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de vilão a HeRói das HoRtifRútis: 

o tomate é bola da vez



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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BRaSil TERá 25 adidOS 
agRícOlaS ESPalhadOS 
PElO muNdO

um decreto publicado no Diário 
Oficial no dia 10 de maio, aumenta 
de oito para 25 o número de 
adidos agrícolas brasileiros pelo 
mundo. a medida vai reforçar o 
trabalho de abertura, manutenção 
e ampliação de mercados para os 
produtos agrícolas nacionais.

o brasil não tinha adidos 
agrícolas até 2008, quando um 
decreto determinou a atuação 
de oito postos. Desde então, 
eles trabalham em buenos 
aires (argentina), Washington 
(estados unidos), bruxelas (união 
europeia), Pequim (China), moscou 
(rússia), Pretória (áfrica do sul), 
genebra (sede da organização 
mundial do Comércio) e tóquio 
(Japão). agora, haverá adidos 
também em países como China, 
Japão, indonésia, índia, Chile e 
arábia saudita.

outra novidade é que cada adido 
poderá ter até cinco auxiliares 
locais. até então, o limite era de 
dois funcionários. 

ExPORTaçõES dE fRuTaS 
fREScaS aumENTam NO    
1º TRimESTRE

no primeiro trimestre de 2016, 
as exportações de frutas frescas 
aumentaram 3,4%, em volume 
frente aos mesmos meses do 
ano passado, totalizando 162 mil 
toneladas, segundo dados da 

secretaria de Comércio exterior 
(secex). a maior quantidade de 
frutas direcionadas ao exterior foi 
impulsionada pelo crescimento 
nos envios de melancia, banana 
e mamão. o maior destino das 
frutas brasileiras ainda é a união 
europeia.

Por outro lado, em receita (que 
somou us$ 112 milhões de janeiro 
a março), houve recuo de 4,2%. o 

menor ganho é reflexo do preço 
mais baixo em dólar das frutas 
comercializadas no exterior (valor 
fob – sem contabilizar o frete). 
Dentre as culturas acompanhadas 
pelo hortifruti/Cepea, o maior 
recuo no preço/kg foi o da uva 
(-28%), seguida pela maçã (-12%) 
e da lima ácida tahiti (-11%). indo 
na contramão desta tendência, 
manga teve aumento do preço 

em dólar nas negociações 
internacionais.

mesmo assim, no ranking 
de exportações do primeiro 
trimestre de 2016, o melão 
conquistou o 1º lugar, com receita 
de us$ 28 milhões, seguido pela 
manga (us$ 24 mi) e limões e 
limas (onde está a lima ácida 
tahiti), em terceiro lugar com us$ 
19 milhões.

cBc NEgóciOS mOvimENTa 
O mERcadO dO 
agRONEgóciO NO muNdO 
digiTal

a CbC negócios começou a 
operar em novembro de 2015 e 
já tem movimentado o mercado 
com a venda de insumos e 
commodities agrícolas. De acordo 
com estimativas da empresa, 
considerando o crescimento da 
procura, particularmente entre 
grandes empresas que negociam 
commodities agrícolas, a 
estimativa é fechar este ano com 
um volume acima de 200 milhões 
de reais negociados.

“este crescimento, mesmo em 
tempos de crise no brasil, se deve 
às vantagens operacionais da 
plataforma digital, que assegura 
rapidez, confiabilidade, segurança, 
sigilo e, sobretudo, maior liquidez 
nos negócios”, diz eduardo 
fogaça, diretor comercial da CbC 
negócios.

o agronegócio movimenta, 
por ano, em média, mais de um 
trilhão e duzentos milhões de 
reais nas atividades de compra e 
venda de commodities agrícolas, 
sendo que a este valor pode 
triplicar em relação à capacidade 
de giro de produtos no mercado. 
antes da CbC negócios entrar 
em operação, todo este volume 
vinha sendo negociado de forma  
esgotante, uma vez que além 
de exigir muito do profissional 
que intermediava os negócios, 
tratava-se de um processo caro, 
demorado e sujeito a erros.



gOvERNadORES dE 
SãO PaulO E PaRaNá 
aSSiNam acORdO dE 
dESENvOlvimENTO 
agROPEcuáRiO

o governador do estado de são 
Paulo, geraldo alckmin assinou 
acordo de cooperação com o 
governador paranaense, beto 
richa. o objetivo do documento 
firmado no dia 13 de maio, em 
maringá, é o desenvolvimento da 
agropecuária nos dois estados.

“Esse acordo significa uma 
somatória de competências para 
os dois estados. somos irmãos, 
o rio Paranapanema não nos 
separa, nos une”, afirmou Geraldo 
alckmin.

“estamos celebrando esse 
convênio visando intercâmbio 
para avançarmos na área de 
agricultura e pecuária do Paraná 
e de são Paulo. temos várias 
experiências que podem ser 
compartilhadas”, disse richa. 

o protocolo de cooperação 
abre caminho para que os 
estados – dois dos maiores 
produtores do setor no brasil – 
desenvolvam ações conjuntas e 
troca de experiências em áreas 
estratégicas. 

PlaNO SafRa dESTiNaRá 
R$ 202,88 BilhõES PaRa 
PROduTORES RuRaiS

o Plano safra 2016/2017 vai 
disponibilizar r$ 202,88 bilhões 
para produtores rurais. o valor é 
8% maior que o da safra anterior, 
de r$ 187,7 bilhões. os juros foram 
ajustados sem comprometer a 
capacidade de pagamento do 
produtor, com taxas entre 8,5% 
e 12,75% ao ano, informou o 
ministério. Para os produtores 
beneficiados pelo Programa 
de apoio ao médio Produtor 
(Pronamp), os recursos de custeio 
aumentaram 15,4% e alcançaram 
r$ 15,7 bilhões, com juros anuais 
de 8,5%.

os demais recursos do Plano 
safra serão disponibilizados 
para financiamento a taxas de 
juros livres do mercado. o Plano 
agrícola e Pecuário 2016/2017 
entra em vigor em 1º de julho e se 
estende até 30 de junho do ano 
que vem.

agricultura familiar
Já os agricultores familiares 

contarão com r$ 30 bilhões para 
o financiamento de projetos 
individuais ou coletivos destinados 
à produção de alimentos básicos. 
o valor foi divulgado no dia 03 
de maio, pelo governo federal, 
durante cerimônia de anúncio do 
Plano safra da agricultura familiar 
2016/2017. gPs e AsP tRAzeM dA eNeRgIA sOlAR ecONOMIA e 

quAlIdAde PARA O seu NegócIO  

No momento de cri-
se que o país está 
passando, o segre-
do é saber criar so-

luções para sair dessas situações 
complicadas. Uma das alterna-
tivas de economia é a utilização 
da energia solar. No boletim 
lançado “Energia Solar no Bra-
sil e no Mundo – Ano de Refe-
rência – 2014”, publicado pelo 
Ministério de Minas e Energia 
(MME), aponta que, em dois 
anos, o Brasil deverá estar entre 
os 20 países com maior geração 
de energia solar no mundo.

Além de ser uma energia 
limpa, há outros benefícios, ela 
é totalmente renovável, infini-
ta, não faz barulho, não polui e 
a manutenção é mínima. Van-
tagens que beneficiam muitas 
empresas e inclusive na agricul-
tura. Para os permissionários 
da Ceagesp, por exemplo, essa 
tecnologia seria útil. Entenda 
mais:

A otimização da captura 
e armazenamento da energia 
solar aumenta a produtivida-

de das plantas e hortaliças na 
Agricultura e horticultura, 
usando técnicas como os ciclos 
de plantio, alturas diferentes na 
construção das estufas e a mis-
tura de variedades de plantas, 
permitindo a produção duran-
te todo o ano e o crescimento 
de culturas especiais e de ou-
tras plantas não adaptadas às 
condições climáticas locais, em 
ambientes fechados. Na área 
de frigoríficos e refrigeração, 
redução do custo de energia e 
abastecimento de energia 24 
horas por dia.

Por isso, a GPS (Green Po-
wer Solution) Global Comércio 
e Serviços Ltda e seu parceiro 
Comercial A.S.P   Consultoria  
M.E  (Adonildo) têm a solução 
adequada para implementar 
esta tecnologia, com custo-be-
nefício  na medida certa para 
seu projeto no Entreposto e 
também no mercado afora.

Informações pelos telefones: 
( 11) 98368-6282, (11) 99928-6056 
suporte@gpsamericas.com 
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CÁ ENTRE NÓS

O mês de maio possui al-
gumas datas importantes no 
calendário nacional.  É conheci-
do, popularmente, pelo mês das 
noivas, por exemplo, mas não só 
isso, veja outras principais datas 
comemoradas:

1º - É o dia do trabalhador, e 
o trabalho com carteira assinada 
está fazendo muita falta na vida 
dos brasileiros. 

7 – Nesse dia, a nossa tur-
ma realizou o Bazar da Hospi-
talidade com brinquedos que 
foram angariados pelo Instituto 
da Criança do Rio de janeiro e 
em parceria com a aldeia Rosa 
Dourada, que atende várias tri-
bos indígenas pelo Brasil a fora. 
Os índios beneficiados com o 
evento foram da tribo Kariri 
Xocó do estado de Alagoas. A 
comunidade do portão nove da 
linha do Cingapura-Villa Lobos 
e a vizinhança da Ceagesp fica-
ram felizes em adquirir brinque-

dos de boa qualidade por um 
preço super convidativo.

Entre os voluntariados que 
vieram ajudar na organização do 
bazar, havia limpadores de vidro 
de prédios altíssimos, psicólo-
gos, cardiologistas, professores, 
publicitários, uma galera da 
rede hoteleira. Como a maioria 
dos participantes era vegetaria-
na o almoço foi preparado com 
produtos comercializados aqui 
na Ceagesp: salada de alface 
com tomate e bastante cebola, 
omelete com espinafre, suco de 
laranja, e sobremesas, como fa-
tias de abacaxi pérola, melão, e 
banana nanica. Estava uma de-
lícia. O bazar da hospitalidade 
rendeu 12 mil reais, sendo que 
seis mil foram depositados na 
conta da nossa turma e seis mil 
para a aldeia Kariri Xocó. Foi 
uma benção pura.

13 - Dia da abolição da es-
cravatura onde a lei Áurea foi 

assinada pela princesa Isabel, e 
o dia de Nossa Senhora de Fá-
tima, que em nossas orações 
pedimos que não haja mais es-
cravidão no mundo. 

14 – (segundo domingo do 
mês), dia das mães, que sempre 
estão orando e pensando no fu-
turo dos filhos. 

26 - A última quinta-feira 
do mês é o dia de Corpus Chris-
ti, e vamos ter uma missa sole-
ne no galpão dos carregadores. 
Começará às nove horas e será 
celebrada pelo Frei Antônio Ja-
cinto Junqueira, padre da paro-
quia Nossa Senhora de Lurdes, 
em companhia do capelão da 
Ceagesp e da Comunidade Am-
biental Santa Luzia Diácono 
Luiz Carlos de Laerte. A presen-
ça do coral Frasar - Fraternidade 
Secular Agostiniana Recoleta. 
Após a celebração eucarística 
haverá a apresentação de varias 
bandas tocando forro e música 

regional em homenagem aos 
carregadores e trabalhadores do 
mercado. Você está convidado. 
Venha e traga a sua família para 
participar desse momento de fé 
e cultura.

Nota* No dia 9 de maio, 
faleceu Carlos Galeão Camaxo, 
já trabalhou no restaurante da 
Ceagesp. Foi um dos fundado-
res do Partido Verde, e deixa a 
esposa Mirna, filho Carlos e a 
filha Mirna. A missa de sétimo 
dia foi na igreja São Luís e entre 
seus vários amigos estava o ex-
-prefeito de são Paulo Gilberto 
Kassab, vereador Natalino, ve-
reador Tripoli, Andrea Matara-
zzo, Eduardo Jorge do PV, e do 
movimento Acorda Lapa Eloi 
Murari. Camaxo participava 
como diácono da pastoral dos 
enfermos. Grande perda.

cOMeMORAÇões de MAIO
manelão



quAlIdAde dO cItROs 
cOMeÇA cOM uMA 
PlANtA PRePARAdA 
FIsIOlOgIcAMeNte
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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

Atualmente, o Brasil é res-
ponsável por 60% da produção 
mundial de suco de laranja. Ao 
todo mais de 18 milhões de to-
neladas da fruta são colhidas 
anualmente no país, segundo 
dados do Ministério da Agricul-
tura Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Entretanto somente um 
potencial produtivo grande não é 
suficiente para atender às deman-
das do mercado interno e exter-
no, tudo começa nos cuidados ao 
solo e às plantas. 

