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Maçã 2.0

O produtor Neal Carter, dono da pequena empresa 
de bioengenharia canadense que desenvolveu uma 
maçã cuja polpa não escurece depois de fatiada

Investigações científicas en-
volvendo organismos geneti-

camente modificados (OGMs) 
sempre foram controversas. Con-
tudo, para quem pensa que o 
universo da inovação biotecnoló-
gica está restrito às megacorpora-
ções multinacionais que pesqui-
sam e desenvolvem sementes de 
grandes commodities agrícolas, a 
recente aprovação de duas novas 
cultivares de maçã por parte do 
governo dos EUA joga um banho 
de água fria no pessoal que usa 
esse tipo argumento nas discus-
sões sobre o assunto.

Batizadas comercialmente 
como Arctic Apples, as varieda-
des Granny Smith e Golden De-
licious foram desenvolvidas por 
uma pequena empresa de biotec-
nologia canadense, a Okanagan 
Specialty Fruit (OSF), que, desde 
2011, aguardava a liberação para 
distribuir comercialmente a fruta 
modificada.

Segundo a companhia, as 
“maçãs árticas” tiveram seus ge-
nes alterados para inibir a reação 
química catalisada pela enzima 
polifenoloxidase, que deixa a 
fruta marrom após o fatiamen-
to. Além do grande potencial 
para reduzir o desperdício de 
alimentos no varejo e na casa do 
consumidor, a OSF alega que a 
modificação genética melhorou o 
sabor, a textura e a capacidade de 

retenção de vitamina C e antio-
xidantes, nutrientes queimados 
durante a oxidação que escurece 
a polpa e o suco da maçã.

A decisão do Departamen-
to de Agricultura sinaliza que o 
governo dos EUA está conven-
cido que a fruta não representa 
nenhum perigo para o meio am-
biente. De acordo com a OSF, 
depois de atingir o grau de su-
cesso esperado na América do 
Norte, a empresa vai considerar a 
busca de outros mercados.

Mas essa não será uma guerra 
fácil de vencer. A associação que 
representa a cadeia produtiva da 
maçã nos EUA (U.S. Apple As-
sociation) geralmente apoia esse 
tipo de avanço científico e não 
acredita que as Artic Apples sejam 
um motivo de preocupação para 
a saúde humana. No entanto, a 
entidade se posicionou de manei-
ra contrária à sua liberação, por 
temer a percepção negativa que 
muitos consumidores demons-
tram em relação aos alimentos 
transgênicos.

A primeira maçã genetica-
mente modificada também en-
frenta forte oposição entre gran-
des compradores. A fabricante de 
papinhas Gerber e a rede de res-
taurantes McDonald´s já anun-
ciaram que não têm planos de 
incluir as maçãs da OSF em seus 
produtos.
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Produção de hortifrúti é o 
setor que mais emprega por 
hectare em São Paulo

O agronegócio é uma das 
atividades econômicas mais re-
presentativas em todo o País. Se-
gundo levantamentos do Centro 
de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea) da USP, 
o setor é responsável por quase 
um quarto do PIB brasileiro. Os 
números continuam expressivos 
quando migramos para São Pau-
lo que, de acordo com a federa-
ção local da indústrias (Fiesp), 
representa 14% do PIB estadual 
e 20% do PIB do agronegócio 
do Brasil.

O plantio de hortaliças é um 
dos braços do agronegócio pau-
lista. O estado de São Paulo abri-
ga umas das principais regiões 
produtoras e fornecedoras desses 
alimentos para outras cidades, 
dentro e fora do estado, como 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Santa Catarina, entre outros.

O plantio e distribuição de 
hortifrútis oriundos de São Pau-
lo oferece produtos de qualidade 
e preços competitivos. Segundo 
o Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
em março do ano passado, a 
agricultura gerou mais 1.350 no-
vos postos de trabalho no esta-

do. Os produtores de hortaliças 
é o ramo de atividade que mais 
emprega por hectare no estado, 
gerando empregos de três a seis 
pessoas empregos por ha – na ca-
na-de-açúcar, essa média é de 0,5 
a 1,0 emprego por ha. No âmbi-
to da Associação dos Produtores 
e Distribuidores de Hortifrútis 
do Estado de São Paulo (Aphor-
tesp), geramos mais de dois mil 
empregos diretos e quatro mil 
indiretos.

