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o Brasil é favorecido pela extensão territorial, a posição 
geográfica, o solo e pelas condições climáticas. 

entrevista com 
arnaldo jardim, secretário 
estadual da agricultura

6

ceagesp e centro paula 
souza assinam termo 
para projetos educacionais

16

Brasil está entre os 10 
maiores países com área 
irrigada

8

notícias do setor de 
transportes e logística 18

sancionada lei que facilita 
concessão do seguro à 
exportação

13

mercado de flores 21

10

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entreposto

4 ENTREPOSTO  i  junho / 2016



PREçOS REcEbidOS PElO 
PROduTOR RuRal Têm 
alTa dE 0,27%, iNfORma 
iEa

o índice quadrissemanal 
de preços recebidos pela 
agropecuária paulista (iqpr), 
que mede a variação dos preços 
recebidos pelos produtores 
paulistas, indicou alta de 0,27% 
em abril em relação ao mês 
de março, quando o índice foi 
de alta de 4,31% no preço. o 
levantamento foi realizado 
pelo instituto de economia 
agrícola (iea), da secretaria de 
agricultura e abastecimento 
do estado de são paulo. se 
comparado com o mesmo 
período no ano passado, ou seja, 
com o mês de abril de 2015, a 
variação dos preços constatada 
foi de 16,04%.

o estudo aponta que o iqpr-v, 
que mensura os preços dos 
produtos de origem vegetal, 
fechou em 0,84%. já o iqpr-a, 
que faz esse cálculo referente 
aos produtos de origem animal, 
encerrou o mês com queda de 
-1,44%. 

entre os produtos pesquisados, 
a batata, o amendoim e o 
milho foram os itens que 
apresentaram as maiores altas 
de preços dos itens pesquisados, 
correspondente a 87,50%, 11,23% 
e 6,59%, respectivamente. no 
levantamento anterior, ´realizado 
pelo iea em março, a batata teve 
uma queda de 18,81% no preço, 
enquanto o amendoim e o milho 
registraram alta de 0,84% e 
5,46%, respectivamente.

o produto que apresentou 
a maior queda de preços foi o 
tomate para mesa, com uma 
variação mensal de 20,16% 
contra os 7,23% identificados 
anteriormente no estudo 
anterior, pois o aumento da 
oferta pelo produto, graças à 
safra das regiões de campinas 
e mogi mirim, ocasionou a 
redução dos preços recebidos 
pelos produtores. Houve queda 
na variação dos preços também 
da banana nanica (14,59%) e dos 
ovos (9,23%), o que, na edição 
anterior do estudo, foi de 43,79% 
e 6,78%, respectivamente.

o secretário de agricultura 
e abastecimento do estado 
de são paulo, arnaldo jardim, 
enfatizou a importância da 
divulgação mensal do índice, 
que contribui para a tomada 
de decisões estratégicas para o 
desenvolvimento da agropecuária 
paulista. “os números divulgados 
pelo instituto aproximam o 
conhecimento obtido por meio 
da pesquisa dos produtores 
rurais, conforme nos determina 
o governador geraldo alckmin”, 
pontuou.

cai ObRigaTORiEdadE 
da cONTRaTaçãO dO 
SEguRO RuRal PaRa 
O PROduTOR ObTER 
cRédiTO

o poder público não poderá 
estabelecer nenhuma regra 
que obrigue o produtor a 
contratar o seguro rural para 
ter acesso ao crédito de custeio 
agropecuário. a medida faz 
parte da lei 13.195 publicada 
no Diário Oficial da União. A 
instituição financeira que exigir 
a contratação de apólice de 
seguro rural como garantia 
para a concessão de crédito 
rural fica obrigada a oferecer 
ao financiado a escolha entre, 
no mínimo, duas apólices de 
diferentes seguradoras.

pelo menos uma delas 
não poderá ser de empresa 
controlada, coligada ou 
pertencente ao mesmo 
conglomerado econômico-
financeiro da credora. O intuito 
é coibir a chamada “venda 
casada” pelos bancos.

segundo a lei, o agricultor 
pode escolher a apólice de 
mercado que lhe convier.  
“caso o mutuário não deseje 
contratar uma das apólices 
oferecidas pela instituição 
financeira, esta ficará obrigada 
a aceitar aquela que o mutuário 
tenha contratado com outra 
seguradora habilitada a operar 
com o seguro rural”, diz o texto.

o produtor interessado poderá 
pesquisar sobre a subvenção 
econômica ao prêmio do seguro 
rural no portal do ministério 
da agricultura, pecuária e 
abastecimento: http://www.
agricultura.gov.br/politica-
agricola/seguro-rural

clAssIFIcAÇÃO de sOlOs vAI chegAR A 
AplIcAtIvOs de celulARes

Projeto liderado pela Em-
brapa Solos (Rio de Janeiro, RJ) 
pretende levar a classificação de 
solos para smartphones e tablets. 
O SMARTSolos, utilizando o 
Sistema Brasileiro de Classifica-
ção de Solos (SiBCS), vai permi-
tir que o produtor rural visualize 
a classificação do seu solo em 
tempo real, de acordo com a en-
trada de dados.

“O SiBCS é uma referência 
no ensino de solos, na pesquisa 
e na extensão rural, além de ser 
um dos principais produtos da 
Embrapa. Se automatizado em 
linguagem acessível, além de 
poupar tempo e minimizar even-
tuais erros humanos, ele poderia, 
por exemplo, utilizar o reconhe-
cimento de voz para entrada de 
dados, dispensando a digitação; 
organizar a saída de resultados 
em diferentes formatos de arqui-
vo (.txt, .doc, .xls), e comparti-
lhá-los instantaneamente (email, 
wifi, bluetooth, 3G, 4G)”, revela 
Luís de França da Silva Neto, 

pesquisador da Unidade de Exe-
cução de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Embrapa Solos, no 
Recife, PE.

Além disso, o SMARTSolos 
vai fazer a correspondência das 
classes de solo do SiBCS com as 
classes de solo de outros sistemas 
taxonômicos como o WRB da 
FAO com um simples toque na 
tela do smartphone.

O SMARTSolos também 
terá múltiplas interfaces, com a 
expectativa de fornecer a infor-
mação de solos de forma útil e 
acessível para públicos diferen-
ciados como agricultores, estu-
dantes, profissionais/professores/
pesquisadores. Daí a importân-
cia de nossa equipe ser composta 
por pessoas de diversas áreas (pe-
dologia, etnopedologia, tecnolo-
gia da informação, transferência 
de tecnologia e do comitê do 
SiBCS), em parceria com a Em-
brapa Informática Agropecuária 
e a Universidade Federal Rural 
de Pernambuco.

O aplicativo não será apenas 
um classificador de solos. Ele 
pretende ser um conceito, uma 
marca da Embrapa Solos, que 
reunirá numa mesma plataforma 
vários aplicativos a serem desen-
volvidos ou adaptados para dis-
positivos móveis. O SMARTSo-
los deverá ser capaz de adaptar a 
informação de solos não apenas 
às tecnologias atuais, mas tam-
bém às tecnologias emergentes 
(impressão 3D, realidade virtu-
al, novas interações com o “Big 
Data”, etc).

Vale lembrar que esses dispo-
sitivos são cada vez mais utiliza-
dos nas áreas médica e científica. 
Na área agronômica, por exem-
plo, a quantidade de aplicativos 
para smartphones e tablets é 
extensa. Curiosamente, a quan-
tidade de aplicativos voltados à 
área de solos ainda é escassa, e 
no Brasil, inexistente. A elabora-
ção do SMARTSolos começa em 
agosto, espera-se que o aplicativo 
esteja pronto em 24 meses.

CÁ EnTRE nÓS

Mês de junho, o polo so-
prou super forte na direção 
do trópico, e a temperatura de 
mais de 30 graus chegou a zero 
grau, e pegou as áreas produto-
ras de hortifrútis desprevenidas, 
e com a formação de geadas nas 
proximidades do cinturão verde 
queimou as ramagens dos par-
reirais de chuchu. As hortaliças 
também foram prejudicadas e 
com isso a entrada de verdura 
diminui a oferta e o preço vai 
subir. Não tem jeito.

A nossa turma está feliz. 
Pois somos convidados pelo 

presidente da Ceagesp, senhor 
Carlos Nabil Gobril, a coor-
denadoria da sustentabilidade 
da Ceagesp senhor Jay Young, 
e a superintendente do Centro 
Paula Souza, professora Laura 
Laganá, assinaram um conve-
nio para realização de cursos 
profissionalizantes para prepa-
rar a juventude para o merca-
do de trabalho. Os cursos serão 
oferecidos a toda a comunidade 
do mercado e do entorno. As 
tratativas estão caminhando 
para o começo do segundo se-
mestre para iniciarem as aulas 

que serão totalmente gratuitas.
No dia 14 de junho, vá-

rios jovens que participam das 
aulas de informática, inglês e 
espanhol, juntos com jovens 
do instituto Rogacionistas, fo-
mos convidados e participamos 
na Globo News, do programa 
Diálogos da Esperança, tendo 
como mediador Pedro Bial e na 
roda de discussão com Lázaro 
Ramos discutindo preconceito 
racial, Flávio Canto discutindo 
a violência infantil, Dira Paes 
educação, Leandra Leal iden-
tidade da mulher e gênero. Fo-

mos brindados pela MC Sofia, 
uma jovem de 11 anos que em 
homenagem ao dia da Criança 
Esperança, nos presenteou com 
seu talento musical. Foi muito 
legal. O programa foi ao ar no 
dia 18 de junho às 21 horas.

No dia 10 de julho, vamos 
ter na Nossa Turma uma deli-
ciosa galinhada preparada pela 
comitiva capial e vai ter bingo 
com vários eletrodomésticos 
ofertados pelos permissionários 
parceiros. E a música fica por 
conta do cantor de rock coun-
try Luigi di Santo.

JuNhO gelAdO pARA hORtIFRútIs e cAlOROsO pARA NOssA tuRMA 
ManeLÃo

5junho / 2016   i  ENTREPOSTO  



6 painelENTREPOSTO  i  junho / 2016

PARA CADA ETAPA
DO SEU AGRONEGÓCIO.
PARA VOCÊ CRESCER. 
CRÉDITO RURAL CAIXA.

A CAIXA oferece uma variedade de linhas de 
crédito para todas as etapas do agronegócio, como 
aquisição de insumos e vacinas, compra de máquinas e 
equipamentos, preparação para o plantio, ampliação de lavouras 
e pastagens, colheita e comercialização. Acesse caixa.gov.br e saiba mais. 
CAIXA. A vida no campo pede mais que um banco.

SAC CAIXA – 0800 726 0101
(Informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com defi ciência auditiva ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474

facebook.com/caixa | twitter.com/caixa 
caixa.gov.br

bRasIL esTÁ enTRe os países CoM 
MaIoR ÁRea IRRIgada do Mundo

Com cerca de 20 mil pivôs cen-
trais irrigando uma área de 1,275 
milhão de hectares, o Brasil está 
entre os dez países com maior área 
irrigada no planeta. Mesmo assim, 
o País tem potencial para aumentar 
em cinco vezes as lavouras com essa 
tecnologia de irrigação. Foi o que 
mostrou estudo feito pela Embrapa 
e pela Agência Nacional de Águas 
(ANA). O relatório publicado nes-
ta semana revela um aumento de 
43% no uso de pivôs entre 2006 e 
2014.

O trabalho identificou uma 
forte concentração na adoção de 
pivôs: os 100 maiores munícipios 
concentram 70% da área total bra-
sileira irrigada. O levantamento foi 
realizado por meio de imagens de 
satélite em todo o território nacio-
nal. Foram identificados pivôs em 
22 unidades da federação, todavia 
80% da área irrigada encontra-se 
em quatro estados: Minas Gerais, 
Goiás, Bahia e São Paulo. O estudo 
também registrou uma forte expan-
são da atividade nos últimos anos 
em Mato Grosso e Rio Grande do 
Sul.

Responsáveis técnicos pelo es-
tudo, os pesquisadores da Embrapa 
Milho e Sorgo (MG) Daniel Pereira 
Guimarães e Elena Charlotte Lan-
dau afirmam que, além de auxiliar 
na gestão do uso da água, gestores 
públicos poderão ter informações 
sobre o uso da água na irrigação e 
até avaliação da safra agrícola. “O 
cálculo mostra a área irrigada e a 
localização exata de cada pivô cen-
tral”, ressalta Charlotte. Os pesqui-
sadores contam que foi feito cruza-
mento das bases de dados referentes 
à agricultura irrigada com as bases 
de bacias hidrográficas da ANA 
e de municípios com dados orga-
nizados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
mostrando não somente o uso, mas 
também a disponibilidade dos re-
cursos hídricos. Os maiores polos 
de irrigação, entre os 16 identifi-
cados, encontram-se nas bacias hi-
drográficas dos rios São Francisco e 
Paraná, esta última concentra 50% 
dos pivôs centrais do País.