Segundo o engenheiro agrô-
nomo, Marcos Revoredo, gerente 
técnico de Hortifruti da Alltech 
Crop Science, “para buscar essa 
qualidade da fruta, é importan-
te um bom manejo, que deve 
começar com uma planta bem 
preparada fisiologicamente, com 
sanidade para que possamos al-
cançar bons resultados”, explica. 
Para isso, o especialista destaca 
o uso de produtos que auxiliam 
na fitossanidade, por meio da in-
dução natural de resistência e no 
complemento nutricional, atra-
vés de boro, cobre, e zinco que 
impactam no desenvolvimento e 
padronização dos frutos. 

Esse conjunto de práticas 
contribui para o resultado final 
e, consequentemente, melhor co-
mercialização do produto. Entre 
as principais exigências do mer-
cado, o agrônomo aponta dois 
fatores importantes, um é o ren-
dimento industrial, como o me-
lhor acúmulo de sólidos solúveis 

para o setor de sucos concentra-
dos – onde o Brasil se destaca 
como maior exportador mun-
dial; o segundo é a coloração, o 
brilho e a textura das cascas para 
os citros de mesa, ou seja, a fru-
ta in natura - destinada em sua 
maioria ao consumo interno. 

Segundo o presidente da As-
sociação Brasileira de Citros de 
Mesa (ABCM), Emílio Fávero, 
as redes de comércio varejis-
ta também têm se preocupado 
cada vez mais com a gestão de 
perdas e quebras dos seus lotes. 
“Isso exige do produtor ou do 
fornecedor uma qualidade maior 
nas frutas e um manejo no pós-
-colheita. Pois é esse trabalho que 
garante um shelf life (tempo de 
prateleira) maior e melhor”, ana-
lisa. 

CamPanha
Qualidade na mesa é sinô-

nimo de qualidade de vida para 
o consumidor. Recentemente 
lançada pela ABCM, a campa-
nha “H1 Nenhum” estimula os 
brasileiros a consumirem mais 
citros, principalmente nas épocas 
do ano mais propensas a surtos 
de gripe. Isso porque, as frutas 
cítricas possuem alta concentra-
ção de vitamina C, que reforça a 
imunidade do corpo. “Aproveita-
mos o momento para incentivar 
as pessoas a consumirem suco de 
laranja e as frutas cítricas, como 
sendo uma forma de propiciar 
uma resistência maior ao vírus”, 
explica Fávero.

Entre os deferimentos estão tecnologias já 
licenciadas para comercialização por empresas 
brasileiras e norte-americanas, como o sensor 
Diédrico – destinado à irrigação, o qual avisa 
quando o solo está precisando de água. O dis-
positivo teve patente concedida na Austrália e 
na China, cinco anos após o pedido. No Brasil, 
a solicitação foi feita em 2008 e ainda se encon-
tra em fase de avaliação.

O produto está disponível no País em duas 
versões, fixa e portátil, fabricado pela Tecnicer 
Tecnologia Cerâmica Ltda, com sede em São 
Carlos (SP). A empresa já está produzindo os 
sensores em escala industrial e comercializando 
para todo o território brasileiro. Nos Estados 
Unidos, o Sensor Diédrico foi licenciado para 
a Irrometer.

sensor Para 
irrigação De 
Pequenas 
hortas
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Depois de ser o grande vilão 
de 2015 e de anos anteriores, nas 
gôndolas dos supermercados e 
nas feiras livres, o tomate inicia 
2016, com um cenário comple-
tamente favorável. O período de 
estiagem, a falta de chuva, em 
grande parte do Brasil, acabou 
favorecendo muito a colheita 
para esta safra. 

No primeiro trimestre deste 
ano, as principais zonas produ-
toras tiveram queda dos preços 
nas Centrais de Abastecimento 
(Ceasas) do país. A maior oferta 
dos produtos e a melhor qualida-
de fizeram os preços caírem em 
até 53%, no caso do tomate no 
Espírito Santo. É o que revela o 
3º Boletim Prohort de Comer-
cialização de Hortigranjeiros nas 
Ceasas em 2016.

O relatório da Ceasa mos-
tra ainda que, em abril, o preço 
médio dos alimentos, por quilo, 
se manteve estável, ficando em 
torno de R$ 2,06, um aumen-
to de R$ 0,01 se comparado ao 
mês anterior. O tomate, laranja, 
maçã, repolho, couve flor, bró-
colis de cabeça e vagem tiveram 
quedas que variam entre 13,69% 
e 26,11%.

Outro fator que também 
contribuiu é a demanda de mer-
cado, já que os vendedores estão 
comprando de diversos lugares 
do país, em busca do melhor 
negócio. “Tem muitas regiões 
produtoras de tomate, então, 
quando a mercadoria sobe aqui 
(São Paulo), por exemplo, vem 
mercadoria da Bahia, do Espírito 
Santo, de Goiás e aí cai o preço”, 
explica o permissionário, Nilson 
Kuhnen, proprietário da Loja 
Maná Tomates. 

O valor da caixa que é ven-
dida, na Ceagesp, 18 ou 20 qui-
los, sai em torno de 25 a 30 re-
ais. Carmem conhecido como o 
“Longa Vida” e o italiano são os 
tipos mais vendidos. Eles repre-
sentam cerca de 90%, segundo 
os vendedores do entreposto de 
São Paulo.

Momento positivo que re-
sulta tanto para o consumidor, 
que sente a diferença no bolso, 
quanto à economia. O Produto 
Interno Bruto do agronegócio 
começou 2016, em alta, com 
crescimento de 0,47% em janei-
ro, segundo a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) e o Centro de Estudos 

Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea). Os itens que tive-
ram as maiores altas em receitas 
foram: milho (34,25%), Cacau 
(27,33%), Soja (24,63%) e mais 
uma vez o tomate tendo como 
destaque (72,63%).

A inflação também contri-
buiu diretamente, já que o IPCA 
– Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo teve a taxa de março 
menor que a de fevereiro, fican-
do em 0,43%. Os produtos que 
ficaram mais baratos foram os 
hortifrúti. No acumulado em 
12 meses, enquanto alguns itens 
tiveram alta, subiram acima da 
inflação. Sendo que cenoura 
(14,52%), manteiga (14%), açaí 
(13,64%), alho (5,70%) e feijão 
preto (5,26%) e leite longa vida 
(4,57%). Entre os alimentos que 
ficaram mais baratos, o destaque 
ficou com o tomate, cujo preço 
caiu em 7,43%.

O título de vilão para este 
ano, ou por enquanto, vai fi-
car com o mamão, considerado 
como o “novo tomate”. Somente 
em Belo Horizonte, a fruta so-
freu uma alta superior a 40% e, 
no Brasil, o valor aumentou em 
27%, em abril, diz o IBGE.

De vIlão a HeróI Das HortIfrútIs:     o tomate é bola Da vez
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GuIlHerme araujo

PiB dO 
agRONEgóciO 
iNicia aNO cOm 
alTa dE 0,47% 
o Produto interno bruto do 
agronegócio começou, 2016, 
em alta, com crescimento de 
0,47% em janeiro, segundo a 
Confederação da agricultura 
e Pecuária do brasil (Cna) e o 
Centro de estudos avançados em 
economia aplicada (Cepea). os 
itens que tiveram as maiores altas 
em receitas foram: milho (34,25%), 
Cacau (27,33%), soja (24,63%) e o 
tomate (72,63%).

QuEda dO PREçO 
 
a diminuição das chuvas nas 
principais zonas produtoras de 
tomate e batata impactaram na 
queda dos preços comercializados 
dessas hortaliças nas principais 
Centrais de abastecimento 
(Ceasas) do país. a maior oferta 
dos produtos e a com melhor 
qualidade fizeram os preços 
caírem em até 53% no caso do 
tomate no espírito santo e 39% 
da batata em recife. é o que 
revela o 3º boletim Prohort de 
Comercialização de hortigranjeiros 
nas Ceasas em 2016, divulgado no 
dia 22 de março pela Companhia 
nacional de abastecimento 
(Conab). o estudo analisa os 
preços de comercialização no 
atacado em fevereiro deste ano.

TOmaTE ficOu 
15,26% maiS 
BaRaTO
 
segundo os dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e estatística (ibge), no dia 06 
de maio, o grupo alimentação 
e bebidas desacelerou a alta de 
1,24% em março para 1,09% em 
abril. Sendo que o tomate ficou 
15,26% mais barato
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10 maiORES PROduTORES dE TOmaTE - dE acORdO cOm lEvaNTamENTO da 
ORgaNizaçãO daS NaçõES uNidaS PaRa alimENTaçãO E agRiculTuRa (faO), dE 2012, O 
BRaSil ESTá ENTRE OS 10 maiORES PROduTORES dE TOmaTE (3.873.985 TONEladaS)

PROduçãO dO TOmaTE PaRa a SafRa dE 2016 - SEguNdO O iBgE, aTRavéS dO lEvaNTa-
mENTO SiSTEmáTicO da PROduçãO agRícOla (lSPa),a ExPEcTaTiva dE PROduçãO dO 
TOmaTE PaRa a SafRa dE  2016, Em TONElada, é dE 3.544.593.

ESTadOS PROduTORES dE TOmaTE - SEguNdO iBgE, O RaNkiNg dOS PRiNciPaiS ESTadOS 
PROduTORES dE TOmaTE dE 2015, gOiáS é O ESTadO cOm a maiOR PaRTiciPaçãO dO 
mERcadO cOm 20,8%, SEguiNdO POR miNaS gERaiS (19,3%), SãO PaulO (16,4%), Bahia 
(7,2%), cEaRá (6,8%), RiO dE JaNEiRO (5,4%), ESPíRiTO SaNTO (5,1%), SaNTa caTaRiNa (5,1%) 
E PaRaNá (4,8%).

PROduçãO - a áREa dE PROduçãO dE TOmaTE, SEguNdO O iBgE, Em 2015 é dE 55 
milhõES hEcTaRES, ENQuaNTO O aNO dE 2014 ERa dE 65,2 milhõES. ESTimaTivaS dO 
cENTRO dE ESTudOS avaNçadOS Em EcONOmia aPlicada (cEPEa), da uNivERSidadE 
dE SãO PaulO (uSP), mOSTRam QuE hOuvE PEQuENa RETRaçãO da áREa culTivada 
Em 2014, Em TORNO dE 1% SOBRE O PERíOdO aNTERiOR. gOiáS, RESPONSávEl POR 70% 
dE TOdO O aBaSTEcimENTO dO fRuTO RaSTEiRO dESTiNadO à iNdúSTRia, fOi O ESTadO 
ONdE hOuvE a maiOR dimiNuiçãO.

PROduçãO Em 2015 NO SudESTE - a REgiãO SudESTE dO BRaSil cONTRiBui cOm 54,4%, 
a REgiãO Sul cOm 23,4% E O NORdESTE cOm 22% dO TOTal NaciONal, SEguNdO OS 
dadOS da SEcRETaRia dE agRiculTuRa E aBaSTEcimENTO dO ESTadO dE SãO PaulO. 

gRÁFIcOs

dAdOs

ceNÁRIO bRAsIleIRO NO 
cultIvO de tOMAte

Outro dado importante que aponta o 
levantamento é o ranking dos principais 
Estado produtores do país. Goiás conti-
nua sendo o estado com a maior partici-
pação do mercado com 20,8%, seguindo 
por Minas Gerais (19,3%), São Paulo 
(16,4%), Bahia (7,2%), Ceará (6,8%), 
Rio de Janeiro (5,4%), Espírito Santo 
(5,1%), Santa Catarina (5,1%) e Paraná 
(4,8%).

Segundo os dados da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento de São Paulo. 
A região Sudeste do Brasil contribui com 

54,4% da produção de tomates, a região 
Sul com 23,4% e o Nordeste com 22% 
do total nacional. O Estado de São Paulo 
produziu somente, em 2015, uma quanti-
dade de 23.841.706,00 (caixas de 25 Kg) 
de tomate de mesa (destinada ao comér-
cio), somando um valor da produção de 
R$ 1.094.095.888,34. A área ocupada 
com esse produto foi de 8,2 mil hectares, 
0,7% maior do que o ano anterior, e o vo-
lume produzido 2,5% maior (604,4 mil 
toneladas), sendo a produtividade 1,8% 
maior que em 2014.