Atualmente, mais de 10 mi-
lhões de folhosas são produzidas 
mensalmente pelos associados da 
Aphortesp, sendo 40% somente 
alface entre crespa, lisa e ameri-
cana. A produção anual de alface 
no Estado de São Paulo também 
surpreende. De acordo com o 
Instituto de Economia Agríco-
la, da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, em 2010 foram 
produzidos quase seis milhões de 
pés de alface e, em 2013, chegou 
a mais de 14 milhões, com au-
mento crescente a cada ano.

Mesmo representando gran-
de parcela na economia paulista, 
o segmento sofre muitas difi-
culdades, desde climáticas até 
econômicas, como a ausência 

de incentivos para investimento 
em tecnologia no campo. Desde 
o final do segundo semestre de 
2014, principalmente na ques-
tão da crise hídrica, a associação 
vem se posicionando quanto aos 
entraves do setor, mas estamos 
otimistas no que tange aos nú-
meros para os próximos meses. 

Estamos preparados para o 
período de alta venda de horta-
liças, que é no verão. No mês de 
novembro de 2014, por exem-
plo, foram vendidas mais de 143 
mil unidades de hortaliças por 
um dos associados. Temos a ex-
pectativa que, em 2015, aumen-
te o consumo, tanto no verão 
como no inverno. A associação 
não medirá esforços para disse-
minar a importância desse seg-
mento para o governo, a fim de 
atingirmos a nossa meta. Enfim, 
queremos disseminar boas práti-
cas agrícolas nas lavouras, garan-
tindo que o produto chegue com 
qualidade para os consumidores.

PoR RICaRdo LoPeS*

*PReSIdenTe da aSSoCIaÇão doS 
PRodUToReS e dISTRIbUIdoReS 
de HoRTIFRúTIS do eSTado de 
São PaULo (aPHoRTeSP)
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Coordenadoria de Comunicação e Marketing: 
(11) 3643-3945 - comunicacao@ceagesp.gov.br

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

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

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

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

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

Portaria do Pescado:  (11) 3643-3893

Banco CEAGESP de Alimentos: (11) 3643-3832 

contatos úteis

Veja mais conteúdo no site: www.jornalentreposto.com.br

FRUTAS JUN JUL

ABACATE

KIWI

PINHA

BANANA-CATURRA

BANANA-PRATA

BANANA-MAÇÃ

CAQUI

COCO

FIGO

MORANGO

NÊSPERA

PÊRA

PINHÃO

LIMA LIMA PÉRSIA

TANGERIN.PONKAN

MIMOSA/MEXERICA

MAÇÃ IMPORTADA

KIWI IMPORTADA

PERA IMPORTADA

UVA IMPORTADA

HORTALIÇAS TUBEROSAS JUN JUL

BATATA-DOCE

BATATA-SALSA

CARÁ

CEBOLA

CENOURA

GENGIBRE

INHAME/TAIÁ

MANDIOCA/AIPIM

NABO

CEBOLA IMPORTADA

HORTALIÇAS FRUTOS JUN JUL

ABÓBORA SECA

ABÓBORA HOKAIDO

ALHO PORÓ

JILÓ

MAXIXE

PIMENTA

PIMENTÃO VERMELHO

TOMATE

HORTALIÇAS HERBÁCEAS JUN JUL

ALMEIRÃO

AGRIÃO

COUVE-BRÓCOLO

CHEIRO-VERDE

COUVE-MANTEIGA

COUVE-FLOR

COUVE-CHINESA

COUVE-RABANA

ESPINAFRE

MOSTARDA

MOYASHI

REPOLHO

RÚCULA

BROTO BAMBU

RADITE

FRACA - Pouca oferta  na  comercia l i zação dos  produtos  no mercado. Tendência  de a l ta  nos  preços .

REGULAR - Oferta  equi l ibrada dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  os  preços  estáveis .

FORTE - Boa oferta  dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  de ba ixa  nos  preços .