A pesquisadora da Embrapa 
destaca que em 2014, 92% dos 
pivôs concentravam-se nos estados 
de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, 
Bahia, Rio Grande do Sul e Mato 

Grosso. A aplicação do mapeamen-
to aprimorou as estimativas de de-
manda de água, tanto no cálculo 
quanto espacialização.

Segundo Thiago Henriques 
Fontenelle, especialista em recursos 
hídricos da ANA, esse foi o primei-
ro levantamento da irrigação com 
pivôs centrais feito com imagens 
de satélites, o que é extremamente 
relevante. O levantamento foi re-
alizado em 2013 e atualizado em 
2014 pela Embrapa Milho e Sor-
go. O estudo mostra que as áreas 
já ocupadas com muitos pivôs cen-
trais continuam crescendo bastante 
e que estão surgindo outros polos. 
O especialista afirma que o uso de 
pivôs centrais contribui para dimi-
nuir a pressão com a ocupação de 
novas áreas pela agricultura, e per-
mite a otimização do uso da área.

“Há uma pressão menor para 
a agricultura ocupar novas áreas, 
e isto é um fator benéfico para o 
aumento da produtividade. Para a 
Agência Nacional de Águas, estu-
dos dessa natureza permitem atua-
lizar as demandas de uso da água 
e, consequentemente, realizar o 
balanço hídrico, pois a irrigação 
é responsável por 72% do uso da 
água no País. Portanto, é preciso 
que os dados estejam atualizados”, 
diz Fontenelle.

A irrigação de culturas agrí-
colas é uma prática utilizada para 
complementar a disponibilidade 
da água provida naturalmente pela 
chuva, proporcionando ao solo teor 
de umidade suficiente para suprir 
as necessidades hídricas das cul-
turas, favorecendo a obtenção de 
aumentos de produtividade e con-
tribuindo para reduzir a expansão 
de plantios em áreas com cobertura 
vegetal natural. No caso das cultu-
ras irrigadas de soja, milho, café, 
feijão e outras, o sistema de irriga-
ção mais utilizado é o pivô central.

A partir da década de 2000, 
ocorreu uma acentuada expansão 
da irrigação por pivôs centrais no 
Brasil, principalmente nos estados 
de São Paulo, Goiás, Minas Gerais 
e Bahia, motivada pelas facilidades 
operacionais e de controle da lâmi-
na de irrigação, com custos com-
petitivos, pelo menor dispêndio de 
mão de obra e pela possibilidade de 
se obter alta eficiência de aplicação 
e distribuição de água.
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A economia brasileira vem passando 
por esta crise econômica que não sabe-
mos se já está acabando ou é a ponta de 
um iceberg. Porém, a agricultura vem 
crescendo e ganhando uma importância 
no cenário atual. Mesmo assim, como 
este setor está sendo administrado?

Um lado da questão é que o Brasil é 
um grande produtor e exportador de ali-
mentos. A balança comercial de produtos 
agropecuários deu um salto de 942 bilhões 
de dólares, entre 1990 e 2015. Enquanto 
isto, o saldo de todos os outros produtos 
brasileiros foi negativo em 562 bilhões de 
dólares nesse mesmo período. O saldo co-
mercial brasileiro positivo de 380 bilhões 
de dólares se deve aos agricultores brasilei-
ros. 

Seguindo diretriz do governador Ge-
raldo Alckmin, o Estado de São Paulo 
está fazendo um enorme esforço para de-
senvolver a sustentabilidade ambiental de 
nossa agricultura, para que ela coexista e 
produza em harmonia com o meio am-
biente. Há um grande esforço de nossos 
produtores rurais, de milhares de profis-
sionais na iniciativa privada e de nossas 
instituições de pesquisa e extensão que 
buscam permitir que a produção agrope-
cuária seja realizada com sustentabilidade 
ambiental e social.

Segundo o levantamento do IBGE, 
mais de 7,2 milhões de pessoas passam 
fome no Brasil. Sendo que o país, ao 
contrário de outros países do mundo, 
sempre foi um grande produtor de ali-
mentos. Onde está a falha?

Mais do que uma questão agropecuá-
ria, é um problema social, que claramen-
te, como agentes públicos também temos 
que olhar, diagnosticar e propor soluções 
dentro de nossas atribuições. Ainda há 
um grande contingente de brasileiros que 
não conseguem produzir nem conseguem 
trabalho, seja no campo ou na cidade, nas 
diversas cadeias produtivas agropecuárias.

A sociedade brasileira escolheu então 
ajudá-los. Esta é a origem de programas 
sociais como Viva Leite, do Estado de São 
Paulo. Também é o caso das aposentado-
rias rurais, que ajuda a diminuir muito 
a pobreza no campo. Atualmente, polí-
ticas públicas como estas proporcionam 
uma renda básica que permitem que se 
alimentem. Mas isto é como dar a eles o 

peixe. Nós temos que fazer mais: temos 
que ensiná-los a pescar. O Estado de São 
Paulo tem como vantagem competitiva ser 
o maior Centro da produção de Conheci-
mento da América Latina.

Tivemos um período longo de estia-
gem como foi o primeiro trimestre, de-
pois um frio intenso no outono e ago-
ra, junho, nos primeiros três dias, com 
chuvas que ultrapassaram a quantidade 
prevista para o mês todo. Há alguma 
política para minimizar os impactos na 
agricultura?

Para riscos climáticos temos A Linha 
de Crédito para o Seguro Rural, do nos-
so Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap/Banagro), que é um impor-
tante instrumento de política agrícola que 
protege o produtor contra perdas causadas 
por fenômenos adversos da natureza até 
um limite máximo de indenização. O se-
guro rural permite recuperar o capital in-
vestido se ocorrer perda da produção por 
conta de uma chuva mais forte ou de uma 
seca, por exemplo. 

A cobertura dos riscos climáticos de 
nosso programa é feita para abacate, aba-
caxi, abóbora, abobrinha, acerola, agrião, 
alface, algodão, alho, ameixa, amendoim, 
arroz, atemoia, banana, batata, berinjela, 
beterraba, café, cana-de-açúcar, canola, ca-
qui, cebola, cebolinha, cenoura, cevada, 
cherimóia, chuchu, coentro, couve, couve-
-flor, ervilha, escarola, feijão, figo, gengi-
bre, girassol, goiaba, kiwi, laranja, lichia, 
lima ácida, limão, maçã, mamão, mamona, 
mandioca, manga, maracujá, melancia, me-
lão, mexerica, milho, milho-safrinha, mo-
ranga, morango, nectarina, pepino, pêra, 
pêssego, pimentão, pinha, quiabo, repolho, 
rúcula, salsa, soja, sorgo, tangerina, tomate, 
trigo, triticale, uva e vagem.

O Brasil é o terceiro maior produtor 
de frutas do mundo, porém, menos de 
25% da população ingere a quantidade 
diária recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Como in-
centivar para que as pessoas consumam 
alimentos saudáveis?

Uma das diretrizes do governador Ge-
raldo Alckmin é que a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento trabalhe para 
garantir a saudabilidade dos alimentos. A 
confiança do consumidor vem aumentan-

ArnAldo JArdim
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PERfil 
o secretário da agricultura e abastecimento do estado 
de são paulo, arnaldo jardim, é formado em engenharia 
civil pela escola politécnica da usp (poli/usp), e membro 
do conselho consultivo do instituto de engenharia (ie). 
foi secretário de estado da Habitação (1992/1993). eleito 
quatro vezes deputado estadual e três vezes deputado 
federal.  foi relator da constituição estadual de 1989, da lei 
da política nacional de resíduos sólidos (pnrs), do projeto 
de lei de pagamento por serviços ambientais (psa), autor 
do projeto de lei para a política nacional de erradicação da 
fome e promoção da função social dos alimentos e vice-
presidente da frente parlamentar em defesa da engenharia, 
agronomia e arquitetura do Brasil. mesmo com a agenda 
cheia, o secretário arnaldo jardim cedeu um pouco do seu 
tempo para conversar com o jornal entreposto.
“A confiança do consumidor vem aumentando com a 
apresentação de produtos diferenciados, mais saudáveis. 
porém, mesmo com números melhores do que o restante 
do país, ainda podemos melhorar e incrementar este 
consumo”.

cARActeRístIcAs dA AgRIcultuRA bRAsIleIRA 
FAzeM dO pAís uMA ReFeRêNcIA, MAs AINdA 
há O que MelhORAR 

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
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do com a apresentação de produ-
tos diferenciados, mais saudáveis. 
Porém, mesmo com números 
melhores do que o restante do 
País, ainda podemos melhorar e 
incrementar este consumo.

Estamos buscando encurtar 
as distâncias entre produtor e 
consumidor e acreditamos que 
isso trará aumento de consumo 
em curto e médio prazo, possi-
velmente a alteração do hábito 
de consumo nos aproximará mais 
dos números da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

O Estado vem orientando à 
população sobre a importância 
de ingerir alimentos saudáveis?

O Centro de Segurança Ali-
mentar e Nutricional Sustentá-
vel (Cesans) da Coordenadoria 
de Desenvolvimento dos Agro-
negócios (Codeagro), ligado à 
Pasta e também focado na Edu-
cação Alimentar e Nutricional, 
desenvolve publicações, artigos 
e vídeos que são divulgados à 
população, sensibilizando-a so-
bre a importância da alimenta-
ção saudável. O material pode 
ser acessado em: http://tinyurl.
com/zqv8nj6A 

Horticultura engloba vá-
rias áreas, como a fruticultu-
ra, floricultura, olericultura. 
Como é a sua visão para 2016 
para cada setor?  

Cada uma das três áreas des-
tacadas têm várias características 
distintas e algumas similares. As 
similaridades das áreas facilitaram 
a criação do sistema eletrônico de 
guias de transporte, dentro do Sis-
tema de Gestão de Defesa Animal 
e Vegetal (Gedave), um grande 
avanço em controle e desburocra-
tização.

Outra semelhança é que 
houve uma intensificação no 
controle de sanidade de produ-
tos, bem como o incremento na 
produção de produtos orgâni-
cos, duas marcas que atestam o 
aumento de consumo vincula-

do a características qualitativas 
destes produtos da Fruticultura 
e da Olericultura. A floricultu-
ra manteve certa estabilidade e 
mostra condições de crescimen-
to, inclusive de exportação, be-
neficiada não só pelo câmbio, 
mas, também, pelo alto nível de 
profissionalização do setor.

Há várias iniciativas de Es-
colas Municipais e Estaduais 
incentivando à importância na 
horticultura na vida das crian-
ças. Isso vem dando resultado?

O Governo de São Paulo, por 
intermédio do Fundo Social de 
Solidariedade, coordena o Pro-
grama Horta Educativa, em par-
ceria com a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento, que tem 
por objetivo fortalecer o trabalho 
educacional voltado à formação 
de valores sociais e culturais, fo-
cando ações de preservação do 
meio ambiente e promoção de 
hábitos alimentares saudáveis. O 
Programa atende crianças no en-
sino público, da pré-escola até o 
quarto ano do ensino fundamen-
tal e visa à implantação de hortas 
educativas, mesclando aulas teó-
ricas e práticas, ensinando con-
ceitos de Educação Ambiental, 
Nutricional e de valorização do 
meio rural e de horticultura.

E como é realizada a capa-
citação dos docentes para este 
programa?

Mais de 165.000 crianças já 
participaram, e essa ação conti-
nua sendo executada de forma 
sistemática, sempre buscando 
a integração do público-alvo 
e pensando o programa como 
uma importante ferramenta de 
educação de forma interdisci-
plinar. Todos os educadores e 
cuidadores são capacitados por 
técnicos da Secretaria de Agri-
cultura, que também realizam 
um estudo de viabilidade nas 
escolas que aderiram ao Progra-
ma, tanto na capital como no 
interior do Estado.

A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de 
São Paulo e o Banco do Brasil 
firmaram protocolo de inten-
ções para fomentar, fortalecer 
e apoiar o desenvolvimento da 
atividade agro-silvo-pastoril em 
território paulista, por meio 
de linhas de crédito, melhoria 
dos processos de atendimento, 
divulgação das soluções de ser-
viço e intercâmbio de conheci-
mento e de informações. 