No Brasil, a área de produção de to-
mate teve uma queda de 15,6%, segundo 
os dados levantados pelo IBGE. Sendo 
que o ano de 2014, era de 65,2 milhões 
de hectares para o plantio e em 2015, é de 
55 milhões. É o menor Número registra-
do desde 2002, que era de 62,5. Mesmo 
assim, o cenário para este ano é positivo. 
Sendo que a expectativa de produção para 
a safra de 2016 é superar os resultados ob-
tidos no ano anterior, de 3,4 milhões to-
neladas para 3,5 milhões (t).
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Depois de décadas sendo re-
conhecida no estado do Rio de 
Janeiro como a “terra do tomate”, 
São José de Ubá vive uma fase de 
ampliação da produção agrícola. 
Desde 1960, a cidade de pouco 
mais de nove mil moradores do 
Noroeste Fluminense dedicou 
grande parte de suas propriedades 
rurais à cultura do tomate. O ce-
nário começou a mudar recente-
mente com o incentivo à diversifi-
cação de cultivo do Programa Rio 
Rural, da secretaria estadual de 
Agricultura e Pecuária. Agriculto-
res locais têm investido nas lavou-
ras de outros hortifrutigranjeiros 
como berinjela, milho, abóbora e 
quiabo.

A produtora Alessandra Silva, 
da microbacia Córrego de Ubá, 
representa bem essa fase de transi-
ção. Assim como boa parte de sua 
família, que tem longa tradição 
nas lavouras de tomate, ela come-
çou a trabalhar no ramo desse jei-
to, plantando e colhendo o fruto 
entre os meses de março e agosto. 
No entanto, percebeu que a lucra-
tividade diminuía safra após safra. 

“A concorrência com os pro-
dutores paulistas foi encolhendo 
o preço do tomate aqui no muni-
cípio. Isso sem falar nos atravessa-
dores. Estava saindo caro demais, 
a ponto de não compensar”, reve-
la a agricultora.

Depois de pesar os custos, 
Alessandra pediu orientação 
técnica à Emater-Rio. Com o 
subprojeto de diversificação de 
cultivo, ela recebeu incentivo de 
aproximadamente R$ 5 mil e 
focou no plantio de três mil pés 
de quiabo, que lhe renderam, só 
nos últimos cinco meses, cerca de 
uma tonelada do fruto. O quilo 
do quiabo saindo da horta é co-
mercializado, geralmente, a um 
real. De sua propriedade, a mer-
cadoria segue para comunidades 
vizinhas ou para feiras em Itape-
runa, município a 30 km de dis-
tância de São José de Ubá.

“Gostei da diversificação com 
o quiabo. Proporcionalmente, a 
produção dele é bem mais barata 
em relação ao tomate. E o melhor 
é que dá para colher o ano todo 
e tem procura”, conta, animada, 
a produtora. A espécie escolhida 
para o plantio foi a esmeralda, 
que atinge bom crescimento em 
45 dias e exige irrigação duas ve-
zes por semana.

A produtora otimizou o es-
paço de 2,5 hectares onde foi 
executado o subprojeto de diver-

sificação de cultivo e fez outras 
experiências bem sucedidas, mas 
em pequena escala, com lavouras 
de berinjela, milho e abóbora.

Renovação da tradição
Mesmo com os bons resulta-

dos na lavoura de quiabo, Ales-
sandra Silva não desistiu da hor-
taliça que sustentou sua família 
por várias gerações. Com recursos 
pessoais, ela incrementou o in-
centivo do Programa Rio Rural e 
implantou o cultivo protegido de 
tomate salada.  

O sistema protegido se difere 
do cultivo comum. Neste caso, 
se utiliza o sombrite, uma tela de 
malha que diminui a incidência 
dos raios solares em até 70%. Em 
excesso, o efeito do sol pode com-
prometer a plantação. Além de 
adotar essa proteção, ela decidiu 
fazer o cultivo de tomate na en-
tressafra para evitar a concorrên-
cia de outros fornecedores.

“Plantei cinco mil pés em no-
vembro. Colhi até fevereiro com 
um ótimo preço, até quatro vezes 
melhor do que o tomate de safra 
pois, a essa altura, ninguém tinha 
para vender aqui. Sou grata ao 
Rio Rural por esse incentivo por-
que mudou a minha visão de ne-
gócio. Agora, quero sempre fazer 
diferente. O recurso veio na hora 
certa”, comenta Alessandra. O su-
cesso da diversificação na lavoura 
tem chamado a atenção dos agri-
cultores das microbacias de São 
José de Ubá. A Emater-Rio vem 
incentivando a visitação na pro-
priedade de Alessandra para que o 
espaço possa servir como vitrine, 
transformando a visão dos produ-
tores sobre o mercado.

“Muita gente que passou anos 
e anos pensando apenas em to-
mate e do jeito tradicional, está 
abrindo a mente para essa novida-
de. É importante que essa diversi-
ficação aconteça em Ubá porque 
revigora nossa economia, que é 
essencialmente agrícola. Os pro-
dutores se animam, permanecem 
no campo e o dinheiro circula no 
comércio”, afirma Norma Lúcia 
Vieira, técnica executora do Rio 
Rural na microbacia Córrego de 
Ubá.

Desde o ano passado, outros 
nove produtores também foram 
beneficiados com o projeto de 
diversificação de cultivo em São 
José de Ubá. A maioria das lavou-
ras é de aipim, jiló, couve, alface e 
taioba. Cada projeto tem incenti-
vos de R$ 5 mil, em média.

cONhEcida cOmO a “TERRa dO TOmaTE”, SãO JOSé dE uBá, NO NOROESTE 
flumiNENSE, vivE uma NOva ERa dE divERSificaçãO dE culTivO

dESPERdíciO dE 
agROQuímicOS NO maNEJO

Quase metade das aplicações de 
agroquímicos é desperdiçada por erros 
de manejo, aponta pesquisada da Emater 
- Um estudo feito pelo Instituto Emater 
mostra que 46% das aplicações de 
defensivos agrícolas utilizados no campo 
são desperdiçadas por erros cometidos 
pelo próprio agricultor. 

Esse índice aponta que o produto 
utilizado pode ser mais eficiente se 
aplicado corretamente. A aplicação 
incorreta resulta em prejuízos aos 
agricultores, além de fazer com que o 
tratamento não seja eficiente. O problema 
resulta em novas aplicações de defensivos 
agrícolas.

TOmaTES ORgÂNicOS E a 
lucRaTividadE

O Centro de Inteligência em 
Orgânicos (CIOrgânicos), lançou dois 
manuais. “Como produzir tomate 
orgânico?”, para o produtor rural, o 
“Tomate Orgânico: técnicas de cultivo”, 
para aos técnicos agrícolas. “O custo 
de produção no cultivo orgânico 
do tomateiro é 17,2% menor que o 
convencional. Em relação à lucratividade, 
o cultivo do tomate orgânico foi de 
59,9% mais lucrativo no verão do que o 
convencional, enquanto no inverno, o 
lucro chegou a 113,6%”, afirma Sebastião 
Wilson Tivelli, pesquisador científico 
da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios(APTA).

oRgâNiCoS E agRoquímiCoS
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sIsteMA susteNtÁvel de PROduÇÃO de tOMAte 
AuMeNtA ReNdA de PROdutORes

Uma tecnologia para produção de to-
mate desenvolvida pela Embrapa está mu-
dando para melhor a vida de produtores 
no estado do Rio de Janeiro. O Sistema de 
Produção de Tomate em Cultivo Susten-
tável (Tomatec) impactou a renda desses 
agricultores na lavoura do tomate com ga-
nhos acima de 200% em relação ao custo 
de produção, graças à parceria com a rede 
de supermercados carioca Zona Sul. “Essa 
união com o Zona Sul transformou o to-
mate na principal cultura econômica desses 
produtores. Eles recebem mais pelo Toma-
tec do que por qualquer outra cultura de 
rotação, como alface, brócolis ou ervilha”, 
revela o pesquisador da Embrapa Solos (RJ) 
José Ronaldo Macedo.

 Em 2006, o produtor rural Sílvio 
Vieira Silva, de São José de Ubá (RJ), per-
guntou para José Ronaldo porque mesmo 
realizando todas as práticas conservacionis-
tas preconizadas pela Empresa ainda não 
conseguia receber um melhor pagamento 
pelos tomates que comercializava. “Aquela 
pergunta ficou um bom tempo na minha 
cabeça”, conta o pesquisador. “Depois de 
pensar bastante, concluí que para esse to-
mate ser valorizado precisávamos de um 
diferencial, como, por exemplo, um fruto 
que chegasse sem resíduo de agrotóxico à 
mesa do consumidor”. 

 Daquela pergunta nasceu o Tomatec. 
Mas para contar essa história temos que 
voltar ainda mais no tempo. A Embrapa 
Solos chegou em 1995 a Paty do Alferes, 
município fluminense no qual o tomate 
era o principal cultivo. “Iniciamos um tra-
balho de manejo do solo em microbacias 
com nossa equipe de pedologia (estudo do 
solo em seu ambiente natural) e de con-
servação do solo nesta região, que também 
incluía Miguel Pereira e Vassouras”, recor-

da José Ronaldo.
 Quando chegou à área, a equipe da 

Embrapa encontrou um cenário compli-
cado. O cultivo do tomate na região não 
utilizava práticas de conservação do solo, 
como consequência havia erosão, poluição 
dos mananciais, queimadas e uso excessivo 
de agrotóxico. Vale lembrar que, ao lado 
das culturas da batata, mamão e morango, 
a do tomate é uma das que apresenta maior 
resíduo de agrotóxico nos frutos. “Não era 
possível deixar de plantar tomate, então re-
solvemos mudar o sistema de produção”, 
recorda José Ronaldo.

 Essas mudanças compreendiam alguns 
dos pilares do que viria a ser o Tomatec: 
plantio direto, rotação de culturas e plan-
tio em nível, fertirrigação por gotejamento, 
manejo integrado de pragas (MIP) e tu-
toramento vertical da planta com fitilho. 
Outra prática, fundamental para livrar os 
frutos dos agrotóxicos, a proteção física 
do fruto pelo ensacamento das pencas, foi 
adotada em um segundo momento.

 O ensacamento da penca do tomate 
complementou as ações do MIP e teve a 
dupla função de proteger o fruto dos ata-
ques das brocas e dos resíduos de agrotóxi-
cos, evitando o depósito da calda na casca 
do tomate. Essas práticas permitiram que o 
produtor conseguisse um tomate isento de 
agrotóxico, pois acontece a redução do uso 
do mesmo devido ao MIP e à proteção fí-
sica do saco.

 A fertirrigação proporciona maior efi-
ciência no uso da água e de adubos mais 
solúveis, reduzindo, assim, os fortes níveis 
de adubação registrados nas lavouras de to-
mate, enquanto o plantio direto diminui a 
erosão que pode surgir com o preparo ina-
dequado do solo.

 Ao fim do processo da adoção do To-

matec, o fruto surge como um tomate lim-
po, resistente e de excelente aparência, com 
selo de qualidade e rastreabilidade, o que 
proporciona ao produtor receber melhor 
preço pelo seu produto. 

 Análises feitas na Fiocruz, no Rio de 
Janeiro, atestaram que o fruto sai da lavou-
ra sem resíduos de agrotóxicos, assumindo 
como livre de resíduos resultados analíticos 
obtidos quando da leitura do equipamento 
for menor do que o limite de quantificação, 
como consta do laudo da Fiocruz. 

 O produtor rural de São Sebastião do 
Alto, Roberto Ferreira, um dos primeiro 
a adotar o Tomatec, atesta a importância 
desse aspecto. “Esse zero resíduo que o To-
matec proporciona foi o que primeiro me 
atraiu”, conta Ferreira. 

 O pesquisador da Embrapa Hortaliças 
(DF) Nuno Madeira aponta outros benefí-
cios da tecnologia: “Creio que os diferen-
ciais do Tomatec são proporcionar segu-
rança quanto à qualidade do fruto para o 
consumidor e permitir o acompanhamento 
pleno do sistema produtivo e de seus custos 
para o fazendeiro”.

 
Parceiros no Mercado

 
Com as primeiras lavouras com o To-

matec rendendo frutos no estado do Rio 
de Janeiro, por volta de 2011, a Syngenta 
se interessou pelo sistema de produção. “O 
aporte da Syngenta foi muito importan-
te para mantermos as pesquisas”, conta o 
cientista da Embrapa Solos.