FRUTAS
Pavilhão 2ª feira 3ª a 5ª feira 6ª feira Sábado

MFE-A

MFE-B/C

HF’S

6h às 20h 6h às 21h 6h às 20h

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

6h às 20h

VERDURAS
Pavilhão 2ª feira 3ª a 5ª feira 6ª feira Sábado

MLP 6h às 21h 12h30 às 21h 12h30 às 22h 14h às 21h

ABÓBORAS
Pavilhão 2ª à Sábado

MSC 8h às 20h

Pavilhão 2ª  à 6ª feira Sábado

BATATAS, CEBOLAS E DIVERSOS

6h às 17h6h às 20hBP’s

PESCADOS
Pavilhão 3ª à Sábado

Pátio da Sardinha 2h às 6h

Pavilhão 2ª  à 5ª feira 3ª e 6ª feira

FLORES

5h às 10h30MLP

2h às 14hPraça da Batata

Pavilhão 2ª à 5ª feira 6ª feira Sábado

AP’s 6h às 20h 6h às 21h 6h às 18h
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Operação FINAME PSI, taxa de 0,76% ao mês = 9,5% ao ano, para planos de até 72 meses e até 70% do bem financiado, podendo ser ampliado para até 90%* do bem financiado com carência de 6 meses para micro, 
pequenas e médias empresas que possuam faturamento anual de até R$ 90 milhões. Operação BNDES Finame na Sistemática Convencional. O plano BNDES Finame é financiado com recursos do BNDES, de acordo com 
o disposto na Circular nº. 01/2015 - de 5/1/2015 e demais normas desta instituição, conforme cláusulas contratuais. As condições estão sujeitas a alteração por parte das autoridades monetárias BACEN e BNDES. Promoção 
válida em todo o território nacional para a linha Cargo zero km até 30/04/2015 ou enquanto durarem os estoques. Consulte um Distribuidor Ford Caminhões para outros planos de financiamento e demais informações. As 
condições financeiras estão sujeitas a análise e aprovação de crédito pela financeira. Contratos de FINAME Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco S/A .*Consulte regras de operacionalização.

www.fordcaminhoes.com.br

FI
NA

M
E

0,76%
Taxa a.m. meses

72
de entrada
10 %

Motor Cummins 6.7L com 290 cv;
Transmissão de 6 ou 9 velocidades;
Muito mais potência e economia.

CARGO
2429

CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRANDES EMPRESAS.

FI
NA

M
E

0,76%
Taxa a.m. meses

72
de entrada
10 %

Maior potência da categoria: 189 cv;
Maior capacidade de carga da
categoria: 7.164 kg;
Banco com suspensão a ar de série.

CARGO
1119

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

SOUZA RAMOS
Parque Novo Mundo -  SP
FONE: (11) 2984.3366

NUNO
REGISTRO – SP
FONE: (13) 3828.5050

DIVEPE
São Bernardo do Campo – SP
FONE: (11) 3504.8600
Santo André – SP
FONE: (11) 3594.9600

COSTA SUL
CUBATÃO – SP
FONE: (13) 3365.8890

Confira os serviços da Ford Caminhões:

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

TA XA  F I N A M E  D E  0,76 %  A . M . CO M  SO M E N T E  1 0 %  D E  E N T RA DA , 6  M ES ES  D E  C A R Ê N C I A  E  72  M ES ES  PA RA  PAGA R.

TODA A LINHA FORD CAMINHÕES COM A MENOR TAXA FINAME DO MERCADO.
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O caos no transporte brasileiro e a 
crônica de uma crise anunciada

artigoJORNAL ENTREPOSTO  i  Março / 2015

A ABIDIP vem alertando a sociedade para a forma  com o qual o governo vem tratando a importação de pneus no Brasil, dando espaço para a 
criação de um oligopólio, cujo reflexo é o aumento de preços

PoR MILTon FavaRo JUnIoR*

Uma crise anunciada. 
É dessa forma que a 
Associação Brasileira 
dos Importadores e 

Distribuidores de Pneus (ABI-
DIP), analisa os eventos que pa-
ralisam o tráfego nas estradas de 
diversos estados, em um movi-
mento que une motoristas autô-
nomos, empresas de transporte 
e logística e entidades represen-
tativas do setor transportador 
- que questionam o impacto do 
alto preço dos combustíveis e 
dos pedágios no custo do frete, 
além da total falta de infraestru-
tura logística. Os custos sobem, 
mas os preços dos fretes continu-
am os mesmos.

A ABIDIP alertou e vem 
alertando a sociedade acerca das 
ações que vêm sendo orquestra-
das nos bastidores de Brasília e 
que se refletem no que estamos 
assistindo hoje: greves, movi-

mentos paradistas, empresas 
desativando o chão de fábrica, 
cidades inteiras com risco de 
desabastecimento de gêneros de 
primeira necessidade. E porque 
tudo isso? Por que o preço do 
diesel subiu? Mas não é só o pre-
ço do diesel que subiu, mas tam-
bém o dos pedágios, e, principal-
mente, dos pneus. Combustível 
e pneus são dois insumos que de-
finem a saúde financeira, o lucro 
ou o prejuízo de uma empresa 
de transportes. Mas só o diesel 
subiu?