O objetivo do acordo é 
criar uma agência (a princípio 
virtual, mas futuramente física) 
direcionada ao produtor rural 
vem ao encontro dos desígnios 
da Secretaria de Agricultura, 
como explicou o secretário 
executivo do Fundo de Expan-
são do Agronegócio Paulista 
(Feap), Fernando Aluízio Pon-
tes Penteado.

“Neste espaço haverá links 
para os diversos serviços que a 
Pasta disponibiliza, como emis-
são de guias de transito animal 
e vegetal (GTAs e GTVs), con-
tatos com as Casas da Agri-
cultura e Escritórios de De-

senvolvimento Rural (EDRs) 
e informações sobre preços de 
produtos e insumos e análises 
econômicas”, disse.

De acordo com o secretá-
rio de Agricultura, Arnaldo 
Jardim, a Pasta, por orientação 
do governador Geraldo Alck-
min, vem envidando esforços 
para levar ao produtor rural, 
especialmente os pequenos e 
agricultores familiares, todo o 
suporte possível, por meio de 
uma gama de serviços que o 
poder público disponibiliza. 
“Os grandes grupos contratam 
assessoria especializada; mas, 
para o pequeno e médio pro-
dutor, o custo é proibitivo. É 
nesse espaço que a Secretaria 
de Agricultura se insere, ofere-
cendo linhas de crédito subsi-
diadas, inovações tecnológicas, 
extensão rural e vigilância sani-
tária para que o resultado seja 
um produto de qualidade cada 
vez maior. E o Banco do Brasil 
entra como nosso parceiro nes-
sa empreitada”, afirmou.

Para Carlos Alberto Araújo 
Netto, diretor de Distribuição 

do Banco do Brasil, em São 
Paulo, a assinatura deste Pro-
tocolo fortalece ainda mais a 
parceria com a Secretaria de 
Agricultura, além de ser uma 
satisfação participar de pro-
gramas que estimulam o em-
preendedorismo e o associati-
vismo no campo. “Iniciativas 
como essa reforçam o sentido 
do nosso trabalho ao gerar va-
lor na vida das pessoas, sendo 
muito importante para a nossa 
Empresa atuar em programas 
que potencializam quem deseja 
produzir. Com a nossa capilari-
dade e expertise, tenho certeza 
de que essa parceria trará exce-
lentes resultados para o agrone-
gócio paulista”, declarou.

O documento foi assinado 
durante a solenidade que au-
torizou a Secretaria de Agricul-
tura a acolher as propostas de 
134 associações e cooperativas 
de produtores rurais que tive-
ram seus projetos aprovados 
durante a 6ª chamada pública 
do Projeto de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável – Micro-
bacias II – Acesso ao Mercado.

SEcRETaRia dE agRiculTuRa E baNcO 
dO bRaSil cONjugam ESfORçOS PaRa 
fOmENTaR O dESENvOlvimENTO da 
agROPEcuáRia PauliSTa

  Estamos buscando 
encurtar as distâncias entre 
produtor e consumidor e 
acreditamos que isso trará 
aumento de consumo em curto 
e médio prazo, possivelmente 
a alteração do hábito de 
consumo nos aproximará mais 
dos números da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).   
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bRAsIl pOssuI tOdO ceNáRIO 
FAvORável pARA hORtIcultuRA

Já dizia Jorge Ben Jor: “Moro num país 
tropical, abençoado por Deus”. Essa mú-
sica reflete bem o cenário da Horticultura 
brasileira. Isso, porque, o Brasil é favoreci-
do pela extensão territorial, a posição geo-
gráfica, o solo e pelas condições climáticas. 
É o terceiro maior produtor de frutas do 
mundo, sendo que a produção, atual, é de 
aproximadamente 42 milhões de toneladas 
de frutas frescas por ano e exporta pouco 
mais de 3%, segundo o levantamento reali-
zado pelo Sebrae. 

Ainda na fruticultura, o setor empre-
ga mais de 5 milhões de pessoas, ou seja, 
27% da mão de obra agrícola. De acor-
do com o Instituto Brasileiro de Frutas 
(Ibraf ), para cada US$ 10 mil investidos 
na fruticultura, são gerados, em média, 
três empregos diretos permanentes e dois 
indiretos. Números surpreendentes, po-
rém, infelizmente, o país está passando 
por esta crise financeira, todos os setores 
da economia acabam sendo influenciados 

e não seria diferente à agricultura. 
A inflação, por exemplo, de alimen-

tos deve superar em 11%, neste ano. As 
frutas foram as que obtiveram principais 
destaques até agora, com alta de 33,78%, 
segundo o índice de Preço ao Consumi-
dor - IPCA, nos últimos 12 meses. Isso se 
deve aos problemas climáticos — chuva 
em alguns lugares e seca em outros — e a 
concorrência do mercado externo — com 
aumento de demanda e dólar mais alto — 
são as principais razões apontadas para o 
movimento.

Para o sócio proprietário da Distri-
buidora Landifrutas que fica na Ceagesp, 
Carlos Spaghett, o momento é de man-
ter a cautela para este ano. “Tivemos uma 
queda de faturamento de 10% nas vendas, 
nesses primeiros seis meses, em relação ao 
ano anterior. A expectativa, mesmo assim, 
é de fechar igual ao ano passado”, analisa 
Spaghett.  

Além da importância de movimentar a 

economia brasileira, as frutas e as hortaliças 
são primordiais para a saúde da população. 
Elas fornecem vitaminas, minerais, fibras e 
são antioxidantes. Auxiliam no trato intes-
tinal e aumentam a sensação de saciedade. 
São hipocalóricas, ou seja, são alimentos de 
baixas calorias, e também ajudam a hidra-
tar o corpo (com exceção dos tubérculos e 
raízes, todas as hortaliças são majoritaria-
mente compostas de água).

Mesmo assim, os brasileiros consomem 
poucas quantidades de alimentos recomen-
dado pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS). De acordo com o presidente 
da Comissão Nacional de Fruticultura da 
Confederação de Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) Tom Prado, algumas barrei-
ras precisam ser quebradas.

“Também há muitos mitos e ruídos 
sobre a segurança do alimento in natura, 
junto aos consumidores brasileiros. A con-
junção desses fatos faz que o consumo seja 
pequeno, infelizmente”, observa Prado.

Guilherme ArAuJo
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Outro setor importante da 
horticultura brasileira é o da ole-
ricultura. O Brasil produz cerca 
de 20 milhões de toneladas de 
hortaliças, anualmente, segundo 
a Associação Brasileira do Co-
mércio de Sementes e Mudas 
(ABCSEM). O setor gera mais de 
2 milhões de empregos diretor e 
indiretos e responsável pela mo-
vimentação de quase R$ 100 bi-
lhões na economia do país.

O Estado de Pernambuco se 
destaca no cenário da horticultu-
ra brasileira como um importante 
produtor de hortaliças, sendo que 
as principais hortícolas cultivadas 
folhosas próximo ao Recife; to-
mate no agreste e sertão; cebola, 
melão e melancia na região do 
Vale do São Francisco.

Francisco Carlos responsável 
pelo departamento de vendas, no 
setor de batatas do Entreposto de 
São Paulo da empresa Etana, enu-
mera as dificuldades encontradas 
da empresa neste momento críti-
co. “A safra não está muito boa, o 
preço da mercadoria sobe e desce 
constantemente por causa do cli-
ma e por isso o produto aqui pa-
rou”, menciona Francisco.

Para a Olericultura, dois even-
tos marcam a importância do 
setor. O 54º Congresso Brasilei-
ro de Olericultura que aconte-
cerá ente os 25 e 29 de julho de 
2016, em Recife. Com o tema: 
“Hortaliças: Inovação Tecnológi-
ca e Automação”. E também, em 
Holambra, nos dias 22 a 24 de 
junho, a Hortitec 2016 - consi-
derada o principal evento do se-
tor na América Latina. O evento 
atrai o interesse dos produtores de 
diferentes culturas e também de 
importantes empresas expositoras 
nacionais e internacionais.

Segundo o estudo realizado 
pelo Sebrae, os consumidores 
têm redirecionado a produção no 
setor. Nota-se nos últimos anos 
uma forte demanda por produtos 
de tamanhos e cores diferencia-
dos, não necessariamente asso-
ciados a espécies desconhecidas. 
Além dos tradicionais produtos 
in natura, as indústrias proces-
sadoras vêm ampliando a oferta 
de produtos, seja na forma de 
vegetais conservados, gelados ou 
supergelados, desidratados e lio-
filizados, seja como hortaliças mi-

nimamente processadas.
As hortaliças produzidas em 

sistemas orgânicos também vêm 
conquistando cada vez mais os 
consumidores. Cenário que re-
centemente, teve como assun-
to principal na 12ª Semana dos 
Orgânicos, principal evento que 
aborda o tema, aconteceu entre os 
dias 30 de maio até 05 de junho 
deste ano. 

Saindo da Olericultura e abor-
dando outro ramo de extrema im-
portância na horticultura do país. 
A floricultura envolve o cultivo 
de plantas ornamentais, flores de 
corte, plantas em vasos, produção 
de sementes, bulbos e mudas de 
árvores de grande porte. Os pri-
meiros seis meses do ano, o ca-
lendário brasileiro favorece muito 
o setor da floricultura brasileira. 
Comemorações nas sequências 
por causa do Dia das Mulheres, 
Dias das Mães, Dia dos Namora-
dos movimentam a economia.

O Brasil é o terceiro maior 
produtor e segundo maior expor-
tador mundial do setor, que tem 
aproximadamente oito mil pro-
dutores, sendo 90% de pequeno 
porte.  Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Floricultura (Ibraflor), em 
2015 o faturamento foi de R$ 6 
bilhões, contra R$ 5,7 bilhões de 
2014.

Apesar do cenário econômi-
co, a Rosas Reijers - considerada 
a maior produtora de rosas do 
País - observou resultados bem 
positivos no primeiro trimes-
tre de 2016. “Pelo preço baixo e 
acessível, as flores são lembradas 
pelos consumidores, não só para 
presentes, mas também para a de-
coração da casa”, lembrou a enge-
nheira agrônoma Camila Reijers.

A comercialização de flores 
e plantas ornamentais é feita em 
cerca de 60 centrais de atacado 
cadastradas, 650 empresas ataca-
distas e 21.124 pontos de vendas 
no varejo, além de 30 feiras e ex-
posições realizadas no país. Minas 
Gerais tem na floricultura de cor-
te o município de Barbacena, na 
região de Campos das Vertentes, 
como um dos destaques na pro-
dução de rosas do Brasil.

De acordo com o Ibraflor, o 
Brasil possui 14.992 hectares de 
área cultivada com flores e plan-
tas ornamentais – propriedade 

média de  1,8 hectares –  e um 
total  de 8.248 produtores. Antes, 
as vendas de flores e plantas orna-
mentais eram concentradas em 
floriculturas, atualmente é possí-
vel comprar grande variedade em 
supermercados e outros pontos de 
venda dos grandes centros urba-
nos.

Uma amostra do que repre-
senta o setor, com as novidades e 
as tendências mundiais podem ser 
conferidas na Expoflora 2016 – 
maior exposição de flores e plan-
tas ornamentais da América Lati-
na –, que acontece em Holambra 
nos dia 26 de agosto e vai até o 
dia 25 de setembro.

PRiNciPaiS HORTaliçaS da 
PROduçãO bRaSilEiRa
llTomate - no Nordeste, Sudeste e Centro-oeste 
pode ser plantado o ano todo, já no Sul apresenta 
melhores resultados se o plantio for feito de 
setembro a fevereiro e no Norte de março a julho. A 
colheita é feita de 100 a 120 dias após o plantio.
llAbóbora - desenvolve-se melhor em 
temperaturas amenas, com pouca exposição 
ao sol, mas não resiste a geadas. A época mais 
recomendada para plantio na região Sul é nos 
meses de outubro a fevereiro, no Sudeste de 
setembro a março, no Nordeste de março a 
outubro, no Centro-oeste no ano todo e no Norte 
de abril a agosto. 
llAlface - as alfaces de verão podem ser 
cultivadas durante todo o ano em todas as regiões 
do país e sua colheita é feita de 50 a 60 dias depois. 
Já as de inverno têm os meses certos para plantio: 
no Sul é no período de fevereiro a outubro; no 
Sudeste de fevereiro a julho; no Nordeste e Centro-
Oeste de março a setembro; no Norte de março a 
julho. 
llBatata - plantio deve ser feito 
preferencialmente no inverno e primavera no 
centro-sul do país, demorando de 90 a 120 
dias para ser colhida, quando as ramas já estão 
secando. O plantio geralmente é feito utilizando 
as batatas com brotações em solos arenosos e 
bem arejados para dificultar o aparecimento de 
doenças.
llCebola - adapta melhor a temperaturas altas, 
mas se o produtor está interessado em sementes, 
as plantas devem ser expostas a um período 
prolongado de frio. As épocas mais recomendadas 
para plantio são: Sul, de julho a agosto; Sudeste, 
Centro-Oeste e Norte, de fevereiro a maio; 
Nordeste, de fevereiro a abril. 