 Com essa cadeia completa faltava le-
var o produto à mesa do consumidor. Isso 
aconteceu em agosto de 2015 quando a 
tradicional rede de supermercados carioca 
Zona Sul resolveu apostar no Tomatec. “O 
Zona Sul compra os frutos por um preço 

diferenciado, nosso compromisso atual é 
de fornecer três toneladas por semana”, 
diz Macedo. Dez produtores no estado do 
Rio de Janeiro se encarregam dessa tarefa, 
com uma média de três mil pés plantados 
por mês em Nova Friburgo, São Sebastião 
do Alto, Tanguá, Teresópolis e Trajano de 
Moraes. Um destes produtores é Carlos 
Dantas, de Nova Friburgo. “O preço fixo 
que o Zona Sul nos oferece é um grande 
estímulo para continuar com o Tomatec”, 
revela Carlos.

 E o sistema produtivo utilizado no To-
matec pode ser adaptado a outras culturas 
como, por exemplo, pimentão, berinjela e 
jiló, com possibilidade de alcançar outras 
hortaliças e frutos. “Vejo como uma espe-
cialização, um passo a mais, nas Boas Prá-
ticas Agrícolas (BPA), com a oportunidade 
de maior remuneração pelo reconhecimen-
to do produto de melhor qualidade”, co-
menta o pesquisador Nuno Madeira.

 
O que vem por aí

 
Como todo sistema em desenvolvimen-

to, o Tomatec ainda tem espaço para apri-
moramento. “Talvez, algum ajuste regional 
para os níveis de danos no MIP”, diz Ma-
deira. “Outra coisa que por vezes não acon-
tece é a aplicação do cultivo em plantio 
direto. Muitas vezes, os produtores se sensi-
bilizam pelo processo, mas já iniciam a par-
tir da fase seguinte, fazendo preparo de solo 
convencional. E, certamente, os benefícios 
do plantio direto estão mais do que con-
sagrados”, reitera. Este ano espera-se que o 
Tomatec se consolide no Rio de Janeiro e se 
expanda para os estados de Espírito Santo e 
São Paulo.
fonte: embraPa



Uma tecnologia desenvolvida por 
pesquisadores da Embrapa Hortali-
ças (Brasília-DF), envolvendo o uso de 
marcadores moleculares para identificar 
o gene de resistência ao Tospovírus em 
tomateiro, foi o fio condutor da parce-
ria estabelecida entre a instituição e a 
Blueseeds, empresa voltada ao desenvol-
vimento de híbridos de hortaliças, com 
sede em Holambra (SP). O foco do 
contrato de prestação de serviços foi a 
análise de híbridos para pureza genética 
e a aplicação de marcadores molecula-
res ligados ao gene Sw-5, fator que con-
trola a resistência a diferentes espécies 
deTospovírus que afetam o cultivo do 
tomateiro no País.

A tecnologia empregada pela Em-
brapa Hortaliças para detectar o gene 
Sw-5 nos materiais da Blueseeds foi 
descrita em um artigo científico, pu-
blicado na revista acadêmica Molecu-
lar Breeding, em 2010. “O gene Sw-5 
já era conhecido, inclusive já tinha sido 
clonado, só que não havia marcador 
para a sua identificação, até que desen-
volvemos um específico para ele. Então, 
todas as vezes que esse marcador é visu-
alizado sabemos se o gene está presente 
ou não”, explica o pesquisador Leonar-
do Boiteux, coordenador do Programa 
de Melhoramento de Tomate. “Além 
disso, como o nosso sistema de marca-

dores apresenta um característica co-do-
minante, nós podemos verificar a pure-
za genética de híbridos para esse gene”, 
acrescenta.

Com a informação sobre o desenvol-
vimento dessa tecnologia, a Blueseeds 
manifestou o interesse em formalizar 
uma parceria com a Embrapa Horta-
liças, com o objetivo de confirmar a 
presença do gene Sw-5 em alguns de 
seus híbridos de tomate com bom de-
sempenho no campo. Vários materiais 
têm apresentado excelente performance 
agronômica, e a confirmação da presen-
ça do gene Sw-5 representará um atesta-
do de seus predicados quanto à resistên-
cia, valorizando ainda mais o catálogo 
de produtos da empresa.

PLANO DE TRABALHO

“Avaliação da pureza genética e apli-
cação de marcadores moleculares liga-
dos ao gene Sw-5 em materiais genéti-
cos de tomateiro” é o título do Plano de 
Trabalho em execução, sob a coordena-
ção do pesquisador e acordado entre as 
instituições participantes – Blueseeds, 
Embrapa Hortaliças e a Fundação de 
Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
(Faped), gestora do contrato. Ao con-
templar as linhas definidas no tratado, 
o documento relata os passos referen-

tes ao propósito geral do trabalho, que 
é determinar a identidade genética de 
amostras foliares de plantas de toma-
teiro e confirmar a presença do gene de 
resistência aTospovírus em híbridos co-
mercializados pela Blueseeds.

De acordo com Boiteux, além do 
impacto positivo a todo o sistema pro-
dutivo de tomate do Brasil (tendo em 
vista a abrangência geográfica dos pro-
dutos da Blueseeds), esse trabalho é 
também importante para a Embrapa 
Hortaliças, uma vez que valida uma tec-
nologia desenvolvida integralmente na 
Unidade.

“Esse sistema de marcador funcio-
nal, isto é, localizado dentro do gene, 
permite uma identificação rápida e se-
gura dos materiais genéticos contendo 
o gene Sw-5. Dessa forma, estamos em-
pregando nesse projeto uma estratégia 
que envolve componentes de pesquisa 
básica que resultam em uma tecnologia 
de valor aplicado imediato, podendo 
ajudar as empresas de sementes a levar 
materiais resistentes aos produtores. Ou 
seja, uma ferramenta que envolve com-
ponentes de ciência, tecnologia e inova-
ção, bem dentro do espírito que norteia 
as tecnologias com o selo Embrapa”, 
sintetiza o pesquisador. 

fonte: embraPa

As chuvas, assim como os grandes 
períodos de seca, estão entre as maio-
res preocupações na produção de to-
mate, já que impactam diretamente na 
produtividade e qualidade dos frutos, 
comprometendo os lucros do produtor, 
além do preço e qualidade na mesa dos 
brasileiros.

O crescente consumo do tomate 
está relacionado, entre outros fatores, 
à consolidação de redes de fastfood, a 
presença da mulher no mercado de tra-
balho, a rapidez no preparo nas refei-
ções, e mais recentemente, a busca por 
alimentos mais saudáveis, favorecendo 
tanto o crescimento do consumo do 
fruto fresco quanto processado. Além 
do que o tomate está entre os alimentos 

funcionais devido aos altos teores de 
vitaminas A e C, sua riqueza em lico-
peno e sua indicação na prevenção de 
doenças, como o câncer.

A presença do tomate na mesa do 
brasileiro se tornou tão importante 
que as altas nos preços viraram assunto 
nos jornais, principalmente em épocas 
de chuva, quando o “santo tomate de 
cada dia” fica escasso e mais caro nas 
feiras e supermercados. O interessan-
te é que neste ano, mesmo com o pe-
ríodo de chuvas em alguns estados no 
primeiro trimestre, especialmente na 
região Sudeste, a produção de tomates 
com novos híbridos da Sakata se man-
teve constante, motivo de comemora-
ção para os pesquisadores com as novas 
variedades desenvolvidas no Brasil, caso 
do Ravena, recém-lançado pela empre-
sa e que já alcança resultados surpreen-
dentes.

Outro fator é que o tomate vem 
agregando valor in natura, com maior 
diversidade de grupos de cultivares que 
priorizam o sabor e a praticidade, caso 
do Ravena. Como parte de seu projeto 
de melhoramento genético e foco em 
desenvolver variedades que se encai-

xem a cada região do Brasil, os pesqui-
sadores têm se empenhado na Estação 
Experimental, também localizada em 
Bragança Paulista, em busca de tomates 
cada vez mais adaptados, resistentes e 
com maior produtividade.

As variedades Valerin, Santy e Rave-
na foram lançadas no ano passado na 
Hortitec 2015, sendo as duas primeiras 
destaques no segmento Salada pela alta 
produtividade, qualidade de frutos com 
alto calibre e, principalmente, pelo seu 
pacote de resistência a Geminivírus e 
Vira-Cabeça, doenças que atingem a 
cultura do tomate, com alta pressão na 
maioria das regiões produtoras. Frutos 
com estas resistências geram menos 
perdas aos produtores e minimizam o 
uso de agrotóxicos, tornando-os mais 
seguros para os consumidores. Já no 
segmento italiano (Saladete), o Ravena 
ganhou relevância na fase de teste, ape-
lidado de “super tomate” pela excelente 
produção e desempenho, e alto nível de 
resistência ao vira-cabeça.

De acordo com Gustavo Veiga, 
Gestor de Produto da Sakata e espe-
cialista em tomates, as características 
diferenciadas são percebidas não apenas 

pelo produtor, mas também pelo con-
sumidor. “Os novos híbridos da Sakata 
possuem uma qualidade de frutos dife-
renciada. Chamam a atenção por conta 
da uniformidade e do tamanho do fru-
to, além da coloração vermelha intensa 
interna e externa, excelente firmeza e 
preenchimento de polpa, característi-
cas decisórias no momento da compra 
e que geram maior satisfação quanto à 
qualidade, textura e ao sabor aos con-
sumidores mais exigentes, sendo dife-
renciados no momento da comerciali-
zação”, explica. 

Juntos os lançamentos já citados, 
totalizam 7 novos híbridos competi-
tivos disponíveis no mercado e ainda 
para este ano, a empresa já se prepara 
para o lançamento comercial de mais 
dois tomates: Mariaty e Grazianni, 
no segmento Saladete. Com portfólio 
completo – que incluem os segmentos 
Grape, Salada, Saladete e Santa Cruz – 
a Sakata espera cada vez mais superar 
as expectativas de produtores e consu-
midores, com sua genética adaptada e 
produtos de altíssima qualidade, que 
garantirão qualidade o ano todo no 
cardápio dos brasileiros. 

PARceRIA eMbRAPA-
blueseeds vIsA 
IdeNtIFIcAR híbRIdOs 
de tOMAteIRO 
cOM ResIstêNcIA A 
tOsPOvíRus

SuPER TOmaTE “RavENa” chEga aO mERcadO E gaRaNTE 
alTO dESEmPENhO, faça chuva Ou faça SOl
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VARIEDADES PRINCIPAIS VARIEDADES 

COMERCIALIZADAS NA CEAGESP
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DEFEITOS PROIBIDOS

Podridão Passado

ImaturoVirose

Queimado de sol graveFerimento

Dano por praga

A edição anterior do jornal 
Entreposto abordou o tema 
principal sobre o desperdício 
de alimentos no país. Assunto 
que só no Brasil, 26,3 milhões  
de toneladas de alimentos têm 
o lixo como destino. Sendo a 
maior perda (45%) de hortifrú-
tis, segundo relatório da FAO 
de 2013. 

Representantes de mais de 
60 países, entre delegações e 
embaixadas, visitaram no dia 
12 de maio, as instalações das 
Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal (Ceasa-DF). A 
visita fez parte da 11ª edição do 
Seminário Internacional Políti-
cas Sociais para o Desenvolvi-
mento promovido pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS) que 
apresenta algumas políticas pú-
blicas de combate à fome e de 
proteção à agricultura familiar.

O desperdício de alimento 
é um problema sério. A notícia 
boa é que um grupo de pes-
quisadores da South Dakota 
School of Mines & Technolo-
gy descobriu como transformar 

rejeitos de tomate em eletrici-
dade. E o estado não importa: 
sejam aqueles amassados ou já 
atacados por bichos, ou pele e 
sementes dos rejeitos do pro-
cessamento de produtos como 
ketchup.

Segundo o CNN Money, 
a equipe criou uma célula de 
combustível que usa bactérias 
para quebrar o material orgâ-
nico no rejeito de tomate, oxi-
dando-o e gerando uma carga 
elétrica. O processo químico 
também neutraliza o dejeto de 
modo que ele não emita mais 
gases de efeito estufa, como 
metano, que é produzido na de-
composição quando o tomate é 
despejado normalmente no lixo.

