco ralado fresco
120 g açúcar cristal
40 g leite condensado

Modo de Preparo
Misture o coco, com 80 g 
de açúcar e também o leite 
condensado numa panela em fogo 
baixo, mexa até secar e reserve. 

Em outra panela, coloque 
delicadamente os 40 g de açúcar 
que restaram e, em fogo baixo, 
deixe derreter até formar um 
caramelo escuro. Coloque o 
caramelo na panela da cocada 
branca e misture até incorporar. 
Depois, coloque a cocada preta 
em uma assadeira e deixe secar 
por pelo menos 10 horas. A 
cocada deverá estar �rme, não 
deve “esparramar”. Caso isto 
ocorra, volte para a panela e 
deixe secar mais.  Após secar 
totalmente, corte em cubos bem 
pequenos e misture-os a massa 
de cookie.  Forme bolinhas de 20 
g e leve para assar em um forno 
pré aquecido a 180°C por 15 
minutos.

Rendimento:
55 unidades
As receitas também podem ser 
usadas separadamente!

diogo@flaneurgastronomia.
com.br 
www.flaneurgastronomia.com.br

Nesta edição, o chef Diogo Ferreira ensina duas receitas 
de cookies inspiradas no clima junino e que podem fazer a 
diferença na sua festa

GASTRONOMIA CABOCLA NA 
ARENA DA CEAGESP
MANELÃO

CÁ ENTRE NÓS

A primeira etapa do Circui-
to Queima do Alho Nossa 

Turma na Arena da Ceagesp no 
dia 24 de maio, foi coroada de 
sucesso. O bom Deus prepa-
rou um dia maravilhoso, com 
o clima ameno que abriu o ape-
tite de todos os apreciadores da 
gastronomia cabocla. Sessenta 
cozinheiros apoiados por 90 
ajudantes, totalizando 30 comi-
tivas, prepararam o arroz carre-
teiro, o feijão gordo e a paçoca 
de carne seca socada no pilão. 
Todas as barracas são decoradas 
com elementos rupestres como 
o laço, arreio, peiteira e brua-
ca. Aí, fechando os olhos, nos 
sentimos fazendo uma viagem 
imaginária no meio da fuma-
ça perfumada com o cheiro do 
alho e da cebola. Todo peão vira 
campeão!

Na barraca da Comitiva 
Capiau foram preparados cinco 
kits de comida e perto de 400 
pessoas �zeram �la para sabore-
ar a comida da equipe que já foi 
quatro vezes cozinhar em Bar-
retos. Nesta etapa, a comitiva 
abriu mão de concorrer à pon-
tuação no evento �lantrópico 
para atender bem os apreciado-
res da boa comida. 

O cantor Marcio Leme 
abriu o musical na parte artís-
tica. O cantor de rock country 
Luigi interpretou músicas do 
cancioneiro americano e no �-
nal emocionou a todos ao can-
tar A longa Estrada da Vida em 
homenagem ao saudoso cantor 
Zé Rico. Otávio Augusto e Ga-
briel, além de levar a galera às 
lágrimas com a Mala Amarela, 
por mais de uma hora atendeu a 
pedidos da plateia. 

Aí chegou a vez da dupla 

Tais e Eduardo que, com um re-
pertório repaginado, colocou as 
academias para dançar e deixou 
tudo animado quando tocou 
Gordinho Gostoso. A Comitiva 
Bully Bulls sagrou-se campeã. A 
Vagar Cá Pinga, do bairro dos 
Remédios, �cou em segundo 
lugar. E, para surpresa de todos, 
a comitiva estreante do circuito, 
lá da cidade de Itupeva, Rancho 
LS Bulls, �cou em quarto lugar 
e um de seus cozinheiros era o 
diretor Silvio da Silva, do Cies-
p-Oeste.  Depois, a Banda Red 
Fox embalou a galera até o �nal. 
Sucesso total! 

Agradecimentos especiais a 
todos vocês que vieram presti-
giar este evento bene�cente em 
prol da Nossa Turma; ao Carlos 
e ao Bonzan, da Coordenadoria 
da Sustentabilidade, que junto 
à Gerência do Entreposto, nos 
liberou o espaço; à segurança; 
ao pessoal da limpeza; à �s-
calização; à Itaipava, que nos 
mandou a bebida consignada 
e nos cedeu mesas, cadeiras, e 
barracas; ao gabinete do verea-
dor Laércio Benko, que o�cia-
lizou junto à Anhembi Turismo 
palco, som, gerador, tenda e ba-
nheiros químicos; à Fábrica de 
Gelo do Pescado, a K-Gelo, da 
Rua Heliópolis; ao Frigorí�co 
Estrela D’Oeste que forneceu a 
deliciosa carne; à C3V, que ce-
deu o estacionamento; aos per-
missionários que nos ajudaram 
comprando ingressos, ofertan-
do dinheiro para a organização e 
nos brindaram com os temperos 
(cebola e alho); aos poetas José 
Daniel e J. Carvalho, da cidade 
de Barretos; e, ao deputado fe-
deral Valmir Prascidelli, que já 
foi presidente da Ceagesp.
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