FonTe: agRow negóCIos

PRiNciPaiS fRuTaS da PROduçãO 
bRaSilEiRa 
llO melão é a fruta mais exportada do Brasil. 
Nosso melão é produzido especialmente na região 
nordeste, com destaque para os Estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.
llA maçã é a fruta mais exportada da região Sul 
– Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
llA Banana é produzida especialmente nos 
Estados da Bahia, Norte de Minas e São Paulo.
llO Mamão é produzido especialmente nos 
Estados do Nordeste e Espírito Santo.

FonTe: Cna

iNfORmaçõES adiciONaiS

  A safra 
não está muito 
boa, o preço 
da mercadoria 
sobe e desce 
constantemente 
por causa do 
clima e por isso o 
produto aqui parou. 
A safra não está 
muito boa, o preço 
da mercadoria 
sobe e desce 
constantemente por 
causa do clima e 
por isso o produto 
aqui parou.

  

Francisco Carlos
Etana
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18 anos de TRadIçÃo aquI 
na Ceagesp: LandIFRuTas 
dIsTRIbuIdoRa

gaúCho CoMÉRCIo de 
baTaTa CeboLa e aLho TeM 
as MeLhoRes oFeRTas no 
MeRCado

Para quem está buscando a melhor 
oferta de preços e produtos de extrema 
qualidade no setor de frutas, a Distribuido-
ra Landifrutas tem tudo isso e muito mais 
a oferecer aos seus clientes. Resultado de 
sucesso de mais de 18 anos no mercado, 
atendendo a todos os segmentos e públicos 
variados, sendo tanto pelo atacado quanto 
no varejo. 

Localizada na Ceasa de São Paulo, a 
LandiFrutas possui uma estrutura comple-
ta para o recebimento e vendas do produ-
to. A distribuição é feita em supermerca-
dos, sacolões, feiras de São Paulo, Interior 
e também de outros Estados. Para evitar o 
desperdício de alimentos, é investido, forte-
mente, em treinamento com os funcioná-
rios. O cuidado vai desde a lavoura até o 
momento da embalagem.

A empresa possui em seu quadro, uma 
equipe prepara e motivada. São 15 pessoas 
trabalhando na comercialização de frutas 
frescas como manga, carambola, goiaba, la-
ranja e muito mais. Porém, o “carro-chefe” 
mesmo da companhia, de âmbito familiar, 

fica por conta do maracujá. Produto alta-
mente benéfico à saúde, principalmente 
nesse período de temperaturas baixas, já 
que contém uma grande quantidade de Vi-
tamina C e sem contar também que é um 
antioxidante. 

O sócio proprietário Carlos Spaghett, 
atento sempre às novidades do setor, não 
se esquece de simples detalhes que fazem 
o diferencial quanto o assunto se refere na 
competitividade com as demais distribui-
doras do Entreposto. “A diferença está no 
atendimento, procuramos focar mais no 
cliente, atendendo-o com mais carinho e 
atenção e também, claro, no pós-venda. 
Ligar para saber se deu tudo certo, se hou-
ve perda, realizar um acompanhamento e 
tudo mais o que for preciso para deixar o 
cliente sempre satisfeito”, explica Spaghett.

Ceagesp, paV. MFe- box 444 e 445 
e MFe/C box 192/193. (11)3647-9969/
(11)3643-8955 LandIFRuTas@boL.CoM.bR

Tempo de crise, temperaturas baixas e 
preços altos dos alimentos, tudo isso não 
está sendo fácil para os clientes encontra-
rem a melhor oferta nos mercados. Porém 
quem estiver passando pela Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (CEAGESP), não pode deixar de 
passar pela empresa do Gaúcho. 

Há 35 anos comercializando produtos 
de qualidade e com aprovação da vigilância 
sanitária, na Ceasa de São Paulo, a empre-
sa Gaúcho Comércio de Batata Cebola e 
Alho possui uma marca respeitada e con-
solidada no setor. São mais de 50 funcio-
nários, além daqueles que contribuem di-
retamente e indiretamente o trabalho nas 
fazendas. 

O início da empresa foi pela região do 
sul, por isso, o nome de Gaúcho. Hoje, ela 
distribui por todo o Estado de São Paulo e 
também nas regiões Centro Oeste e Nor-
deste do país. Atuando tanto no atacado 

quanto no varejo.
Em um espaço amplo e recém-refor-

mada, a loja, que se encontra no pavilhão 
BP-D, números 85 e 86 do Entreposto, 
comercializa diversos produtos como ce-
bola, alho, coco, amendoim e o principal 
que é a venda da batata, especificamente a 
batata Ágata, que é a mais distribuída nos 
supermercados. 

Para manter o sucesso e continuar cres-
cendo, mesmo nesse período complicado 
da economia brasileira, o proprietário Luís 
Antônio, mais conhecido pelo pessoal de 
“Gaúcho”, revela como busca gerenciar o 
negócio. “Eu vejo que é necessário buscar 
mais parcerias com o produtor rural. A im-
portância do cadastro do cliente para evitar 
fraudes e manter a confiança nas vendas”, 
explica Gaúcho.

Ceagesp, paV. bp-d box 85/86.     
(11)3643-8630

Guilherme ArAuJo

Guilherme ArAuJo
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A produção orgânica é re-
gistrada em 22,5% dos municí-
pios brasileiros. O número foi 
divulgado durante uma palestra, 
no dia 1° de junho, na sede do 
ministério, em Brasília. O en-
contro faz parte da Semana dos 
Alimentos Orgânicos de 2016 
é realizado em 25 estados e no 
Distrito Federal e foi até o dia 5 
de junho.

Durante a palestra - aberta 
ao público e que contou com 
a participação de técnicos do 
Mapa-, o coordenador de Agro-
ecologia do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), Rogério Dias, disse 
que a atividade vem crescendo 
no país. Em 2013, havia 6.700 
unidades de produção orgânica. 
Hoje, o número chega a 14.449 
unidades.

Para a organização da produ-

ção orgânica brasileira, Rogério 
lembrou que o ministério conta 
com as Comissões de Produ-
ção Orgânica (CPORgs) nas 
unidades da Federação. Essas 
comissões coordenam ações de 
fomento à agricultura orgânica; 
sugerem adequação das normas 
de produção e controle da qua-
lidade; ajudam na fiscalização 
e propõem políticas públicas 
para o desenvolvimento do se-
tor. Elas são formadas por 578 
entidades públicas e privadas. 
“Com essa rede abrimos um es-
paço para dialogar e melhorar a 
participação social no mercado e 
o consumo de orgânicos”, disse 
Rogério. 

Horta orgânica no Mapa

A Coordenação de Agroeco-
logia do Mapa também organi-

zou uma visita guiada na horta 
orgânica urbana do ministério, 
localizada no prédio anexo ao 
edifício-sede. São mais de 100 
espécies de verduras, legumes, 
plantas medicinais e aromáticas, 
num espaço de 360 metros qua-
drados. Entre as espécies, taioba, 
cebolinha, salsa, babosa, erva-ci-
dreira, alfazema e pimenta-de-
-macaco.

A visitante foi acompanhada 
por servidores do Mapa. As cha-
madas “ervas daninhas”, como 
o caruru e o cravo-de-defunto, 
chamaram a atenção deles. Ao 
contrário do que o nome diz, es-
sas plantas podem ser usadas na 
alimentação humana ou apro-
veitadas como cobertura do solo 
e adubo orgânico. A horta tam-
bém é um exemplo de recicla-
gem. Alguns canteiros foram fei-
tos com caixa de isopor e pneus.

22,5% dOS muNicíPiOS bRaSilEiROS 
Têm PROduçãO ORgâNica

Foi publicada no dia 1º 
de junho, a Lei 13.292/2015, 
que facilita a concessão de se-
guro de crédito à exportação 
de produtos agrícolas sujeitos 
a cotas de importação em ou-
tros países. A lei tem origem 
na Medida Provisória (MPV) 
701/2015, transformada no 
Projeto de Lei de Conversão 
(PLV) 7/2016, aprovado no 
Senado em maio.

A nova lei permite o uso 
de recursos do Fundo de Ga-
rantia à Exportação (FGE) 
para a concessão de seguro 
de crédito nas exportações de 
produtos agrícolas que sofrem 
restrições comerciais fora do 
Brasil. De acordo com o Mi-
nistério da Fazenda, o FGE 
tem cobertura de US$ 28 
bilhões e margem para apro-
var outros US$ 7 bilhões. O 
preço do prêmio do seguro 
é calculado sobre o valor do 
principal financiado da ope-
ração, considerando variáveis 
como o país do devedor, tipo, 
natureza do risco, prazo total 
do financiamento e capacida-
de financeira do devedor.

Ampliação
A lei autoriza seguradoras 

e organismos internacionais, 
como a Agência Multilateral 
de Garantia do Investimento 
(AMGI), a oferecerem o se-
guro. O objetivo é ampliar o 
leque de agentes e comparti-
lhar o risco com essas outras 
instituições, contribuindo 
para a abertura de mercados.
Durante a análise pelo Con-
gresso, os parlamentares 
acrescentaram à lista as resse-
guradoras e os fundos de in-
vestimento que financiarem a 
produção de bens destinados 
à exportação, além de assegu-
rar tratamento diferenciado a 
micro e pequenas empresas.

Outro caso de garantia de 
riscos incluído pelo relator do 
texto que deu origem à lei é 
para as exportações estrangei-
ras de bens e serviços, desde 
que associadas a exportações 
brasileiras ou que contenham 
componentes produzidos ou 
serviços prestados por empre-
sas brasileiras. Para isso, deve-

rá haver o compartilhamento 
de risco com agências de cré-
dito à exportação estrangei-
ras, seguradoras, ressegura-
doras, bancos e organismos 
internacionais.

Também no Congresso, 
o texto foi alterado para pos-
sibilitar o uso do seguro de 
crédito no caso de produtos 
nacionais que não saírem do 
território brasileiro. Para isso, 
a venda, efetivada em moeda 
nacional ou estrangeira, deve 
ser realizada para empresa 
com sede no exterior ligada a 
atividades de pesquisa ou la-
vra de jazidas de petróleo e de 
gás natural no país.

Nessa situação e nas ex-
portações estrangeiras as-
sociadas  às  nacionais ,  o 
texto aprovado prevê o com-
partilhamento de risco entre 
a União e agências de crédito 
à exportação e outras insti-
tuições estrangeiras. O com-
partilhamento cobre riscos 
comerciais, políticos e extra-
ordinários no âmbito de uma 
mesma operação de crédito 
à exportação, independente-
mente do país de origem.

A União poderá conce-
der garantia às exportações 
brasileiras e às operações de 
crédito à exportação compos-
tas por exportações nacionais 
e estrangeiras. Nesse último 
caso, deverá ser na proporção 
das exportações estrangeiras 
com cobertura da União.

Finalmente, os Ministé-
rios do Planejamento e da Fa-
zenda recomendaram veto ao 
trecho que previa pagamento 
em moeda estrangeira para 
contratos de financiamento 
ou de prestação de garantias 
de exportação, para a Cédu-
la de Produto Rural e alguns 
certificados de seguro agro-
pecuário. A alegação apre-
sentada é que a possibilidade 
de emissão em moeda estran-
geira desses títulos de crédito 
poderia elevar o risco cam-
bial. Tal problema seria so-
lucionado por outra medida 
provisória (MPV 725/2016), 
que permite a emissão dos tí-
tulos com correção cambial.