Dados do Departamento 
de Custos Operacionais, Es-
tudos Técnicos e Econômicos 
da NTC& Logística (Decope), 
mostram que entre janeiro e ju-
lho de 2014, os preços dos pneus 
praticados pela indústria nacio-
nal subiram quase o dobro dos 
preços do diesel, dos aumentos 
de salários dos motoristas, do 
óleo de câmbio e do óleo de cár-
ter. Sim, os pneus, que são ao 

lado dos combustíveis os maio-
res custos do frete subiram mais 
que a inflação e mais do que o 
diesel, o óleo, o Arla 32 e os sa-
lários pagos aos motoristas. A 
ABIDIP tem mostrado isso à so-
ciedade paulatinamente e a crise 
que toma conta do Brasil hoje 
foi mais do que anunciada. E o 
que vem pela frente?

Infelizmente o atual cenário 
tende a piorar, pois como já tí-
nhamos anunciado no final do 
ano passado, o custo do pneu 
de carga – usado em caminhões 
- terá novos aumentos e muito 
significativos neste ano, uma vez 
que a indústria nacional, que na 
verdade é uma indústria multi-
nacional, não tem produção su-
ficiente para atender a demanda 
interna. Um exemplo claro dis-
so é que em 2014 de cada 10 
pneus importados para uso em 
caminhões no Brasil, cinco fo-
ram importados pela “indústria 
nacional”.

Mas o agravante em tudo isso 
é que no final do ano passado, 
o governo brasileiro aplicou ta-
xas de antidumping sobre cinco 
países que exportavam esse tipo 
de pneus para o Brasil -, além da 
China, que já tinha essa medida 
protecionista e está prestes a ser 
renovada por mais cinco anos.

O que isso pode acarretar no 
cenário atual? Mais aumento de 
preços dos pneus e maior pressão 
sobre o custo dos fretes, que ten-
de a ficar ainda mais defasado. 
Assim como a Petrobras usa o 
aumento do preço do combustí-
vel para suprir o rombo em suas 
contas, a indústria nacional de 
pneus aumenta as importações 
e os preços dos pneus de carga 
para suprir a sua ineficiência.

eSToQUeS SeM RePoSIÇão

O aumento continuado do 
dólar, por um lado, e a proteção 
garantida pelo governo à indús-
tria, através de políticas anti-
dumping, por outro, gerarão a 
partir de abril um processo de 
desabastecimento do mercado 
de pneus de carga no Brasil. Os 
estoques dos importadores inde-
pendentes vão acabar e, devido a 
estas medidas por antidumping 
eles não vão mais importar os 
pneus de utilização em cami-
nhões. O impacto será sentido 
dentro de 60 dias, com o abas-
tecimento do mercado sendo 
afetado e, sem concorrência, a 
indústria nacional encontrará 
um ambiente propício para au-
mentar os preços de seus pneus 
mais e mais.

Vale lembrar que a borracha 
usada na construção de pneus é 
cotada em bolsa internacional 
e seu preço é regido no mesmo 
patamar, no mundo todo, da 
mesma forma que o petróleo e 
seus derivados e o aço também. 
Todos esses insumos estão envol-
vidos na fabricação de um pneu 
e no mundo os preços dos pneus 
estão baixando e dos insumos 
também. No Brasil, pelo con-
trário, estão aumentando, em 
total contrassenso, causando um 
colapso sobre o setor de trans-
portes que representa um dos 
pilares que sustenta a cadeia de 
distribuição e produção do Bra-

sil. A ABIDIP avisou: junto com 
o diesel, o aumento dos preços 
dos pneus afeta a inflação, corrói 
o preço do frete, gera danos ao 
setor de transportes.