“Minhas esperança para 
esse tipo de coisa é que possa 
ser usada em áreas rurais onde 
você tem muito lixo agrícola e 
não tem necessariamente aces-
so a fornecimento de energia, 
part icularmente no mundo 
em desenvolvimento”, afirmou 
Alexander Fogg, que iniciou 
o projeto, segundo o portal de 
notícias.

A abordagem poderia fun-
cionar para outros tipos de lixo 
alimentício, mas os pesquisado-
res descobriram que o tomate 
contém certos micronutrientes 
que tornam a experiência bem 
sucedida.

A pesquisa está sendo atu-
almente conduzida por Namita 
Shrestha e outros cientistas sob 
supervisão de Venkartaramana 
Gadhamshetty. O processo leva 
algumas semanas para ser con-
cluído e a produção energética 
do tomate começa a diminuir 
entre 10 e 14 dias. Anualmen-
te, o estado da Flórida, nos 
EUA, produz cerca de 400 mil 
toneladas de tomate que po-
deriam gerar eletricidade sufi-
ciente para a Disney World por 
90 dias, segundo cálculos dos 
pesquisadores.

O projeto atual da equipe 
gera apenas 0,3 watts de ele-
tricidade a cada 10 miligramas 
de subproduto de tomate, mas 
eles trabalham para aprimorar 
o design e aumentar a geração 
de energia, segundo o CNN 
Money.

tOMAte que 
seRIA jOgAdO NO 
lIxO POde seR 
ReAPROveItAdO 
cOMO eNeRgIA 
elétRIcA
Guilherme araujo
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beNeFícIOs dO tOMAte

MINERAIS
(por 100g)

Potássio

Fósforo

Magnésio

Cálcio

Sódio

Ferro

Zinco

Manganês

Cobre

CARBOÍDRATOS GORDURA PROTEÍNA

VITAMINAS

(por 100g)
CALORIAS

(por 100g)

O tomate é um fruto extre-
mamente benéfico para a saúde. 
A substância denominada Lico-
peno, presente no tomate, é um 
antioxidante poderoso, capaz de 
evitar o câncer, o envelhecimento 
precoce e trazer mais saúde e vi-
talidade para o organismo.

Benefícios do tomate para a 
saúde:

Prevenção do câncer: Fonte 
natural de antioxidantes e fitonu-
trientes, o tomate está associado 
à redução de vários tipos de cân-
cer, entre eles o de pulmão, pân-
creas e de próstata. Esse último, 

segundo pesquisa científica, tem 
sua probabilidade de ocorrência 
40% diminuída com o consumo 
de tomate pelos homens. Como 
esse é um dos tipos de câncer que 
mais afeta a população mascu-
lina, vale divulgar bastante essa 
informação para que cada vez 
mais homens coloquem o toma-
te como prioridade em sua dieta 
alimentar.

Antioxidantes: A lista de 
substâncias antioxidantes presen-
tes no tomate é extensa e inclui: 
vitamina C, vitamina A, beta-ca-
roteno, vitamina E e manganês.

Benefícios para a saúde do 
coração: Os compostos antioxi-
dantes do tomate, como o lico-
peno e a vitamina C contribuem 
para melhorar a saúde cardiovas-
cular, levando mais oxigênio para 
a corrente sanguínea e, por con-
sequência, melhorando o fluxo 
sanguíneo e a circulação. Com 
isso, consegue também diminuir 
os níveis de colesterol e melhorar 
os perfis sanguíneos de gordura.

Fortalecimento dos ossos: 
Os altos níveis de potássio en-
contrados no tomate favorecem a 
boa saúde dos ossos, assim como 

os antioxidantes do fruto que 
colaboram para interromper os 
processos oxidativos da parte ós-
sea.

Anti-inflamatório natural: 
O fruto possui carotenoides con-
siderados agentes anti-inflamató-
rios eficazes. Ele combate, assim, 
inflamações em vários órgãos do 
corpo.

Preserva a saúde dos olhos: 
O licopeno e a vitamina A co-
laboram com a manutenção da 
saúde dos olhos e combatem a 
degeneração macular, mal que 

pode levar, inclusive, à cegueira.

Combate a Diabetes: O to-
mate é uma boa fonte do mineral 
cromo, que pode ajudar os dia-
béticos a regularem os seus níveis 
de açúcar no sangue e assim me-
lhorar o estado geral de saúde.

Evita o Mal de Alzheimer: 
Pesquisas ainda em andamento 
demonstram que o consumo de 
tomate pode ser um fator redu-
tor do aparecimento do Mal de 
Alzheimer. Os estudos afirmam 
que o fruto aumenta a função 
neurológica nas pessoas.
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EmPRESa dE SEmENTES 
laNça NOvaS vaRiEda-
dES híBRidaS duRaNTE 
a 23º hORTiTEc 

a agristar, líder no mercado nacional de 
sementes de alta tecnologia para hortaliças 
e frutas, lança novas variedades de sementes 
híbridas durante a 23º hortitec, uma das 
mais importantes feiras de horticultura da 
américa latina, entre os dias 22 e 24 de ju-
nho, na cidade de holambra (sP). no evento, 
a empresa leva aos visitantes as novidades 
de suas linhas profissionais de sementes. A 
topseed Premium apresenta o tomate santa 
Cruz santyno. Produto inovador para o seg-
mento. é o primeiro híbrido a ser introduzido 
no mercado com um pacote completo de 
resistências, proporcionando ao agricultor 
total proteção às principais pragas e doenças 
da cultura. 

BRaSil TERá 25 adidOS 
agRícOlaS ESPalhadOS 
PElO muNdO

Um decreto publicado no Diário Oficial 
no dia 10 de maio, aumenta de oito para 25 
o número de adidos agrícolas brasileiros pelo 
mundo. a medida vai reforçar o trabalho de 
abertura, manutenção e ampliação de mer-
cados para os produtos agrícolas nacionais.

o brasil não tinha adidos agrícolas até 
2008, quando um decreto determinou a 
atuação de oito postos. Desde então, eles 
trabalham em buenos aires (argentina), 
Washington (estados unidos), bruxelas 
(união europeia), Pequim (China), moscou 
(rússia), Pretória (áfrica do sul), genebra 
(sede da organização mundial do Comércio) 
e tóquio (Japão). agora, com o novo decreto, 
haverá adidos também em países como 
China, Japão, indonésia, índia, Chile e arábia 
saudita.

outra novidade do decreto é que cada 
adido poderá ter até cinco auxiliares locais. 
até então, o limite era de dois funcionários. 

ExPORTaçõES dE 
fRuTaS fREScaS 
aumENTam NO 1º 
TRimESTRE
no primeiro trimestre de 2016, as exporta-
ções de frutas frescas aumentaram 3,4%, 
em volume frente aos mesmos meses do 
ano passado, totalizando 162 mil toneladas, 
segundo dados da secretaria de Comércio 
exterior (secex). a maior quantidade de fru-
tas direcionadas ao exterior foi impulsiona-
da pelo crescimento nos envios de melan-
cia, banana e mamão. o maior destino das 
frutas brasileiras ainda é a união europeia.

Por outro lado, em receita (que somou 
us$ 112 milhões de janeiro a março), houve 
recuo de 4,2%. O menor ganho é reflexo 
do preço mais baixo em dólar das frutas 
comercializadas no exterior (valor fob – 
sem contabilizar o frete). Dentre as culturas 
acompanhadas pelo hortifruti/Cepea, 
o maior recuo no preço/kg foi o da uva 
(-28%), seguida pela maçã (-12%) e da lima 
ácida tahiti (-11%). indo na contramão desta 
tendência, manga teve aumento do preço 
em dólar nas negociações internacionais.

mesmo assim, no ranking de expor-
tações do primeiro trimestre de 2016, o 
melão conquistou o 1º lugar, com receita de 
us$ 28 milhões, seguido pela manga (us$ 
24 mi) e limões e limas (onde está a lima 
ácida tahiti), em terceiro lugar com us$ 19 
milhões.

PESQuiSaS gERam 19 Pa-
TENTES Em dOzE mESES 

sensor que interpreta a umidade do 
solo para ativar sistemas de irrigação. 
Detector portátil que usa luz para iden-
tificar a doença mais severa dos citros, a 
hlb. equipamento eletrônico capaz de 
registrar nuances de sabor como uma 
língua artificial. essas foram algumas das 
tecnologias que geraram 19 patentes 
concedidas à embrapa no intervalo de 12 
meses.

trata-se de resultados de pesquisas 
realizadas em 10 centros de pesquisa 
da embrapa e a maioria das concessões 
de propriedade intelectual, 9 patentes 
e dois registros de softwares, refere-se 
a soluções desenvolvidas na embrapa 
instrumentação (sP) em diversas áre-
as do conhecimento: nanotecnologia, 
ciência do solo, óptica, fotônica, pecuária 
e sistemas computacionais. algumas 
das tecnologias já foram transferidas e 
estão disponíveis no mercado, outras se 
encontram em processo de licenciamento 
para a iniciativa privada.

as concessões se referem ao perío-
do de março de 2015 a março de 2016. 
no ano passado foram contabilizadas 
concessões de patentes em cinco países – 
brasil, China, austrália, méxico e estados 
unidos. De acordo com a secretaria de 
negócios da embrapa (sne), além da 
unidade de instrumentação, foram regis-
tradas patentes desenvolvidas por outros 
nove centros de pesquisa da empresa: 
recursos genéticos e biotecnologia, 
Clima temperado, Caprinos e ovinos, 
Pantanal, amazônia oriental, milho e 
sorgo, agroindústria de alimentos, hor-
taliças e trigo.

dETEcçãO RáPida dO 
hlB dOS ciTROS 

Com patentes deferidas no méxico, esta-
dos unidos e China, o método, equipamento 
e sistema para diagnóstico de estresses e 
doenças em plantas superiores, conhecido 
como Photon Citrus, está em processo de 
licenciamento para fabricação e comerciali-
zação por uma empresa brasileira.

a tecnologia representa um avanço nas 
pesquisas com hlb, conhecido também 
como greening, a pior doença dos citros, por 
não levar à erradicação da planta, ter alta 
disseminação e afetar todas as variedades de 
laranjeiras. atualmente, o diagnóstico é reali-
zado por meio de inspeção visual, o que além 
de apresentar grande margem de erro, só 
permite o diagnóstico após a expressão dos 
sintomas, o que leva cerca de oito meses.

Durante essa fase assintomática, a árvo-
re infectada é um foco de disseminação da 
doença, segundo explica a pesquisadora da 
embrapa Débora marcondes bastos Pereira 
que coordenou os estudos que levaram ao 
Photon Citrus. “a invenção consegue fazer 
o diagnóstico assintomático de greening 
direto na folha com porcentagem de acerto 
acima de 80%”, afirma.

A Embrapa Pantanal desenvolveu 
experimentos em assentamentos da 
região de Corumbá e Ladário (MS) 
para averiguar o potencial de controle 
de pragas com uso de técnicas de culti-
vo de plantas medicinais, aromáticas e 
condimentares.

De acordo com Aurélio Borsato, os 
estudos sobre plantas companheiras “se 
constituem em uma técnica milenar, 
desestimulada com a modernização da 
agricultura, mas que ainda se mostra 
bem interessante para agricultores de 
base familiar”, diz ele.

A técnica das plantas companheiras 
consiste em cultivar no mesmo espaço 
mais de duas espécies, que podem ser 
de interesse comercial ou não. A Em-
brapa sugere o uso de plantas aromá-
ticas ou medicinais associadas às hor-
taliças. “Vários testes foram feitos em 
hortas modelos, principalmente do as-
sentamento 72, em Ladário, para saber 
se as plantas realmente eram compa-
nheiras, se proporcionavam benefícios 
mútuos e se não eram concorrentes, o 
que é indesejável”, afirma Borsato.

Os experimentos incluíram o ar-
ranjo dos canteiros e, de acordo com o 
pesquisador, as espécies foram escolhi-

das pelos agricultores, de forma parti-
cipativa. “A ideia era otimizar a produ-
ção de acordo com as condições de que 
eles dispunham. Os próprios agriculto-
res começaram a visualizar melhorias 
e a adotar essa prática, independente-
mente da nossa presença lá”, conta.

Segundo ele, as plantas medicinais 
utilizadas nas pesquisas foram aquelas 
tradicionalmente cultivadas e popu-
larmente utilizadas, como manjericão, 
alecrim, arruda e cravo-de-defunto. 
“Fizemos avaliação visual da incidência 
de pragas e ela foi reduzida. Também 
acompanhamos a qualidade do solo e 
verificamos o aporte de nutrientes”.