Sancionada lei que 
facilita conceSSão do 
Seguro à exportação 
para produto agrícola

a Hortitec 2016 vai reunir 450 
expositores e espera receber 28 
mil visitantes. o nível técnico 
do público que a visita é, 
seguramente, o grande diferencial. 
justamente para garantir esse 
perfil, os convites são distribuídos 
aos clientes atuais e potenciais dos 
próprios expositores, provocando 
um grande encontro de negócios.

considerada o principal evento 
do setor na américa latina, a 
Hortitec atrai o interesse dos 
produtores de diferentes culturas 
e também de importantes 
empresas expositoras nacionais 
e internacionais. “a Hortitec 

tornou-se um ótimo ponto de 
encontro, onde há troca de ideias, 
realização de negócios, encontros 
setoriais e fonte de informações 
para planejamento das atividades 
dos empresários envolvidos”, 
complementa opitz.

capacitação 2016
além de apresentar as novidades 

do setor, paralelamente ao evento 
acontecem mini cursos, com 
temáticas que visam agregar valor 
ao dia a dia do produtor. no dia 
22 de junho, na parte da manhã, 
o tema é “inovações no cultivo 
de flores e plantas ornamentais: 
uma busca constante do produtor 

agrícola!”. 
à tarde, acontece a “roda de 

tambores: música, processos 
e engajamento de equipes”. 
no dia 23, às 9h, o tema é 
“Horticultura na prática: 
Superando Desafios desde a 
produção até a comercialização” 
e às 14h “produção de mudas 
nativas”. encerrando o programa 
de capacitação, no dia 24, às 9h, 
o minicurso é sobre “cultivo de 
florestas de alto valor agregado 
e horticultura florestal aplicada a 
espécies nobres”.  os minicursos 
são realizados pela flortec & 
projeto agro.

HORTiTEc 2016



A energia solar oferece aos 
agricultores e fazendeiros a opor-
tunidade de reduzir e estabilizar 
seus custos de energia significati-
vamente, porém, a implantação 
de sistemas solares envolve um 
investimento inicial alto, mas 
uma vez que esses custos são re-
cuperados, a energia gerada é gra-
tuita. 

Os sistemas fotovoltaicos 
também exigem muito menos 
manutenção do que outras fontes 
de energia tradicional, e eles são 
bastante eficientes, por exemplo, 
viveiros com estufa, permitem o 
crescimento da cultura durante 
ano todo e também podem ser 
utilizadas na seca de culturas, que 

é mais rápida e uniformemente 
do que outros métodos. Além 
disso, coletores solares pode re-
duzir drasticamente os custos, 
quando eles são usados em opera-
ções de lácteos e pecuários , onde 
a energia solar  pode alimentar 
aquecedores de água e outros 
equipamentos necessários a pro-
dução.

Muitas fazendas têm espaço 
adequado para  gerar energia su-
ficiente ,através de estratégias al-
ternativas, para permanecer com-
pletamente fora da rede elétrica e 
isto pode ser particularmente útil 
para locais remotos, onde a insta-
lação de novas linhas de serviço 
público pode ser problemático e 

caro. A energia solar é previsível, 
o que significa que as fazendas 
não precisam se preocupar com 
possíveis quedas de energia ou 
falta da rede elétrica no local e ter 
energia disponível 24 horas por 
dia.  

Para saber mais sobre a imple-
mentação de técnicas solares em 
fazendas no Brasil, consulte os 
especialistas em energia solar da 
Green Power Solution e seu par-
ceiro  A.S.P Consultoria.

serviço:  
Área  Técnica  ( 11) 98368-6282
email : 
suporte@gpsamericas.com

os Benefícios do uso 
da energia solar na 
agricultura e na fazenda

54º cONgRESSO bRaSilEiRO dE OlERiculTuRa

14 ENTREPOSTO  i  junho / 2016

Brasil, cHile e peru trocam 
experiências soBre ampliação de 
mercados para fruticultura

Representantes do Brasil, 
Chile e Peru se reuniram em 
um seminário no dia 18 de 
abril, no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), em Brasília. 
O encontro – promovido pela 
Secretaria de Defesa Agrope-
cuária (SDA) – discutiu o po-
tencial de exportação de frutas 
dos três mercados.

Para o secretário de Defesa 
Agropecuária do Mapa, Luis 
Rangel, o evento trouxe resul-
tados positivos. “Foi um passo 
importante para a mudança 
de cultura que queremos nes-
se segmento e abre portas para 
que possamos estabelecer uma 
parceria mais efetiva entre os 
setores públicos e privados e 
impulsionar as nossas expor-
tações.”

Rangel citou os números 
apresentados pela represen-
tante do Chile. Atualmente, o 
país conta com 17 milhões de 
pessoas, o que significa 0,2% 
da população mundial, e res-
ponde por 0,3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) mundial. 
Entretanto, explicou Rangel, 
eles exportam para 85% do 
PIB mundial. Ou seja, estão 
fornecendo para quem tem 
maior poder aquisitivo e con-
seguem ter um retorno muito 
eficiente.

O representante do gover-
no do Peru, Gustavo Ocola, 
apresentou os produtos priori-
tários para exportação e falou 
sobre as principais característi-
cas do setor produtor e expor-
tador de frutas daquele país. 
Ocola também mostrou como 
o mercado peruano cresceu 
nas duas últimas décadas. Há 
21 anos, o país contava com 
69 mercados para exportação 
e saltou para 147 em 2015.

Potencial
“O setor de frutas é muito 

promissor em termos de agrega-
ção de valor e tem mais poten-
cial exportador”, disse a secre-
tária de Relações Internacionais 
do Agronegócio (SRI), Tatiana 
Palermo.

Tatiana Palermo falou sobre 
o mercado brasileiro de fruticul-
tura para exportação. Segundo 
ela, quando o Mapa começou 
a trabalhar pela abertura de no-
vos mercados, o setor mostrou 
um desempenho muito grande. 
“Em 2015, o Brasil exportou 
cerca de 854 mil toneladas de 
frutas, quantidade 11% superior 
à do ano anterior”, assinalou. 

Para o Chile, as exportações 
brasileiras somaram 2 mil tone-
ladas. Já para o Peru, no mesmo 
ano, o Brasil exportou em torno 
de 5 mil toneladas.

A Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco realizará, em 
parceria com entidades oficiais e 
privadas, entre os dias 25 e 29 de 
julho de 2016, no Mercure Reci-
fe Mar Hotel Conventions, em 
Recife, o 54º Congresso Brasi-
leiro de Olericultura. O tema es-
colhido para o evento foi “Hor-
taliças: Inovação Tecnológica e 
Automação”, tendo como objeti-
vo debater o emprego de tecno-
logia na busca por soluções para 

vários desafios do segmento, bem 
como a adoção da automação, 
através da utilização de máquinas 
e equipamentos, para agilizar e 
aumentar a produtividade.

O Congresso é voltado a 
pesquisadores, professores, estu-
dantes e profissionais das ciências 
agrárias, sobretudo da agrono-
mia. Empresários e agentes eco-
nômicos envolvidos na cadeia 
produtiva de hortaliças e plantas 
medicinais e pessoas interessadas 

na área também podem partici-
par do 54º Congresso Brasileiro 
de Olericultura.

A programação conta com 
mesas-redondas, palestras, reu-
niões de grupos de trabalho, 
grupos setoriais, apresentação de 
trabalhos científicos na forma 
oral e de e-pôsteres e minicursos, 
além da solenidade de abertura e 
jantar de confraternização, bem 
como atrações culturais. Durante 
a programação técnico-científica 

serão abordadas as linhas temá-
ticas, Inovação Tecnológica e Au-
tomação na Produção de Semen-
tes e mudas, Cultivo Orgânico, 
Cultivo de plantas Medicinais, 
Aromáticas e Condimentares, 
Sistema Hidropônico, Cultivo 
Protegido e Sem Solo, Solos e 
Nutrição de Plantas, Plantio Di-
reto, Mecanização, Fisiologia, 
Fitossanidade, Fitotecnia, Con-
trole Biológico, Genética e Me-
lhoramento Vegetal, Pós-colheita 

e Comercialização.
A integração e a parceria que 

ocorrem em eventos desta natu-
reza são de fundamental impor-
tância para o desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia, ten-
do neste caso, proporcionado 
intercâmbios proveitosos e de 
alta significância para o uni-
verso da Olericultura, além da 
geração de parcerias de grande 
impacto e lançamentos de novas 
tecnologias.
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fRuTaS dO bRaSil fORam 
aPRESENTadaS Na fRuiT 
lOgiSTica bERlim, a 
maiOR fEiRa muNdial dE 
fRuTiculTuRa

para promover, ser a cara e a 
assinatura das frutas brasileiras 
para o mundo, o setor fruticultor 

lançou em 2015 a marca “frutas 
do Brasil: Gifted by the Sun”. A 
nova identidade objetiva ressaltar 
a riqueza da fruticultura nacional, 
principalmente para europa, 
estados unidos e oriente médio. 

estará estampando toda a 
comunicação visual de estandes 
brasileiros em feiras e convenções 
internacionais. o projeto frutas 
do Brasil é parceria institucional 

da associação Brasileira dos 
produtores exportadores de 
frutas e derivados (abrafrutas) 
com a agência Brasileira de 
promoção de exportações e 
investimentos (apex-Brasil). 

conta ainda com o apoio da 
confederação de agricultura e 
pecuária do Brasil (cna). a meta 
das entidades é dobrar em 2020 
a exportação de 2015, de 819,63 

mil toneladas de frutas frescas 
e processadas. em 2016, o selo 
do projeto “frutas do Brasil: 
Gifted by the Sun (presenteado 
pelo sol)”, representado por um 
colibri (gênero de beija flor), foi 
apresentado no maior evento de 
fruticultura do mundo, a fruit 
logistica Berlim, que ocorre todos 
os anos no início de fevereiro. 

de acordo com a abrafrutas, 

a marca foi destaque 
no estande brasileiro de 
400 metros quadrados e 
representa a garantia de 
qualidade e de sabor das 
frutas exportadas pelas 26 
empresas presentes nesta 
edição do evento. mais de 
70 mil pessoas de 135 países 
passaram pela feira entre 
os dias 3 e 5 de fevereiro. 
melões, melancias, 
bananas, mamões, uvas, 
limões, abacaxis, laranjas, 
maçãs, abacates, mangas 
e polpas congeladas foram 
disponibilizados para 
degustação. 

o pavilhão brasileiro foi 
decorado com painéis e 
banners que estamparam 
a marca “frutas do Brasil”. 
a fruit logistica inclui os 
principais países produtores 
e compradores de frutas 
frescas e processadas. 
“estamos buscando 
cada vez mais promover 
o produto brasileiro no 
exterior, mostrando o 
que conquistamos com 
a qualidade e o sabor 
das frutas ressaltadas 
pela tropicalidade do 
país”, explica tom prado, 
presidente da comissão 
nacional de fruticultura da 
cna. 

ele acrescenta que, hoje, 
o Brasil é reconhecido em 
âmbito internacional pela 
qualidade dos produtos que 
exporta. “a participação 
na fruit logistica Berlim 
em 2016 proporcionou 
estar na maior vitrine de 
frutas do mundo”, destaca 
luiz roberto Barcelos, 
presidente da abrafrutas. 
em sua opinião, quem quer 
exportar esteve no lugar 
certo, pois a feira reuniu 
todos os players desse 
negócio. inclusive, estados 
unidos, países da europa 
e da ásia demonstraram 
interesse em fechar 
negócios. 

segundo Barcelos, os 
países asiáticos, com 
destaque para a china e 
o japão, estão cada vez 
mais receptivos às frutas 
do Brasil. “recebemos 
a visita de inspetores 
chineses no início do ano 
interessados em conhecer 
como as frutas cearenses 
são produzidas e constatar 
se realmente são livres de 
pragas”, relata. ainda para o 
primeiro semestre de 2016 
está prevista nova visita 
de prováveis clientes, os 
japoneses. “estamos muito 
otimistas com a visibilidade 
que nossos produtos estão 
ganhando no mercado”, diz.
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Ceagesp e CenTRo pauLa souza assInaM TeRMo paRa 
desenVoLVIMenTo ConjunTo de pRojeTos eduCaCIonaIs

FlORes MARcAM 
pReseNÇA NA 
expO NOIvAs & 
FestAs 2016

A Companhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) e o 
Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza (CEETEPS) firmaram um 
Acordo de Cooperação Mútua para a reali-
zação de projetos de interesses comuns nas 
áreas de pesquisa e capacitação que contri-
buam para o desenvolvimento do estado de 
São Paulo.

De acordo com o Protocolo de Inten-
ções assinado entre as partes, as ações con-
juntas visam desenvolver capacitações a 
jovens e adultos, assim como projetos edu-
cacionais para a comunidade.