O negócio de pneus no Bra-
sil virou um negócio da China 
para a indústria multinacional 
que conta com parques fabris 
arcaicos, processos de produção 
inseguros e oferta de produtos 
defasados ao consumidor.

eRRoS eSTRaTégICoS 

• Adoção de medidas antidum-
ping adotadas pelo governo 
brasileiro sobre pneus de cargas 
importados da África do Sul, 
Rússia, Coreia do Sul, Taiwan, 
Japão e Tailândia; 

.•Favorecimento de medida 
protecionista para a Sumitomo/
Dunlop poder importar, a pre-
ços da China, pneus oriundos 
do Japão, País punido pela prá-
tica por antidumping nas impor-
tações feitas pela própria Sumi-
tomo/Dunlop. A empresa, mais 
nova associada da Associação 
Nacional da Indústria de Pneu-
máticos (ANIP), conseguiu um 
acordo para não sofrer punição 
e seu preço de importação de 
pneus oriundos do Japão é igual 
ao que vem da China, porém, 
sem taxa antidumping. Ou seja, 
ao invés de ser punida, a empre-
sa ganhou um subsídio; 

• Está em curso a renovação da 
medida por antidumping nas 
importações de pneus de carga 
oriundos da China, por mais 
cinco anos;

Os reflexos dessas ações ge-
rarão o desabastecimento do 
mercado de reposição de pneus 
de cargas, novos aumentos de 
preços e surgimento de um oli-
gopólio formado pelas indús-
trias nacionais que hoje já são os 
maiores importadores de pneus 
do mercado brasileiro.

*MILTon FavaRo JUnIoR é dIReToR-
exeCUTIvo da aSSoCIaÇão 
bRaSILeIRa doS IMPoRTadoReS e 
dISTRIbUIdoReS de PneUS (abIdIP)
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na longa 
estrada da 
vida
ManeLão

No mês de março, o can-
cioneiro popular do 

Brasil ficou mais triste. Duas 
vozes, que por várias décadas 
cantaram e encantaram o povo 
tropeiro, os boiadeiros e os 
nossos queridos caminhonei-
ros, se calaram. Os carreteiros, 
que nesta longa estrada da vida 
levam o progresso na carroceria 
do caminhão, sempre ouviam 
as mensagens apaixonadas das 
músicas da dupla Milionário e 
Zé Rico, o que nos fez lembrar 
do último show que o Zé Rico 
realizou em Osasco, capital da 
Viola, numa festa da Queima 
do Alho.

Há uns vinte anos, fomos 
em Pelotas, no Rio Grande do 
Sul, ver uma grande plantação 
de pêssego, onde técnicos agrí-
colas e um agrônomo nos deu 
uma verdadeira aula sobre ma-
nejo de pêssegos de mesa e de 
conserva, além de visitarmos 
a fábrica da extinta Cica. À 
noite, a beira de um braseiro, 
próximo de um barranco, nos 
foi servido linguiça de porco, 
paleta de cordeiro, costela de 
boi e carne ao ponto e mal 
passada, acompanhada de um 
arroz branquinho, com feijão 
gordinho e uma farofa super 
cheirosa e deliciosa. 

Vieram também alguns 
vinicultores da região, que 
trouxeram da sua reserva par-
ticular, vinho de várias cores 
e sabores. Eu experimentei 
de todos e junto com a galera 
achei uma delícia. Aí aconte-
ceu o fator surpresa: apareceu 
um conjunto com sanfona, 
violão e outros instrumentos 
típicos da região. Os gaúchos, 
trajando bota, espora, bom-
bacha e lenço no pescoço. 
As mulheres, com vestidos 
compridos e coloridos canta-
ram músicas do cancioneiro 
gaúcho. Então eles prestaram 
a homenagem aos paulistas e 
cantaram A Marvada Pinga, 
da Inezita Barroso, que neste 
mês, aos 90 anos, nos deixou. 

No dia 24 de maio, vai 
acontecer a primeira etapa do 
Circuito da Queima do Alho 
na Ceagesp. Zé Rico e Inezita 
serão homenageados por todos 
os fãs do estradão sertanejo. 