Os dados finais estão em proces-
samento, mas Borsato afirma que a 
técnica repeliu formigas cortadeiras, 
vaquinha, burrica, mosca-branca, la-
garta-minadora, gafanhotos e pulgões. 
Ele disse também que, por observação, 
notou-se que a calda de pimenta age 
por odor ou contato – causando quei-
madura ou paralisação do inseto. Uma 
informação interessante é que as caldas 
não repeliram insetos polinizadores, 
como abelhas, o que também foi con-
siderado positivo.
embrapa

ConsórCio entre 
hortaliças e 
Plantas meDiCinais 
rePele Pragas
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CeaGesP Realiza CamPanHa de ReCadastRamento obRiGatóRio

FeIRA de FlORes teM NOvO hORÁRIO

A partir do dia 20 de maio, a CEAGESP 
dará início a Campanha de Atualização Ca-
dastral e Recadastramento dos Permissio-
nários do Entreposto Terminal São Paulo 
(ETSP). A medida tem caráter obrigatório 
e será realizada para atender a determinação 
do Tribunal de Contas da União (TCU), 
com o objetivo de validar os dados existen-
tes no cadastro da Companhia de todos que 
tem permissão para operar no mercado da 
capital paulista.

A Companhia vem avisando os permis-
sionários pelo Canal do Permissionário na 
internet e coma distribuição de panfletos 
pelo mercado. Nos informes, a Compa-
nhia ressalta que, de acordo com os termos 
do item 9.1.3.2 do Acórdão 2050/2014-
TCU/Plenário, as permissões de uso das 
empresas e sociedades empresárias que não 

tenham solucionado as pendências cadas-
trais ou financeiras de que trata o subitem 
9.1.2.1 (que determina o recadastramento), 
serão revogadas.

A ficha de atualização cadastral estará 
disponível no período de 20 de maio a 30 
de junho de 2.016, no Canal do Permis-
sionário (intranet.ceagesp.gov.br/portal/). 
Neste prazo o permissionário deverá confir-
mar ou atualizar os dados cadastrais. 

Aqueles que apresentarem alterações 
cadastrais deverão, no mesmo prazo, entre-
gar a documentação para regularização no 
Departamento de Entreposto da Capital 
(DEPEC).

Informações adicionais podem ser en-
contradas no Departamento de Entreposto 
da Capital (DEPEC), pessoalmente ou pe-
los telefones (11) 3643-3965/3643-3888.

O Índice de Preços da CEAGESP, 
calculado pela Seção de Economia 
e Desenvolvimento da Companhia, 
registrou queda de 0,75% em abril. No 
acumulado do ano, o indicador teve 
alta de 15,55%. Nos últimos 12 meses, a 
elevação nos preços atingiu 28,60%.

Os legumes, com queda de 11,88%, 
contribuiu para a baixa de preços. No 
sentido oposto, o setor de diversos (coco 
seco, batata, alho, ovos) subiu 15,81%, 
influenciado principalmente pelas altas 
de alho e batata. 

As quedas, pouco expressivas em 

abril, devem se intensificar no próximo 
trimestre em razão, principalmente, 
do aumento da quantidade ofertada e 
melhora das condições climáticas.

Em abril, o setor de frutas registrou 
variação de 0,01%, e o de diversos uma 
elevação de 15,81%. O setor de pescados 
registrou alta de 3,89%. Já o setor de 
legumes registrou queda de 11,88%, e o 
de verduras recuou 0,33%. 

Mais informações em nosso portal: 
www.ceagesp.gov.br/entrepostos/

servicos/indice-ceagesp

íNdIce ceAgesP RecuA 0,75% 

Desde o dia 3 de maio, os frequenta-
dores da tradicional Feira de Flores, que 
acontece no Entreposto Terminal de São 
Paulo (ETSP), da Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP), puderam escolher e comprar 
flores, plantas ornamentais e adereços de 
jardinagem por mais uma hora.

Por uma iniciativa do Departamento 
do Entreposto da Capital (DEPEC), o ho-
rário de funcionamento foi estendido em 
uma hora, passando de 8h30 para 9h30, 
todas as terças e sextas-feiras. O horário 
de abertura da Feira de Flores permane-
ce inalterado, ou seja, continua à meia-
-noite. O objetivo é dar mais tempo para 
as compradores finais – que representam 
até 20% das vendas dos floricultores - vi-
sitarem o local.

Marca registrada da CEAGESP, a Fei-
ra de Flores do ETSP é a maior do gênero 
no país. Reúne cerca de mil produtores de 
flores, plantas, grama e mudas e conta 
com uma área especial para acessórios e 
artesanato. Semanalmente, são comer-
cializadas entre 800 e mil toneladas de 
flores e plantas. Em cada um dos dias em 
que é realizada, circulam em média de 5 
mil a 8 mil pessoas.

O Banco CEAGESP de Alimentos 
(BCA), sob supervisão da Coordenadoria 
de Sustentabilidade (CODSU), recebeu 
em abril cerca de 94 toneladas de produ-
tos doados por 52 comerciantes do En-
treposto Terminal São Paulo (ETSP) e de 
companhias que operam na região. 

Desse total, 72 toneladas foram en-
tregues a 92 entidades que atendem es-
colas, orfanatos, asilos e pessoas em situ-
ação vulnerável, beneficiando cerca de 78 
mil pessoas. Parte das doações – cerca de 
três toneladas - foram levadas até o BCA 
por sete carregadores voluntários.

DOAÇÃO AOS REFUGIADOS
Dentro de suas ações sociais, o Banco 

CEAGESP de Alimentos (BCA) entregou 

ainda no final de abril cerca de uma to-
nelada de alimentos para refugiados sí-
rios, assistidos pelo Instituto Base Gêne-
sis, que atende parte dos 2,2 mil fugidos 
da guerra civil na Síria que buscam uma 
nova oportunidade de vida em terras 
brasileiras.

bcA dOA 72 
tONelAdAs eM AbRIl

Medida de caráter obrigatório quer validar cadastro dos 
permissionários que operam no mercado da capital paulista
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A Ceasa-DF assinou, no dia 
27 de abril, contrato para a ins-
talação e manutenção de câmeras 
de vigilância em todas as áreas 
comuns da empresa. A ampliação 
terá o investimento de R$ 1,18 
milhão. A empresa contratada 
terá três meses para instalar os 
equipamentos e prestará serviço 
de manutenção durante 12 me-
ses.

Segundo o presidente da Cea-
sa-DF, José Deval, o investimento 
atende as demandas dos usuários. 
“Considerando a grande circula-
ção de pessoas na Ceasa, nosso 
índice de ocorrência é muito bai-
xo. Mas queremos uma empresa 

ainda mais segura”, declarou.
O local já possui 49 câmeras 

de segurança em funcionamento. 
Para cobertura de todas as áreas 
comuns, serão instaladas mais 55 
câmeras, dentre elas, duas do tipo 
speed dome, que faz a visualiza-
ção em 360° e 20 câmeras analí-
ticas, que detectam movimentos 
suspeitos e verificam placas de 
veículos.

A Ceasa-DF ocupa uma área 
de 286 mil m², o que equivale 
a 40 campos de futebol. Diaria-
mente, circulam pelo local mais 
de 10 mil pessoas, entre funcio-
nários, produtores, permissioná-
rios e compradores

esPaço Da Ceasa-Df será 
100% monitoraDo

Trabalhando com entrega de 
flores, Brasil - Paraguai por mais 
de 10 anos, o Sr. Celso de Sousa 
Filho é um empresário que inves-
tiu em seu futuro e hoje faz o que 
gosta, com uma rentabilidade que 
ele julga ideal. Há 25 anos o ca-
minhoneiro decidiu sair do Bra-
sil, de sua terra mineira, a capital 
Belo Horizonte, e se aventurar em 
terras paraguaias. No início o Sr. 
Celso trabalhou em Ciudad Del 
Este (fronteira com Foz do Iguaçu 
– PR), atuando como ambulante, 
porém seus sonhos eram maiores 

e ele, então, decidiu se mudar para 
a capital do Paraguai, Asunción – 
onde vive atualmente. Atualmente 
o Sr. Celso é empresário e possui 
sua própria transportadora, fazen-
do fretes de flores do Brasil para o 
Paraguai. Com lotes fechados para 
os comerciantes paraguaios, o Sr. 
Celso encontra seus produtos no 
mercado de flores da Ceasa Cam-
pinas, em uma rotina semanal.

No mínimo, uma vez por se-
mana os caminhões do Sr. Celso 
de Sousa Filho – ou como comu-
mente é chamado, O paraguaio 

– estacionam nos muros de arri-
mo do mercado de flores da Cea-
sa Campinas. A viagem toda dura 
1dia e meio, percorrendo 3200km 
entre a capital do Paraguai e a cida-
de de Campinas. Para que as flores 
aguentem um percurso tão grande, 
o caminhão do paraguaio possui 
refrigeração na carroceria com ar 
condicionado, sem essa refrigeração 
segundo ele, as flores aguentariam 
no máximo 30 horas, o que seria 
um fator determinante para o su-
cesso no trabalho do empresário.

Muitas pessoas buscam traba-

lho fora do país, alguns preferem 
se aventurar na Europa, outros fa-
zem a opção da América do Norte, 
porém o Sr. Celso remou contra a 
maré e buscou uma oportunidade 
em um país da América do Sul. Se-
gundo o empresário foi a melhor 
decisão que ele fez em sua vida. O 
Sr. Celso ressalta que o povo pa-
raguaio é muito acolhedor e que 
também lhe deram todo o apoio e 
oportunidade para desenvolver seu 
trabalho.

 

Ceasa – CamPinas 
brasil/Paraguai 
- rota Das 
flores Da Ceasa 
CamPinas

Ceasa-Df reCebe a 11ª eDição Do 
seminário internaCional PolítiCas 
soCiais De Combate à fome

Representantes de mais de 
60 países, entre delegações e 
embaixadas, visitaram no dia 
12 de maio, as instalações das 
Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal (Ceasa-DF). 
A visita faz parte da 11ª edição 
do Seminário Internacional 
Políticas Sociais para o Desen-
volvimento promovido pelo 
Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome 
(MDS) que apresenta algumas 
políticas públicas de combate à 
fome e de proteção a agricultu-
ra familiar.

Na  op in ião  do  a s se s sor 
in te rnac iona l  do  Mini s t é -
rio do Desenvolvimento So-
cial e Combate a Fome, Cel-
so França, o seminário é uma 
oportunidade para a troca de 
experiências. “Estive conver-
sando com alguns dos delega-

dos estrangeiros e eles se inte-
ressaram muito pelo Programa 
de Aquisição de Alimentos e 
apoio a agricultura familiar. 
Na visita de hoje, eles também 
viram o mercado de orgânicos 
e se gostaram no incentivo à 
produção agrícola sem pestici-
das”, afirmou.

Para Chen Xunchui,  re-
presentante do Ministério de 
Assuntos Civis da China, o in-
centivo ao agricultor familiar é 
o ponto chave das políticas pú-
blicas que foram apresentadas. 
“Mais do que garantir a pros-
peridade aos pequenos agricul-
tores, é essencial motivá-los a 
participar da implementação 
desses projetos e incentivar 
a participação da sociedade 
como um todo”, complemen-
tou.

A maior parte das frutas 
e hortaliças frescas comer-
cializadas na CEAGESP já 
tem como destino os super-
mercados. Os técnicos da 
CEAGESP desenvolveram 
o Programa Manuseio Mí-
nimo que engloba material 
impresso, material digital e 
treinamentos, como apoio 
aos supermercados. A cartilha 
impressa ‘Manuseio Mínimo’ 
estabelece os fundamentos 
das 14 regras de manuseio. A 
página eletrônica www.hor-
tiescolha.com.br fornece na 
aba Hortipedia, para 94 fru-
tas e hortaliças frescas os pa-

drões mínimos de qualidade 
e a caracterização mensurável 
de tamanho para as diferentes 
classificações.

Os padrões mínimos de 
qualidade podem ser utili-
zados na negociação com o 
comprador, no controle de 
qualidade no recebimento e 
na conservação da qualidade 
na gôndola. Produtos com 
defeitos graves devem ser reti-
rados da gôndola. É recomen-
dável a inclusão de mais uma 
medida de desempenho para 
o setor de FLV – perda, que-
bra, ruptura e qualidade. 