“Essa é uma parceria diferente para 
nós, mas muito importante pois o setor de 
abastecimento é fundamental para o nosso 

estado. Vamos identificar quais são todas as 
possibilidades de qualificação e começar a 
trabalhar para tornarmos São Paulo mais 
autossustentável”, disse a diretora superin-
tendente da CEETEPS, Laura Laganá.

Para o presidente da CEAGESP, Carlos 
Nabil Ghobril, o potencial das duas organi-
zações nos setores que atuam e a referência 
que exercem na sociedade são pontos que 
enaltecem essa parceria. “São duas entida-
des de prestígio que juntas buscam desen-
volver projetos visando benefícios a todos: 
estado e população”.

O Termo assinado no dia 2 de junho na 
sede da CEAGESP, na zona oeste da capital 
paulista, terá vigência de um ano.

O Banco CEAGESP de alimentos 
(BCA) recebeu em maio 89 toneladas de 
frutas, legumes e verduras doados por 
48 comerciantes do Entreposto Terminal 
São Paulo (ETSP).  Desse montante 
de al imentos,  62 toneladas foram 
entregues a 91 entidades filantrópicas 
e beneficiaram 133.034 pessoas. Das 
ações humanitárias realizadas pelo BCA 

bcA dOA 62 
tONelAdAs de 

AlIMeNtOs eM MAIO

íNdIce ceAgesp RecuA 3,1% eM MAIO
O Índice de Preços da CEAGESP, cal-

culado pela Seção de Economia e De-
senvolvimento da Companhia, registrou 
queda de 3,1% em maio. No acumulado 
do ano, o indicador registrou alta de 
11,96%. Nos últimos 12 meses, a eleva-
ção nos preços atingiu 29,24%.

É a segunda retração seguida. Os 
setores de frutas, verduras e pescados 
recuaram. Já legumes e diversos manti-
veram preços em patamares elevados, 
principalmente em razão das chuvas. 

Em maio, o setor de frutas caiu 
6,53%, e as verduras recuaram 15,17%. 

O setor de pescados registrou queda de 
1,21%.  

O setor de legumes registrou alta de 
13,24%, enquanto que os diversos (coco 
seco, batata, alho, ovos) registraram alta 
de 8,37%. 

A tendência para os próximos meses 
é de redução dos preços praticados. As 
quedas devem ocorrem mais lentamen-
te que em anos anteriores, mas os preços 
deverão continuar em desaceleração.

Mais informações em nosso portal: 
http://www.ceagesp.gov.br/entrepos-
tos/servicos/indice-ceagesp

A feira de flores da Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo (CEAGESP) marcou presen-
ça na edição 2016 da Expo Noivas & 
Festas, o maior evento do segmento 
de casamentos e festas do país. A fei-
ra – ocorrida nos dias 26 a 29 de maio 
- atraiu milhares de noivos, debutan-
tes, famílias, profissionais e pessoas 
para conhecer as novidades do setor 
para este ano.

O espaço da CEAGESP mostrou a 
riqueza e variedade das flores e arti-
gos voltados para jardinagem e deco-
ração de interiores que estão dispo-
níveis na Feira de Flores que acontece 
no Entreposto Terminal São Paulo 
(ETSP), na zona oeste da capital para 
os profissionais de eventos e produ-
tores interessados em comercializar 
produtos de floricultura do entrepos-
to da capital. 

O Banco CEAGESP de Alimentos (BCA), 
projeto da Coordenadoria de Sustentabili-
dade (CODSU) da Companhia, ficou em ter-
ceiro lugar na competição da WUWM (sigla 
em inglês para União Mundial dos Merca-
dos Atacadistas) que teve como tema “Efi-
ciência na redução da perda e desperdício 
de alimentos no mercado”. 

O prêmio foi agraciado devido ao su-
porte ao Programa Fome Zero, do Governo 
Federal, o qual contou com apoio do pre-
sidente da CEAGESP, Carlos Nabil Ghobril 
e sua equipe, e que conseguiu arrecadar 
mais de 22 mil toneladas de alimento do-
ados para pessoas em situação de risco ao 
longo de 13 anos, e que usou várias abor-
dagens, como desidratadoras para aumen-
tar o tempo de vida de frutas e verduras. 

A premiação foi anunciada no final de 
maio na Polônia. Em primeiro lugar, foi es-

colhido o mercado australiano de Melbour-
ne.  O segundo lugar foi para o mercado 
londrino de Borough.

pReMIAÇÃO INteRNAcIONAl

Entidades buscam melhorar o desenvolvimento socioeconômico de SP

destaques para as contribuições feitas aos 
desabrigados do incêndio na comunidade 
de Paraisópolis (1,7 ton) e os refugiados 
sírios na capital (1,5 ton).
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O Centro de Referência em 
Agroecologia e Tecnologias So-
ciais (Crats) foi inaugurado no 
dia 04 de junho, com o objetivo 
de fomentar projetos e pesquisas 
em prol da sustentabilidade. A 
unidade funcionará no Centro de 
Capacitação e Comercialização 
da Agricultura Familiar (CCC), 
na Ceasa-DF.

O Crats é coordenado pela 
Secretaria do Trabalho, Desen-
volvimento Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Hu-
manos (Sedestmidh) em parceria 
com a Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (Seagri), 
Fundação Banco do Brasil, Cea-
sa-DF e Emater-DF.

No espaço foram realizados 
encontros, debates e atividades 
culturais, além de fomentar pro-
jetos de tecnologias sociais, pes-
quisas nas áreas afins e ações de 

apoio a empreendimentos sociais. 
O projeto prevê ainda a implan-
tação de ambientes demonstra-
tivos de tecnologias sociais em 
formato interativo, por meio de 
maquetes físicas e eletrônicas, 
com conteúdos para aprendiza-
gem e formação.

Os interessados poderão par-
ticipar de cursos e vivências em 
agroecologia, tecnologias sociais, 
agroindústria, comercialização e 
outras técnicas e metodologias 
em prol da sustentabilidade.

No evento de inauguração, 
café da manhã com produtos da 
agricultura familiar; apresentação 
musical das Batuqueiras; ôni-
bus da estação Metarreciclagem; 
maquetes da Fundação Banco 
do Brasil e da Emater (produtor 
de Água); e mostra dos projetos 
Reflorestar e Biguá (Coletora de 
Óleo).

ceasa-df - governo de 
Brasília inaugura centro de 
referência em agroecologia 
e tecnologias sociais

As baixas temperaturas e o 
clima instável dos últimos dias, 
com chuvas localizadas em vá-
rias regiões do Estado, não alte-
raram cotações da maioria dos 
hortigranjeiros comercializados 
nas Ceasas do Paraná. Segundo 
o comparativo semanal realiza-
do pela Divisão Técnica e Eco-
nômica – Ditec, da Ceasa, no 
atacado da empresa em Curitiba 
a média ponderada apresentou 
uma redução de 5%. 

“Nosso mercado está bem 
abastecido, e isso tem colabora-
do para que os preços se mante-
nham estáveis, e alguns produ-
tos até apresentem reduções na 

média das cotações”, diz Evan-
dro Pilattti, técnico e orientador 
de mercado da Ceasa Curitiba. 
Ele explica ainda que “as osci-
lações, tanto para baixo como 
para cima, são normais neste pe-
ríodo.” “Nossos agricultores se 
previnem nestas épocas de ou-
tono/inverno. Muitos utilizam 
sistemas de proteção, como as 
estufas e plasticultura, protegen-
do as culturas, principalmente 
as mais sensíveis as intempéries, 
como as folhosas”, diz Evandro 
Pilatti. 

Sobre as variações de preços 
no atacado, o técnico da Cea-
sa explica que algumas culturas 

como a batata, dependem mui-
to da colheita no campo. “Com 
excesso de umidade, causada 
pelas chuvas constantes, algu-
mas atividades no campo ficam 
paralisadas por alguns dias. Isso 
acaba diminuindo a colheita, e 
refletindo no preço do produto 
no atacado”, diz Evandro Pilatti, 
citando como exemplo a oferta 
da batata. O saco de 50 quilos 
da batata comum especial lava-
da, que estava estabilizado em 
R$ 150, variou entre R$ 200 a 
R$ 210, alta de 45% .”Mas se 
o tempo firmar, não chover nos 
próximos dias, a oferta volta ao 
normal. A tendência é de que as 

cotações recuem também”, afir-
ma o técnico da Ceasa lembran-
do ainda que estamos no início 
da colheita da safra paranaense 
de batata.

Boas ofertas nas Ceasas do 
interior 

Na Ceasa de Cascavel a média 
ponderada dos 30 principais pro-
dutos comercializados no merca-
do apresentou redução de 3,18% 
se comparadas a semana anterior. 

Na Ceasa de Foz do Iguaçu, 
segundo os técnicos de merca-
do, as principais baixas nas co-
tações foram para as ofertas da 
cenoura extra 2A.

média de preços volta a recuar nos atacados das ceasas do paraná

O secretário de Desen-
volvimento Rural, Francisco 
Lima, membros representantes 
da Central de Abastecimento 
do Piauí (Ceapi) e represen-
tantes da União dos Permis-
sionários da Ceapi (UPC) 
estiveram reunidos no dia 23 
de maio, na sede da Superin-
tendência de Parcerias e Con-
cessões (Suparc), para conhe-
cer os estudos de viabilidade e 
modelagem para o projeto de 
expansão, reforma, moderni-
zação, operação e manutenção 
da nova Central de Abasteci-
mento do Estado.

A superintendente Viviane 
Moura apresentou pontos dos 
estudos de viabilidade técni-
ca, econômico financeiro e a 
modelagem jurídica do pro-
jeto, fases que antecedem a li-
citação do projeto. O projeto 
propõe a construção de espa-

ço exclusivo para o mercado 
atacadista, mais organizado, 
estruturado de acordo com as 
normas de Ceasa e de um mer-
cado varejista (hortomercado), 
composto de boxes de varejo 
específicos para a venda dire-
ta ao consumidor, de frutas, 
hortaliças, carnes, pescados e 
grãos e produtos alimentícios 
industrializados, além de espa-
ços para restaurantes, praça de 
alimentação, lojas e boxes para 
produtos diversos.

“Queremos, através dessa 
parceria com o setor privado, 
possibilitar a ampliação, refor-
ma e estruturação do espaço 
para melhorar a qualidade do 
serviço prestado tanto para o 
permissionário quanto para o 
pequeno produtor, com refle-
xo direto do serviço prestado 
para o consumidor final”, en-
fatizou Viviane Moura.

O valor previsto para inves-
timento em obra e equipamen-
tos será de R$ 47.016.012,76, 
através de CDRU com prazo 
de contrato de 25 anos. O 
propósito do governo do Esta-
do é transformar a Central de 
Abastecimento do Piauí num 
centro de distribuição, comer-
cialização e abastecimento de 
gêneros alimentícios do Nor-
deste.

Também participaram da 
reunião o diretor administra-
tivo e financeiro da Ceapi, 
Luiz Joviniano Gomes Filho; 
o advogado da União dos per-
missionários da Ceapi (UPC), 
Jorgenei Alves de Morais; o 
superintendente de Agronegó-
cios, Filemon paranaguá além 
dos membros da UPC James 
Andrade Pereira, José Luiz 
Moraes, Paulo Rodrigues, Sa-
mira Brito e Robert Eudes.

Permissionários e Gestores 
conhecem ProJeto dA novA ceAPi



Os caminhões Volkswagen 
e MAN estarão na 51ª Feira do 
Caminhoneiro de Itabaiana, no 
interior do Sergipe, de 4 a 13 de 
junho. O encontro é uma opor-
tunidade para os participantes 
adquirirem um veículo das mar-
cas em condições diferenciadas. 
Consultores da MAN Latin 
America e de sua concessionária 
na região, a TransRio, vão aten-
der aos clientes para esclarecer 
sobre as vantagens competitivas 
dos modelos da montadora e 
formas de financiamento, além 
de pacotes de manutenção.

Para o evento, a MAN Latin 
America vai levar sua carreta-es-
tande atrelada a um caminhão 
MAN TGX 28.440 6x2, de for-
ma a garantir o amplo atendi-
mento de todos os interessados 
nos veículos da marca. A MAN 
Latin America conta com uma 
linha completa de veículos e ser-
viços de pós-vendas para fazer 
frente às demandas mais especí-
ficas de seus clientes, seguindo o 
conceito “Menos você não quer, 
mais você não precisa”.