CÁ ENTrE NÓS
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MErCado

HORTifRuTi LANçA 
PROJETO “SAbORES 
dA HORTifRuTi”

a partir do dia 11 de março, 
a hortifruti lançará uma 
deliciosa novidade: o “sabores 
da hortifruti”. o projeto 
exibirá vídeos exclusivos 
com receitas nutritivas e 
fáceis de preparar, tendo 
como base frutas, legumes 
e verduras. a primeira série, 
composta por 14 vídeos, será 
apresentada pela blogueira 
e colunista de gastronomia 
maria capai. uma nova 
receita será apresentada 
sempre às quartas-feiras e os 
vídeos serão publicados na 
página oficial da Hortifruti no 
facebook.

câmARA ARbiTRAL  
fuNciONA NA 
cEAgESP

a dra. bruna lonrensatto 
e silva criou a câmara de 
conciliação e arbitragem dos 
Entrepostos de são paulo 
(coasp), constituída de 
acordo com a lei 9.307/96. 
segundo a advogada, o órgão 
é um verdadeiro avanço na 
forma de solucionar conflitos, 
uma vez que trabalhadores, 
empresas e visitantes dos 
entrepostos passam a ter um 
lugar para conversar e tentar 
soluções amigáveis para 
questões e conflitos do dia a 
dia. A COASP fica na Ceagesp, 
no edifício sede ii, sala 13, em 
cima da farmácia.

FoTon CaMInHõeS 
eSTReIa no 
CIRCUIToCeaSa

A Foton Caminhões estreou 
no dia 17 de março, em Por-
to Alegre, no Circuito Ceasa, 
evento de relacionamento com 
clientes nas Centrais Estaduais 
de Abastecimento espalhadas 
pelo País, e até o final de 2015 
percorrerá outras quatro regiões 
do Brasil nos meses de março, 
julho, setembro e novembro.

Os caminhões Foton de 3.5 
e 10 toneladasestarão presentes 
em cada etapa do circuito por 
quatro dias, com o objetivo 
de apresentar aos motoristas 
autônomos, transportadores, 
caminhoneiros, entre outros, 
os veículos comerciais mais 
completos da categoria. Em um 
estande da empresa, o público 
interessado contará com um 
atendimento personalizado da 
área de vendas da Foton e dos 
concessionários de cada região.

Os visitantes poderão ainda 
realizar test-drive nos veículos 
da marca, todos com compo-
nentes de renome internacional 
como motor Cummins, caixa 
de câmbio ZF e sistema de inje-
ção Bosch.

Para Alcides Cavalcanti, 
diretor de vendas, marketing 
e pós-venda da Foton Cami-
nhões, o objetivo da partici-
pação da empresa no Circuito 
Ceasa é apresentar o produto 

da marca em locais onde cir-
culam durante todo o dia o 
público alvo do produto. “É 
uma boa oportunidade de ter-
mos um contato mais próximo 
com o nosso público alvo, além 
de estarmos apoiando a nossa 
rede de concessionários a fazer 
este tipo de ação comercial. 
Acreditamos muito no produto 
Foton, e eventos como este nos 
dão a chance de compartilhar 
com o mercado a qualidade e 
os diferenciais do produto”, 
afirma Cavalcanti.

Em abril de 2014 a empresa 
iniciou as obras da sua fábrica 
no Brasil, na cidade de Guaíba, 
no Estado do Rio Grande do 
Sul, e a previsão é que o primei-
ro caminhão brasileiro deixe a 
linha de montagem em 2016. 
Neste período, a Foton Cami-
nhões continuará o processo de 
expansão de sua rede de con-
cessionárias que já conta com 
30 revendas, com o objetivo de 
50 operando em todo território 
nacional até o final de 2015.

O caminhão Foton de 3.5, 
por exemplo, é disponível para 
venda nas opções rodagem sim-
ples ou dupla, 110 ou 140 cava-
los. Apesar das suas característi-
cas robustas, o caminhão pode 
ser operado por motoristas com 
habilitação de categoria “B”. 

DIVULGAÇÃO

APTA LANçA SiTE  
SObRE ATividAdE 
PESquEiRA Em SP

o instituto de pesca (ip-apta) 
lançou um site com informações 
sobre a atividade pesqueira no 
Estado de são paulo. no site do 
programa de monitoramento da 
atividade pesqueira marinha e 
Estuarina (pmap), pesquisadores, 
estudantes, autoridades, 
cooperativas, armadores e 
empresários poderão acessar 
informações sobre os 15 
municípios pesqueiros paulistas, 
lista de espécies encontradas 
no Estado, produção, captura, 
aparelhos de pesca utilizados 
e número de embarcações. o 
acesso pode ser feito no link 
www.propesq.pesca.sp.gov.br.