A iniciativa tem como ob-

jetivo orientar profissionais de 
supermercados e redes varejis-
tas - dentre eles, repositores - 
a expor as frutas e hortaliças 
frescas da melhor forma, esta-
belecendo cuidados no manu-
seio a fim de evitar-se perdas 
devido ferimentos ou conta-
minação nos alimentos.

O “Manuseio Mínimo” é 
o caminho para o crescimento 
de vendas, economia de tem-
po e de dinheiro, manutenção 
de qualidade e perda zero aos 
supermercados, além de ga-
rantia de segurança alimentar 
aos consumidores.

A Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande 
do Norte (EMPARN) deu 
início ao projeto de bancos 
de sementes de cultivares de 
palma forrageira tolerantes à 
cochonilha do carmim. Nesta 
terça-feira, 10 de maio, será 
iniciada a distribuição das 
raquetes para 10 municípios 
nas regiões do Mato Grande, 
Trairi e Agreste. Serão con-
templadas as cidades de Ben-
to Fernandes, Campo Redon-
do, Coronel Ezequiel, Jaçanã, 
João Câmara, Riachuelo, Ruy 
Barbosa, Santa Cruz, São 
Paulo do Potengi e São Tomé.   

No início de maio, a EM-
PARN iniciou a distribuição 
de exemplares de palma Ore-
lha de Elefante Mexicana e 
Miúda ou Doce para forma-
ção de bancos de sementes 

em 11 municípios do Seri-
dó potiguar: Carnaúba dos 
Dantas,Cerro Corá, Currais 
Novos, Equador, Florânia, 
Lagoa Nova, Ouro Branco, 
Parelhas, Santana do Seri-
dó, Serra Negra do Norte e 
Tenente Laurentino. Cada 
agricultor recebeu 5.500 ra-
quetes-sementes, sendo 2.750 
de cada uma das variedades, 
suficientes para o plantio de 
uma área de 0,5 hectare, além 
de 250 kg de superfosfato 
simples e um manual com as 
instruções de plantio.   

A ação é uma das metas 
do Convênio EMPARN/BB/
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário-MDA para 
o fortalecimento da cultura 
da palma forrageira no Rio 
Grande do Norte. Os agricul-
tores familiares foram indica-

dos pelos Conselhos Muni-
cipais de Desenvolvimento e 
pela EMATER-RN, naqueles 
municípios apontados pelo 
IDIARN como de risco para 
disseminação da praga da 
cochonilha do carmim.   As 
atividades foram conduzidas 
pelo coordenador do Convê-
nio, o Coordenador de Pro-
dução Animal da EMPARN, 
Guilherme Ferreira da Costa 
Lima. O trabalho está sendo 
feito com o apoio dos fun-
cionários da Estação Experi-
mental de Cruzeta, onde as 
60 mil raquetes adquiridas 
no Ceará foram recebidas, 
processadas e distribuídas. A 
iniciativa é realizada em par-
ceria com a EMATER-RN, 
IDIARN e Secretarias Muni-
cipais da Agricultura

Ceasa – rN: emParN Dá INíCIo ao Projeto 
De baNCo De Palma forraGeIra 

iNiciaTiva da cEagESP aJuda SuPERmERcadOS a 
REduziR PERdaS dE alimENTOS



A partir de julho de 2016, 
os clientes da Iveco poderão ad-
quirir na rede de concessionárias, 
embreagens remanufaturadas 
para veículos Stralis, Tector e 
Daily. O lançamento dos no-
vos itens faz parte da estratégia 
da montadora para aumentar o 
portfólio de peças e serviços ofe-
recidos na rede, além de ser uma 
ação para dar mais competitivi-
dade à rede de concessionárias.

A linha de embreagens re-
manufaturadas terá garantia de 
um ano se o item for instalado 
em uma das 79 lojas Iveco espa-
lhadas pelo país. Caso a peça so-
mente seja retirada no balcão, o 

prazo será de três meses. As em-
breagens foram homologadas, e 
possuem a qualidade e segurança 
exigida. “Os itens remanufaura-
dos passaram por rigorosos testes 
para garantir a eficiência e o má-
ximo rendimento dos veículos”, 
explica o gerente de peças da Ive-
co Rodrigo Berto. 

As embreagens terão nume-
ração exclusiva da Iveco e serão 
distribuídas pelo setor de peças 
da montadora que conta com 
o maior e mais moderno Cen-
tro de Distribuição de peças da 
América Latina, localizado na ci-
dade de Sorocaba

O novo caminhão extrapesa-
do Actros 2651, top de linha da 
Mercedes-Benz, já vem conquis-
tando a preferência do mercado. 
Como exemplo, 15 unidades fo-
ram vendidas para a Budel Trans-
portes, do Paraná, outras 15 
para o Grupo Cereal, de Goiás, 
e mais 20 para a Lontano Trans-
portes, do Mato Grosso do Sul.
Estes clientes atendem setores 
ligados ao agronegócio e costu-
mam operar em longas distâncias 
rodoviárias interestaduais, o que 
exige dos veículos excelente de-
sempenho e produtividade, com 
alto nível de conforto e seguran-

ça para o motorista, demandas 
plenamente atendidas pelo novo 
Actros.

Segundo Roberto Leoncini, 
vice-presidente de Vendas, Ma-
rketing e Pós-Venda de Cami-
nhões e Ônibus da Mercedes-
-Benz do Brasil, o novo Actros 
foi desenvolvido para enfrentar 
as características das estradas bra-
sileiras e atender o atual perfil do 
transporte. “O Actros 2651 vem 
se consolidando como um ‘mix 
road’ para operações em diversos 
tipos de estrada, tanto asfaltadas, 
quanto de terra ou outro tipo de 
pavimento, situações típicas de 

atividades como o agronegócio”, 
afirma o executivo.

“Caminhão Actros é o mais 
preparado para enfrentar qual-
quer percurso. O modelo se tor-
nou referência em tecnologia por 
conter itens exclusivos, como As-
sistente Ativo de Frenagem (Acti-
ve Brake Assist/ABA), Sistema de 
Orientação de Faixa de Rolagem 
(Lane Guidance System) e Con-
trole de Proximidade (Proximity 
Control System), que garantem 
ainda mais eficiência quando o 
assunto é a segurança e o confor-
to do motorista e dos acompa-
nhantes”, completa Leoncini.

O Maio Amarelo é um mo-
vimento que nasceu em 2010, 
na ONU – Organização das Na-
ções Unidas, com a finalidade de 
chamar a atenção da sociedade 
para o alto índice de mortos e 
também feridos no trânsito em 
todo o mundo. Dados da Or-
ganização Mundial da Saúde, 
apontam que os acidentes de 
trânsito são a primeira causa de 
mortes entre jovens de 15 a 29 
anos. O Brasil aparece em quin-
to lugar entre os países recordis-
tas.

Acompanhado de outros 
movimentos, o Maio Amarelo 
estimula a comunidade a pro-
mover atividades voltadas para 
conscientização, debates e a ava-
liação de riscos sobre o compor-
tamento das pessoas, dentro do 
seu deslocamento no trânsito.

A DPaschoal apoia e par-
ticipa deste movimento inter-
nacional, conscientizando a 
população sobre a importância 
da revisão correta dos itens dos 
veículos. Um carro que roda em 
perfeitas condições reduz a pos-
sibilidade de acidentes, propor-
ciona economia ao proprietário 
e colabora com o meio ambien-
te.

Neste Maio Amarelo a DPas-
choal abre as portas de suas lojas 
em todo o Brasil, para clientes 
e não clientes e, oferece gratui-
tamente a revisão de segurança.  
Uma equipe treinada e capaci-
tada fará um diagnóstico do seu 
veículo. Com equipamentos es-
pecíficos vão testar e avaliar os 
principais itens de segurança de 
seu carro, com rapidez, confiabi-
lidade e precisão.

DPaschoal ParticiPa Do 
movimento munDial De 
Prevenção De aciDentes

iveco lança 
embreagens 
remanufaturaDas
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NOvO acTROS mERcEdES-BENz Já ESTá 
ROdaNdO Em divERSaS REgiõES dO PaíS

Dados da Associação Brasi-
leira do Sono (ABS) mostram 
que até 30% das mortes oca-
sionadas em rodovias brasilei-
ras são causadas por motoristas 
que dormem ao volante. Pen-
sando nisso, o Departamento 
de Trânsito do Paraná (Detran) 
faz um alerta sobre os perigos 
de dirigir cansado e sonolento.

“Com o ritmo estressante e 
agitado do trânsito nas cidades 
e até mesmo a rotina pesada de 
caminhoneiro nas rodovias, os 

motoristas estão dirigindo cada 
vez mais cansados. Com sono, 
o condutor não consegue agir 
a tempo para desviar de uma 
batida ou corrigir a direção do 
seu veículo”, aponta o diretor-
-geral do Detran, Marcos Tra-
ad.

Para Associação Brasilei-
ra de Medicina de Tráfego 
(Abramet) dormir mal pode 
reduzir 50% a concentração 
do condutor no trânsito. Os 
motoristas e motofretistas que 

excedem horas de trabalho são 
considerados os mais vulnerá-
veis ao sono na direção.

ATENÇÃO – O sono 
costuma aparecer a cada doze 
horas devido à produção de 
um hormônio chamado me-
latonina. Existem vários sinais 
que indicam o sono e que os 
motoristas devem ficar atentos, 
como bocejar, ter dificuldades 
de manter os olhos abertos, 
sair da faixa de direção e come-
çar a invadir a pista contrária.

sono é causa De 30% Das mortes em roDovias



A DAF, uma das marcas líde-
res no mercado europeu e subsi-
diária da PACCAR Inc, entrega 
o milésimo caminhão produzido 
no Brasil à Log Sul, transporta-
dora de Ponta Grossa, no Para-
ná, cidade que sedia a fábrica da 
marca no país. O caminhão foi 
comercializado pela MacPonta, 
concessionária DAF na região.

O modelo adquirido pela 
Log Sul é um XF105 6x4, com 
motor PACCAR MX de 460 cv 
e Space Cab. A entrega ocorreu 
em cerimônia na MacPonta com 
os representantes da concessio-
nária José Divalsir Gondaski 
(Ferruge), Diretor; Jackson Gon-
daski, Gerente Geral; José Álva-
ro Góes Filho, Diretor e Waldir 

Marin, Gerente Comercial. Tam-
bém estiveram presentes o Presi-
dente da DAF Caminhões Bra-
sil, Michael Kuester e o Gerente 
Regional da montadora, Leandro 
Bergamo.

“É muito importante fazer-
mos parte deste momento his-
tórico para a DAF. A MacPonta 
foi a primeira revenda nomeada 
no país, vendemos o primeiro 
caminhão da marca no Brasil e, 
agora, o milésimo. Também con-
seguimos alcançar 60% de ma-
rket share de pesados em Ponta 
Grossa, e mais de 15% em todo 
perímetro que trabalhamos no 
Paraná. Estamos concentrados 
em crescer cada vez mais e, no 
futuro, vender também o cami-

nhão número 10 mil da compa-
nhia no país”, afirma Gondaski.

A DAF também vem aumen-
tando suas operações no Brasil, 
com a produção de um novo 
modelo no país, o pesado CF85. 
“Mesmo diante das circunstân-
cias econômicas, estamos conse-
guindo aumentar nossa partici-
pação no segmento de pesados, o 
qual atuamos, ampliando nossas 
vendas e conquistando cada vez 
mais os transportadores e cami-
nhoneiros do Brasil. A entrega 
da milésima unidade é motivo de 
muito orgulho e o resultado de 
um trabalho em equipe e foca-
do no sucesso da marca no país”, 
acrescenta o Presidente da DAF 
Caminhões Brasil.

Os novos produtos, desen-
volvidos no Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento da fabri-
cante no Brasil, em Santo An-
dré (SP), utilizando também a 
tecnologia elaborada na matriz 
italiana, configuram a renova-
ção de toda a linha destinada a 
atender a todas as aplicações de 
caminhões e ônibus. Os com-
postos e estruturas inovadores 
dedicam especial atenção à re-
dução de temperatura durante 
a rodagem, maior durabilidade 
e diminuição da resistência ao 
rolamento, quesitos que contri-

buem para a redução de apro-
ximadamente 2% do consumo 
de combustível e na busca por 
três vidas úteis dos pneus.

Além disso, os excepcionais 
resultados obtidos durante a 
homologação nas principais 
montadoras da América Lati-
na e as avaliações realizadas em 
todas as condições de emprego 
em mais de três anos de testes 
e em quase 1,5 milhão de qui-
lômetros em frotas da Argen-
tina, Brasil, Chile e Colômbia 
confirmam o desempenho da 
linha.