O portfólio da montado-
ra vai dos veículos Volkswagen 
mais leves da família Delivery, 
passando pela linha Worker e 
chegando aos Constellation. Há 
também os extrapesados MAN 
TGX. Completa a oferta os mo-
delos vocacionais, já desenvol-
vidos para determinadas opera-
ções.

Pacotes de manutenção 
são diferenciados

Reconhecido no mercado 
com mais de doze anos de aten-
dimento diferenciado, os con-
tratos de manutenção Volksto-
tal conta com três modalidades 
para escolher de acordo com a 
demanda de seu negócio: Prev, 
Plus e Powertrain.

Com o Volkstotal, o fro-
tista não se preocupa, porque 
durante a vigência do contrato 
ele estará ciente de quando será 
necessária manutenção em seu 
caminhão. Ele ainda pode esco-
lher em qual concessionária ser 
atendido.

A Volvo inicia, no Brasil, 
uma campanha de valorização 
do motorista profissional de 
caminhão. A primeira ação é 
a promoção “Sua Voz Te Leva 
Longe”, que busca ouvir a opi-
nião dos motoristas sobre a 
vida nas estradas brasileiras e 
vai sortear  um motorista para 
viajar à Suécia, sede mundial 
do Grupo Volvo, acompanhado 
do jornalista Pedro Trucão, do 
programa Pé na Estrada. 

Para participar, basta pre-
encher um cadastro e respon-
der a uma pesquisa pelo site 
www.suavoztelevalonge.com.
br.  Os interessados em parti-
cipar deverão portar Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) nas categorias C,D ou 
E, morar no país e dirigir ca-
minhões pesados, semipesados 
ou leves de qualquer marca. 

“Com esta promoção, que-
remos ouvir os motoristas para 
entender melhor suas percep-
ções e, a partir daí, desenvolver 
ações que contribuam com a 
valorização desse profissional. 
Sabemos as dificuldades enfren-
tadas no dia a dia nas estradas, 
mas esta é uma forma de dar-
mos voz aos motoristas”, afir-
ma Solange Fusco, diretora de 
Comunicação Corporativa do 
Grupo Volvo América Latina.  

A executiva destaca que a 

Volvo sempre deu atenção ao 
motorista. Os caminhões da 
marca são desenvolvidos com 
avançadas tecnologias que ofe-
recem conforto e segurança ao 
profissional das estradas. Além 
disso, as casas da rede de con-
cessionárias da marca inaugu-
radas nos últimos cinco anos, 
oferecem estrutura de descan-
so aos motoristas; e a empresa 
investe em treinamentos como 
o TransFormar, que tem como 
foco o lado comportamental e 
emocional do motorista. 

“Se os caminhões pararem, 
o Brasil para. Tudo que che-
ga até nós, seja em nossas ca-
sas ou no trabalho, em algum 
momento foi transportado em 
um caminhão”, argumenta So-
lange. 

Com o resultado da pes-
quisa em mãos, a Volvo vai de-
senvolver ações de mobilização 
do setor, que contribuam com 
a melhoria da qualidade de 
vida do motorista de caminhão 
e consequente maior valoriza-
ção da profissão. “Os dados da 
pesquisa vão nos oferecer sub-
sídios para ações que contri-
buam para que a profissão de 
motorista seja mais valorizada 
a partir do ponto de vista dos 
próprios motoristas”, destaca 
Anaelse Oliveira, coordenado-
ra do Programa Volvo de Segu-

rança no Trânsito.  

Inscrições e Sorteio

 Para receber seu número 
da sorte e participar do sor-
teio, o caminhoneiro deve se 
inscrever e responder a um 
questionário que aborda as-
suntos relacionados à vida na 
estrada. O motorista que tiver 
interesse poderá também en-
viar um depoimento sobre o 
que a profissão tem de positi-
vo e o que pode ser feito para 
melhorar, em qualquer forma-
to. Podem ser textos, poemas, 
músicas e vídeos. Os melhores 
poderão ilustrar as ações de di-
vulgação da campanha.

 As inscrições podem ser 
feitas de 1º de junho a 31 de 
julho e poderão ser feitas pelo 
site oficial da promoção www.
suavoztelevalonge.com.br. Só 
é permitida uma inscrição por 
CPF. O sorteio será realizado 
no dia 3 de agosto.

 A viagem à Suécia é de 
uma semana. O vencedor vai 
conhecer a realidade do trans-
porte de cargas no país, do dia 
a dia do motorista europeu e 
visitar a fábrica da Volvo em 
Gotemburgo. A viagem será 
acompanhada e registrada pelo 
jornalista Pedro Trucão, do 
programa Pé na Estrada.

Man latin aMerica 
participa de feira de 
negócioS eM Sergipe
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vOlvO laNça camPaNHa dE 
valORizaçãO dO mOTORiSTa



Com os novos caminhões 
da Linha Cargo 2017 – Cargo 
1419, Cargo 1519, Cargo 3129 
e Cargo 3129 Mixer –, a Ford dá 
continuidade à ampliação da sua 
gama para atender mais de perto 
as necessidades dos clientes, ofe-
recendo opções específicas para 
cada perfil de aplicação. Com es-
ses lançamentos, a linha de cami-
nhões Ford passa a contar com 
29 opções, cobrindo desde o seg-
mento de semileves ao de extra-
pesados, uma das mais completas 
do mercado.

Cargo 1419
O novo Cargo 1419 tem 

peso bruto total de 14.500 kg 
e capacidade máxima de tração 
de 27.000 kg. É equipado com 
motor Cummins ISB4.5, de 4 ci-
lindros, com potência de 189 cv 
(@ 2.300 rpm) e torque de 61,2 
kgfm (@ 1.500 rpm). Tem trans-
missão Eaton de seis marchas e 
eixo motriz Meritor de dupla ve-
locidade (4,45/6,36:1). Com dis-
tância entre-eixos de 4.800 mm, 
é indicado para aplicação em 
distribuição urbana e rodoviária 
de curta e média distância, como 
“milk-run”, para bebidas, mate-
rial de construção e com imple-
mento tipo baú ou carga seca. 

Seu chassi reforçado tem lon-
garinas produzidas em aço de es-
pecificação superior (LNE 600) 
e travessas duplas. Tem também 
um novo eixo traseiro de dupla 
velocidade mais robusto e durá-

vel, da Meritor (MS 23-235). 
O freio também traz compo-

nentes novos de maior durabi-
lidade, que reduzem o custo de 
manutenção. Tanto a câmara de 
freio (de 20”) como as sapatas 
(com largura de 15x7”) são mais 
robusta que as usadas no modelo 
anterior de 13 toneladas. 

As rodas e pneus agora se-
guem o mesmo padrão dos mo-
delos maiores da linha Cargo, 
permitindo a comunização na 
frota. As rodas são da medida 
20x7,5, com dez furos (em vez 
de oito), com pneus 275/80 R 
22,5 sem câmara. O tanque de 
combustível é de 275 litros, com 
reservatório de aditivo Arla 32 de 
25 litros.  

Cargo 1519
O novo Cargo 1519 é um ca-

minhão de aplicação urbana, que 
oferece grande versatilidade e efi-
ciência no transporte de bebidas, 
material de construção, mudan-
ças e coleta “milk-run”, além de 
transporte rodoviário de curta e 
média distância. Seu peso bruto 
total de 15.400 kg é o maior da 
categoria. Tem capacidade máxi-
ma de tração de 27.000 kg e car-
ga útil mais carroceria de 9.726 
kg. A distância entre-eixos é de 
4.800 mm.

Suas longarinas de aço espe-
cial (LNE 600) com travessas 
duplas garantem alta resistência 
ao chassi. É equipado com mo-
tor Cummins ISB4.5 de 189 cv 

(@ 2.300 rpm), torque de 61,2 
kgfm (@ 1.100-2.100 rpm), 
transmissão Eaton de seis mar-
chas e eixo traseiro motriz de 
dupla velocidade (4,56/ 6,21:1), 
da Meritor. Usa rodas 22,5x7,5 e 
pneus 275/80R 22,5. O tanque 
de combustível é de 275 litros, 
com reservatório de Arla 32 de 
25 litros. 

Cargo 3129 e versão Mixer
O novo Cargo 3129 é indi-

cado para o transporte de cana, 
madeira, minério. Ele também 
conta com uma versão especial 
preparada para uso como beto-
neira, o Cargo 3129 Mixer, que 
vem com escapamento vertical e 
tomada de força traseira, facili-
tando a instalação do implemen-
to. 

O veículo tem peso bruto 
total de 23.000 kg, capacida-
de máxima de tração de 51.000 
kg e dispõe de duas distâncias 
extre-eixos (3.440/4.580 mm). 
É equipado com motor Cum-
mins ISB 6.7 de 6 cilindros, com 
potência de 290 cv (@ 2.300 
rpm) e torque de 96,9 kgfm (@ 
1.200-2.100 rpm), e transmis-
são manual Eaton com 10 mar-
chas à frente e 3 à ré. Seu eixo 
trator, da Meritor, é do mode-
lo 50.168, de dupla velocida-
de (4,89:1/5,38:1). Usa rodas 
22,5x7,5 e pneus 295/80R 22,5. 
O tanque de combustível é de 
275 litros, com reservatório de 
Arla 32 de 50 litros.

novoS ModeloS 
ford cargo MédioS 
e peSadoS: Maior 
reSiStência e 
rentabilidade

19junho / 2016   i  ENTREPOSTO  



20 ENTREPOSTO  i  junho / 2016 transporte

A Mercedes-Benz, em parce-
ria com o concessionário Mar-
disa, está presente na 51ª Feira 
do Caminhão de Itabaiana, em 
Sergipe, um dos mais tradicio-
nais eventos de motoristas do 
País. A região é considerada a 
capital do caminhão Mercedes-
-Benz, devido à grande con-
centração de veículos da estrela 
de três pontas. A marca esteve 
presente no evento entre os dias 
9 e 12 de junho, expondo pro-
dutos e disponibilizando test-
-drive.

O estande da marca dá des-
taque a tradicionais modelos 
indicados para os caminhonei-
ros, como o leve Accelo 815 (o 
“Mercedinho”) e o semipesado 
Atron 2324 6x2. Além disso, 
expõe o cavalo mecânico Ac-
tros 2651 6x4 com pintura es-
pecial em homenagem à equipe 
Mercedes-Benz AMG Petronas, 
atual bicampeã da Fórmula 1 
– este design arrojado acentua 
ainda mais a imagem de força e 
imponência do novo Actros.

Os motoristas terão ainda 
um Atego 2430 6x2 à disposi-
ção para test-drive. Isso permite 
que os profissionais percebam 
os diferenciais e as vantagens 

do  conce i to  ECONFORT 
(Economia+Conforto+Força/
Desempenho), filosofia de de-
senvolvimento da Mercedes-
-Benz que resulta num maior 
valor agregado aos caminhões 
da marca.

“As l inhas de caminhões 
Atego, Axor e Actros oferecem 
mais de 40 itens relacionados 
ao ECONFORT”, afirma Ari 
de Carvalho, diretor de Ven-
das e Marketing Caminhões da 
Mercedes-Benz do Brasil. “Des-
sa forma, atendemos cada vez 
mais às demandas do mercado e 
dos nossos clientes, assegurando 
maior eficiência, produtividade 
e rentabilidade para suas ativi-
dades de transporte, com con-
forto superior para o motorista. 
Assim, reforçamos a imagem da 
marca como provedora de uma 
solução completa para os clien-
tes”.

De acordo com Ari, os ca-
minhões Mercedes-Benz são 
reconhecidos no mercado por 
sua força e desempenho exce-
lente e pela elevada robustez, 
resistência e produtividade. 
“Além disso, destacam-se pela 
versatilidade de aplicação, ele-
vada capacidade de carga, redu-

zido consumo de combustível e 
menor custo operacional. Com 
isso, asseguram a rentabilidade 
para os clientes, tanto empresas 
de transporte, quanto os profis-
sionais autônomos”.

A mais completa linha de 
produtos e serviços de pré 

e pós-venda

O estande da Mercedes-
-Benz na Feira do Caminhão 
de Itabaiana também coloca 
em evidência a mais completa 
linha de produtos e serviços de 
pré e pós-venda. Nesse sentido, 
a equipe apresenta aos clientes 
e visitantes as atrativas alterna-
tivas de aquisição de veículos 
da marca oferecidas pelo Ban-
co Mercedes-Benz, Consórcio 
Mercedes-Benz e unidade de 
seminovos SelecTrucks. Tam-
bém serão divulgados outros 
itens do portfólio da marca, 
entre eles, três linhas de peças 
de reposição (peças genuínas 
Mercedes-Benz, peças originais 
da Alliance Truck Parts e peças 
remanufaturadas da linha RE-
NOV), contratos de manuten-
ção e lubrificantes da própria 
marca.