A noite do dia 12 de maio, 
foi especial para três clien-
tes do Consórcio Scania, que 
sorteados ganharam um ca-
minhão topo de linha zero 
quilômetro. Os vencedores, 
de Suzano e Sumaré (SP), e 
Cascavel (PR), levarão para 
casa o campeão de vendas Sca-
nia, o Streamline Highline R 
440 6x2 da série Griffin Edi-
tion com pintura especial e 
diversos itens personalizados. 
A ação faz parte da promoção 
Dreamline, que vai sortear 
mais três veículos, de cerca de 
R$ 500 mil, em novembro. 

A Dreamline terá um total 
de nove caminhões sorteados. 
Ao adquirir a cota dessa pro-
moção, o cliente pode ser con-
templado com a carta de cré-
dito normal e ainda concorrer 
a um caminhão, sem custo 
extra. Ou seja, caso o clien-
te opte por utilizar o crédito 
para comprar um caminhão e 
também for sorteado, poderá 
ganhar dois veículos. A Dre-

amline foi dividida em três 
fases. A primeira vendeu 300 
cotas com sorteio em dezem-
bro de 2015. A segunda teve a 
premiação na semana passada. 
Concorreram 300 cotistas. O 
Consórcio Scania escolheu a 
assembleia de maio para fazer 
o sorteio, além de anunciar as 
contemplações das cartas de 
crédito normais do mês. 

A terceira etapa, chama-
da de Dreamline Gold, terá 
seu sorteio no dia 10 de no-
vembro, com 300 cotas. Os 
três caminhões escolhidos são 
Streamline Highline R 440 
6x2, com freio auxiliar Retar-
der, câmbio automático Opti-
cruise e cor especial dourada. 
Para concorrer a um dos três 
caminhões, o cliente precisa 
adquirir uma cota de parcela 
mínima de R$ 3.440. O regu-
lamento pode ser consultado 
no site www.consorcioscania.
com.br. Os planos permitem 
um parcelamento de até 100 
meses para pagar. 

Daf macPonta entrega 
milésimo caminhão Para 
cliente De Ponta grossa

Pirelli lança a 
nova geração De 
Pneus raDiais Para 
caminhÕes e Ônibus 
na américa latina: 
01 series

CONSÓRCIO SCANIA 
PREMIA TRÊS CLIENTES 
COM CAMINHÃO ZERO 
QUILÔMETRO
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TakOiSh cOm. dE 
vERduRaS E lEgumES
  Comercialização de cogumelos, verduras 
e legumes em geral.  a takoish Comércio 
atende distribuidoras, restaurantes e 
atacadistas.
a empresa é composta por um quadro de 
75 funcionários/colaboradores, devidamente 
treinados desde a colheita, o transporte, o 
armazenamento, a separação, e principal-
mente a dedicação, para sempre garantir a 
qualidade de seus produtos e assim a satis-
fação de seus clientes.
Ceagesp: Pav. mlP 25,43 ao 48,51 ao 
53,142 e 143 / Pav. ame box 5b
(11) 3831-5753 
takoish@takoish.com.br
www.takoish.com.br

5 ESTRElaS uNiãO dE 
PROduTOS agRícOlaS
  Comercial ização de cenoura, milho, 
beterraba, entre outros. a 5 estrelas atende  
todos os segmentos do mercado.
a empresa,  atuante há 30 anos,  tem 
produção própria e uma logística eficiente, 
podendo fornecer o ano inteiro, de segunda 
a sábado, uma mercadoria de qualidade e 
com preço competitivo.  além disso, conta 
com câmaras climatizadas e transporte 
refrigerado para melhor conservação e 
qualidade dos produtos.  
Ceagesp:  Pav. aPa – box 28
(11) 3643-8850
 cenouras5estrelas@yahoo.com.br
www.5estrelasalimentosaudavel.com.br

kS cOmERcializaçãO dE 
PROduTOS agRícOlaS
  Comercialização de cenoura, berinjela, 
batata doce, pimentão vermelho, pimentão 
amarelo, pimentão verde, entre outros 
produtos .  a Ks  Comerc ia l i zação  de 
Produtos agrícolas atende supermercados, 
restaurantes, hotéis, padarias, feiras. vende 
tanto no varejo como no atacado.
a empresa tem grande respeito pelos seus 
clientes mantendo a qualidade de seus 
produtos e o compromisso da pesagem 
correta dos mesmos. 
Ceagesp: Pav. aPD – box 158 e 159       
(11) 3831-0564/ (11) 3834-3687
kscenouras@terra.com.br

íTalO BRaSilEiRa 
cOméRciO agRícOla
  Comercialização de batata, cebola e alho. 
a ítalo brasileira Comércio agrícola atende 
supermercados, atacadistas, feiras, sacolões, 
varejões, entre outros. vende no atacado e 
no varejo.
a empresa, fundada em 1991, é muito 
respeitada no ramo com seu excelente 
atendimento ao cliente, e qualidade em seus 
produtos.
Ceagesp: Pav. bPC – box 49 a 52
(11) 3643-9499/ (11) 3643-9497 
(11) 3643-9492
italobrasileira@hotmail.com

caPaNEma cOmERcial 
agRícOla
  Comercialização de batata, cebola e alho. 
a Capanema Comercial agrícola atende 
supermercados, sacolões, varejões, feirantes. 
vende atacado e varejo.
a distribuidora conta com produtos de 
extrema qualidade, e todas as mercadorias 
são selecionadas para atender a diversos 
segmentos. a Capanema está no mercado 
há 7 anos, e a cada dia vem conquistando 
novos clientes.
Ceagesp: Pav. bPD – box 73 a 75
(11) 3836-1539 / (11) 3831-7220 
vendascapanema@terra.com.br

NaOR diSTRiBuidORa
  Comercialização de batatas diversas, ce-
bola, alho e coco seco. a naor Distribuidora 
atende todos os segmentos do mercado. 
a empresa, atuante há 20 anos, produz 
e comercializa produtos de qualidade 
visando a satisfação de todos os clientes, 
sempre respeitando as leis da natureza e 
da sociedade, e por isso é referência em 
qualidade de produção e vendas, além de 
alcançar o nível máximo de satisfação dos 
colaboradores e clientes.
Ceagesp: Pav. bPC – box 53 a 55
(11) 3831-4975
naordistribuidora@uol.com.br
www.naordistribuidora.com

BaTiSTa lEgumES
  Comercialização de diversos tipos de legu-
mes. a batista atende supermercadistas, dis-
tribuidoras, feirantes e sacolões.
a empresa, presente há mais de 55 anos, 
possui um controle de produção com acom-
panhamento técnico especializado, sempre 
tendo a preocupação sócio ambiental. além 
disso, conta com uma equipe própria de 
logística utilizando tecnologia de câmara fria 
para armazenamento e caminhões equipa-
dos com sistema de refrigeração.
Ceagesp:  Pav aPC – box 76
(11) 3643-9000
atendimento@batistalegumes.com.br
www.batistalegumes.com.br

l.a. fERRETTi fRuTaS
  Comercialização de abacate, limão e frutas 
de época. a l.a. ferretti  atende grandes 
redes atacadistas e varejistas.
a empresa conta com cultivo próprio e 
de parceiros, tendo assim capacidade de 
fornecer abacate durante o ano todo, 
inclusive o hass, apelidado pela empresa de 
“abacate baby”.
Com o objetivo de garantir a sustentabilida-
de, desenvolve e implementa ações e políti-
cas de responsabilidade social e ambiental.
Ceagesp: Pav. mfe-b – mód. 409/410 e 
414/415
(11) 3643-7799
laferretti@terra.com.br
www.laferretti.com.br

laNdifRuTaS 
diSTRiBuidORa
  Comercialização de maracujá, manga, 
carambola, goiaba, laranja, entre outros 
produtos. a landifrutas Distribuidora atende 
todos os segmentos do mercado.
a empresa  comercializa frutas frescas 
no Ceagesp a mais de 10 anos com foco 
no atendimento ao cl iente, amigos e 
colaboradores. além disso, busca sempre 
a renovação, trabalhando com alimentos 
saudáveis e nutritivos
Ceagesp: Pav. mfe-b – box 444 e 445 / 
Pav. mfe-C – box 192 e 193
(11) 3647-9969 / (11) 3643-8955
landifrutas@bol.com.br
www.enepress.com.br/landifrutas

JaguaRé BaNaNaS
  Comercialização de variedades de bananas, 
entre elas a banana figo, banana são tomé, 
banana ouro, banana maçã, banana da terra, 
banana prata e banana nanica. a Jaguaré 
bananas atende todos os segmentos do 
mercado.
a empresa é, além de distribuidora, também 
produtora , o que significa garantia de 
fornecimento e qualidade. vale lembrar que 
a empresa está em sua terceira geração, 
atuando no mercado desde 1953.
Ceagesp: Pav. amH – box 25 ao 29
(11) 3643-9097
frutasjaguare@frutasjaguare.com.br
www.frutasjaguare.com.br

dadá aBóBORaS
  Comercialização de abóbora em geral e 
de coco seco. a Dadá abóboras atende 
sacolões, feiras, quitandas, entre outros. 
atuante há 27 anos no segmento tem uma 
reputação exemplar e um bom atendimento 
ao cliente.
a empresa possui também produção de 
legumes selecionados, como tomate, batata, 
maxixe, beterraba, entre outros. 
Ceagesp: Pav. aPb – box 141 e 143
Pav. msC – box 24 á 27 
(11) 2228-6798
comercioaboboradada@hotmail.com

SaNchES E maTSuNaga
  Comercialização de abóboras em geral, 
como abóbora seca, abóbora paulista, 
moranga, mini moranga. a sanches e 
matsunaga atende mercados, feirantes, 
sacolões. vende no atacado e no varejo.
a empresa atua há 50 anos no mercado, 
e é líder em qualidade, promovendo a 
rastreabilidade dos produtos e seguindo as 
normas técnicas de segurança padronizadas 
pela Covisa. a sanches e matsunaga é 
colaboradora do banco de alimentos.
Ceagesp: Pav. msC – box 13b á 16b
(11) 3643-7588 / (11) 3451-3572 
sanchesematsunaga@gmail.com
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Para ler o Entreposto a qualquer momento, baixe o aplicativo nas lojas virtuais. 

Com ele você acessa nossa biblioteca e pode fazer download das edições para leitura.

 

Você também pode acessar a última edição no navegador do seu computador. 

Acesse: www.jornalentreposto.com.br/edicao-virtual

Baixe agora o aplicativo do Jornal Entreposto

e acesse todo o conteúdo de onde estiver.



Cargo 1119, Cat EC6N - Ano/Modelo (16/16), estoque de 10 unidades, a partir de R$ 126.900,00.Preço válido até 30/05/2016 ou enquanto durarem os estoques. Promoção válida no distribuidor participante no periodo de 01/05/2016 
a 30/05/2016 ou enquanto durarem os estoques. Consulte um Distribuidor Ford Caminhões para outros planos de financiamento e demais informações. As condições financeiras estão sujeitas à análises e aprovação de crédito pela 
financeira.Contratos de FINAME Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco S.A.

www.fordcaminhoes.com.br

L&F TRUCK
ITU – SP
FONE: (11) 4013-8800
ITAPETININGA – SP
FONE: (15) 3272.9400

CARUEME
CAMPINAS – SP
FONE: (19) 2101-2800
JUNDIAÍ – SP
FONE: (11) 3379.5999

HORIZONTE
MOGIDAS CRUZES – SP
FONE: (11) 4791.7700

FELIVEL
SOROCARA – SP
FONE: (15) 3237.8090

CAOA
Rod. Anhanguera, KM 17,5
SÃO PAULO – SP
FONE: (11) 3837.3000

VALE
CAÇAPAVA – SP
FONE: (12) 3654.7100

NUNO
REGISTRO – SP
FONE: (13) 3828.5050

DIVEPE
São Bernardo do Campo – SP
FONE: (11) 3504.8600
Parque Novo Mundo – SP
FONE: (11) 3594.9600

Confira os serviços da Ford Caminhões:

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

UNIDADES 16/16 COM PREÇOS ESPECIAIS.
GARANTA JÁ O SEU NOVO FORD.

R$ 126.900,00
A partir de
(EC6N)

ANO/MODELO 16/16

Maior potência da categoria: 189 cv;
Maior capacidade de carga da categoria;
Banco com suspensão a ar de série.cargo 1119
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