TEST-dRivE cOm aTEgO 2430 é 
aTRaçãO da mERcEdES-bENz Na 
fEiRa dO camiNHãO dE iTabaiaNa

anfavea revela 
novaS previSõeS 
para eSte ano

A Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, Anfavea, divul-
gou no dia 6 de junho, em 
São Paulo, suas novas proje-
ções para o licenciamento, 
produção e exportação de 
autoveículos e máquinas agrí-
colas e rodoviárias este ano. 
A expectativa para o mercado 
de autoveículos, que engloba 
automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus, é de en-
cerrar o ano com 2,08 milhões 
de unidades vendidas, o que 
significa baixa de 19%. A pro-
dução deve alcançar a marca 
de 2,30 milhões de unidades, 
retração de 5,5%. E a expor-
tação apresentará crescimento 
de 21,5% com 507 mil unida-
des este ano.

Para o presidente da An-
favea, Antonio Megale, “as 
novas previsões consideram as 
dificuldades do cenário eco-
nômico neste começo de ano, 
que afetaram negativamente as 
vendas de veículos leves, mas 
principalmente de bens de ca-
pital, como os segmentos de 
pesados e de máquinas agríco-
las e rodoviárias. No entanto, 
a sazonalidade do segundo 
semestre e a expectativa de re-
cuperação gradual do PIB le-
varam a entidade a considerar 
uma queda anual menor do 
que a acumulada até maio. No 
caso das exportações, a busca 
por novos mercados aliada ao 
câmbio favorável puxaram os 
números para cima”.

No segmento de máqui-
nas agrícolas e rodoviárias a 
entidade espera que as ven-
das cheguem a 38 mil unida-
des, o que representa baixa de 
15,5%. A estimativa para pro-
dução é de queda de 16,4%, 
com 46,2 mil unidades no fi-
nal do ano. E para as exporta-
ções é esperado um cenário de 
retração de 18,6%, com 8,2 
mil unidades.

Caminhões e ônibus

O licenciamento de ca-
minhões fechou maio com 
4,1 mil unidades vendidas, 
decréscimo de 3% ante as 
4,2 mil unidades de abril. Na 

análise contra maio do ano 
passado, com 6 mil unidades, 
o balanço ficou 32,2% abaixo. 
No acumulado o recuo é de 
31,2%: foram 21,4 mil uni-
dades em 2016 e 31,1 mil no 
ano passado. A produção no 
quinto mês aumentou 2,6% 
com relação a abril – 5,3 mil 
unidades contra 5,2 mil – mas 
caiu 13,6% frente a maio do 
ano passado, quando foram 
produzidos 6,2 mil cami-
nhões. O total de unidades 
fabricadas no acumulado está 
29,2% inferior se compara-
do com o mesmo período de 
2015, com 25,7 mil unidades 
este ano e 36,3 mil no ano 
passado. O resultado da ex-
portação de caminhões apre-
sentou crescimento de 9,4% 
ao se comparar as 1,9 mil 
unidades em maio com as 1,7 
mil em abril. No comparativo 
com o mesmo período do ano 
passado, que registrou 2,2 mil 
unidades, a queda é de 13,8%.

Até o quinto mês do ano 
a indústria negociou com ou-
tros países 7,7 mil unidades, o 
que representa diminuição de 
6,7% ante o ano passado com 
8,2 mil. Já as vendas de ôni-
bus ficaram acima em 16,3%, 
ao comparar as 1,1 mil unida-
des de maio com as 916 uni-
dades de abril, porém apresen-
tou recuo de 26,3% ante as 
1,4 unidades comercializadas 
em maio do ano passado. O 
resultado do ano, com 4,7 mil 
unidades, diminuiu 42,8% 
frente as 8,2 mil unidades do 
ano passado.

Os fabricantes de chassis 
para ônibus produziram 1,5 
mil unidades em maio, o que 
significa contração de 5,9% 
sobre as 1,6 mil em abril. Na 
análise contra o quinto mês 
do ano passado, quando 2,3 
mil unidades saíram das li-
nhas de montagem, a queda é 
de 35,7%. No acumulado do 
ano foram fabricados 7,4 mil 
produtos, retração de 38,5% 
contra as 12,1 mil unidades de 
igual período de 2015. As ex-
portações de ônibus até maio 
deste ano estão maiores em 
11,1%, com 2,9 mil unidades 
em 2016 e 2,6 mil em 2015.



Mercoflora 2016 diScutirá 
coMpoSto orgânico na 
horticultura

roSaS reijerS potencializa a 
rentabilidade daS redeS varejiStaS 
atravéS da venda de floreS

A abertura da Expoflora 
2016 será no dia 26 de agosto 
e vai até o dia 25 de setembro. 
O evento é a maior exposição de 
flores e plantas ornamentais da 
América Latina, realizada anu-
almente em Holambra para dar 
as boas-vindas à estação da pri-
mavera.  A cidade que fica a 140 
km de São Paulo, é uma antiga 
colônia holandesa e seu nome é 
a junção das palavras Holanda, 
América e Brasil. Em sua pri-
meira edição, em 1981, o even-
to atraiu mais de 12 mil pessoas 
em um único final de semana. 
Hoje, mais de 300 mil turistas 
visitam o evento a cada ano.

O município mantém as 
características, os costumes ho-
landeses e inclusive a culinária, 
também divulgados durante a 

Expoflora.  Apesar de contar 
com pouco mais de 11 mil habi-
tantes, Holambra é o maior cen-
tro de cultivo e comercialização 
de flores e plantas ornamentais 
do país e responde por cerca de 
40% das vendas do setor. Por 
isso, os mais de 300 produto-
res aproveitam a Expoflora para 
mostrar aos visitantes as novi-
dades em flores e plantas orna-
mentais, já que o evento é, hoje, 
a grande vitrine das novidades 
da floricultura nacional. 

As vendas de ingressos para 
grupos são realizadas a partir de 
15 pessoas (com direito a uma 
cortesia) por meio da Central 
de Reservas da Expoflora nos 
dos telefones (19) 3802-1499 
/ 98115-1294 / 98114-9783 
/ 98114-9862 e pelos e-mails: 

centraldereservas@expoflora.
com.br, laercio@expoflora.com.
br  e reservas@expoflora.com.
br. O atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. Crianças de até cinco anos, 
acompanhadas de adulto pagan-
te, não pagam ingressos.

As vendas de ingressos in-
dividuais antecipados com des-
conto são feitas pela AVI (Pira-
cicaba), Ipê Turismo (Campinas 
e Jundiaí), Caprioli Turismo 
(Campinas), Saty Turismo (Ava-
ré, Tietê e Bauru), TEL Turismo 
(Circuito das Águas, Indaia-
tuba, Hortolândia e Paulínia), 
São Bento (Baixada Santista) e 
pelo Ingresso Rápido (em todo 
o Brasil, pela internet, por meio 
do site www.ingressorapido.
com.br).

a t e m á t i c a  “ c o m p o s t a g e m 
de res íduos  agro industr ia is : 
recomendação e uso do composto 
orgânico na horticultura” estará 
e m  d e b a t e  n o  p r i m e i ro  d i a 
da programação científ ica da 
mercoflora 2016. a palestra será 
min is t rada  pe lo  engenhe i ro 
a g rô n o m o,  lu i z  a n t ô n i o  d e 
mendonça costa, às 14h do dia 14 
de julho de 2016. a feira acontece 
de 14 a 16 de julho de 2016, nos 
pavilhões do parque de exposições 
tancredo de  a lmeida  neves 
(efapi), em chapecó. 
a nova feira especial izada de 
chapecó é uma in ic iat iva da 
associação comercial e industrial 
(acic) em parceria com o conselho 
das entidades empresariais (cec). 
costa  possu i  graduação em 
Habilitação plena em química, 
g r a d u a ç ã o  e m  l i ce n c i a t u r a 
e m  c i ê n c i a s ,  g ra d u a ç ã o  e m 
e n g e n h a r i a  a g r o n ô m i c a , 
graduação em Bacharelado em 
ciências com Habil itação em 
química, mestrado em agronomia 
(produção vegetal), doutorado 
e m  a g ro n o m i a  (e n e rg i a  n a 
agricultura) e pós-doutorado pelo 
instituto superior de agronomia 
lisboa-portugal. 
atualmente é bolsista do conselho 
nacional de desenvolvimento 
científ ico e tecnológico. tem 
experiência na área de agronomia, 
com ênfase em hort icultura, 
a t u a n d o  c o m  t e m a s ,  c o m o 
adubação orgânica, composto 
orgânico, pó de rocha, fertilidade e 
adubação verde.

“a programação técnica científica 
vai enfatizar diversas abordagens 
m u i t o  r e l e v a n t e s  p a r a  o 
desenvolvimento da agricultura 
regional, visto que, somente com 
o conhecimento do panorama das 
cadeias produtivas destes quatro 
setores, que envolvem novas 
tecnologias de produção, entre 
outros, será possível estabelecer 
p e r s p e c t i v a s  e  a p r i m o r a r  a 
horticultura regional”, comenta o 
diretor da programação técnica da 
Mercoflora, Gilberto Luiz Curti. 
os temas que serão discutidos 
d u r a n t e  o s  t r ê s  d i a s  d e 
p ro g r a m a ç ã o  c i e n t í f i c a  s ã o 
ligados aos setores da olericultura, 
f l o r i c u l t u r a ,  f r u t i c u l t u r a  e 
silvicultura que, a médio/longo 
prazo, poderão disponibilizar aos 
produtores novas alternativas de 
atividade agrícola ou incrementar 
as já existentes, com significativa 
m e l h o r i a  d a  q u a l i d a d e  d o s 
produtos a serem oferecidos aos 
consumidores. 

mercoflora
a e x p e c t a t i v a  é  re u n i r  1 2 0 
expositores e atrair cerca de 10 
mil visitantes e compradores. 
o coordenador geral  da feira 
joão  car lo s  sco pe l  ac red i ta 
q u e  a  me rcof l o ra  2 0 1 6  t e m 
potencia l  para d ivers i f icar a 
matriz econômica de chapecó. 
o pres idente  da  acic  jos ias 
mascarello realça que as feiras 
técnicas cumprirão importante 
papel de fomento econômico 
neste ano. 
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VEm aí a 
expoflora 2016

com grandes perspectivas de 
negócios (e  uma importante 
oportunidade de divulgar amp-
lamente as  vendas de f lores 
para o varejo), a rosas reijers 
- maior produtora de flores do 
país – participou entre os dias 
02 a 05 de maio pela primeira 
vez da apas - feira e congresso 
de gestão internacional, promo-
vida pela associação paulista de 
supermercados, que tem como 
fo co  a p re s e n t a r  n o v i d a d e s , 
apontar tendências e estimular 
negócios e parcerias entre forne-
cedores e supermercadistas.
 “ao longo deste período, nosso 
crescimento foi expressivo, al-
cançando os 30%. essa partici-

pação está dentro das expecta-
tivas globais da nossa empresa, 
mas é claro que há espaço para 
mais avanços. o negócio com 
flores tem uma ótima rentabili-
dade, com alto faturamento por 
metro quadrado para as lojas 
de supermercados”, salientou a 
engenheira agrônoma da rosas 
reijers, camila reijers.
por abrigar mais de 600 exposi-
tores nacionais e internacionais 
e gerar negócios na ordem de 
r$ 6 bilhões, que a rosas reijers 
escolheu a apas a fim de realizar 
um trabalho para fomentar este 
tipo de oportunidade ao varejo 
e apresentar a empresa a novos 
parceiros. 



ENCONTRAR SUA EMPRESA 
NA CEAGESP

PODE SER TÃO DIFÍCIL 
QUANTO ACHAR UMA AGULHA 

NO PALHEIRO.
O que parece uma missão difícil pode ser bem fácil.

Anuncie no Anuário Entreposto 2016, o guia oficial de 
negócios na Ceagesp e ganhe mais destaque.

Aproveite a oportunidade  para inscrever sua empresa no 
catálogo impresso e ganhar uma página no portal do 
Jornal Entreposto.

Atendimento:
11 3831.4875

jornalentreposto.com.br/anuario-entreposto
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