ANdEf REfORçA A 
imPORTâNciA dAS bOAS 
PRáTicAS AgRícOLAS

Entre os dias 30 de março e 1º 
de abril, a cidade de barbacena, 
em minas gerais, sediará a 66ª 
edição do simpas - sistemas 
integrados de manejo na 
produção agrícola, que tem 
como objetivo atualizar os 
profissionais relacionados à 
ciência agrária dentro de uma 
visão integrada de produção 
agrícola sustentável. fábio 
Kagi, gerente de Educação da 
associação nacional de defesa 
vegetal (andef), vai abordar o 
tema ‘ações na segurança no 
manejo de agrotóxicos. maiores 
informações: www.simpas.
com.br.

10ª SANTA FEIRA DO PEIXE NA CEAGESP                                                                          
dE 30 dE mARçO E 2 dE AbRiL, OS cONSumidORES fiNAiS vãO POdER cOmPRAR 
PEixES E fRuTOS dO mAR diRETAmENTE NA cEAgESP, dAS 13 àS 21 HORAS, NO 
PáTiO dO PEScAdO. A ENTRAdA SERá PELO PORTãO 15.
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Maior facilidade para abrir 
e fechar pequenas e médias em-
presas no País é o que promete 
o Programa Bem Mais Simples 
Brasil e o Sistema Nacional de 
Baixa Integrada de Empresas lan-
çado em 26 de fevereiro. 

Com o objetivo de simplificar 
o dia a dia dos empreendedores 
brasileiros, a presidente Dilma 
Rousseff anunciou que, até ju-
nho, haverá uma redução em até 
cinco dias para abertura de uma 
empresa de pequeno e médio 
porte. Enquanto em Portugal são 
três dias para abrir uma empresa, 
no Brasil a média atual é de 85 a 
103 dias.  

Só para se ter ideia, a lista de 
documentos exigidos é extensa: 
contrato social, registro na Jun-
ta Comercial, Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
inscrição estadual e municipal, 
licenças segundo a atividade (al-
vará de funcionamento, Cetesb, 
Vigilância Sanitária, Corpo de 
Bombeiros, Ibama, Cadam etc.), 
registro no sindicato, contrato de 
locação ou registro de escritura 
se for imóvel próprio, certificado 
de regularidade de imóvel junto 
a Prefeitura,  Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e do-
cumentos dos sócios. 

“Para a pequena empresa, 
se toda a documentação estiver 

SeM TanTa bURoCRaCIa
PROgRAmA TORNA mAiS fáciL AbRiR E fEcHAR A PEquENA E 
médiA EmPRESA NO bRASiL

PoR ZULMIRa FeLICIo
de São PaULo

dentro dos padrões exigidos, o 
tempo de abertura é de 20 a 40 
dias, além do prazo para saírem 
as licenças”, afirma o contador 
Sergio Rosa, destacando que de-
pendendo do ramo de atividade a 
quantidade de documentos pode 
ser superior a onze.

Com o conhecimento de 30 
anos dedicados à área contábil, 
ele explica que, no caso do encer-
ramento das atividades, o perío-
do não será inferior a 40 dias, em 
média, podendo até ser superior 
a 12 meses. A quantidade de do-
cumentos também varia segundo 
o ramo de atividade da empresa, 
normalmente sendo cerca de dez, 
entre eles: distrato social, baixa 
do CNPJ, baixa da inscrição es-
tadual e municipal. “Em geral, 
devido à complexidade de todo 
o processo o custo para fecha-
mento é o dobro do da abertura”, 
afirma.

Agora, com o novo progra-
ma, o dono do negócio consegue 
fazer o processo de fechamento 
através do portal Empresa Sim-
ples (www.empresasimples.gov.
br) ou na Junta Comercial do seu 
Estado. As novas regras do Siste-
ma Nacional de Baixa Integrada 
de Empresas preveem a dispensa 
de certidões de débitos tributá-
rios, previdenciários e trabalhis-
tas para as operações de baixa de 
CNPJ. 

O sistema também dispen-
sa as certidões para as operações 
de extinção, redução de capital, 
cisão total ou parcial, incorpora-

ção, fusão, transformação, trans-
ferência do controle de cotas e 
desmembramento. Para agilizar 
os processos, a presidência da 
República convocou os ministros 
para apresentarem até 20 de abril 
uma lista de todas as normas 
existentes em suas áreas que pos-
sam ser eliminadas de imediato.

“Com este programa, acredi-
to em uma redução sensível no 
número de empresas inativas, até 
porque o custo para fechamento 
deverá ser bem menor, graças à 
desburocratização”, analisa Ser-
gio Rosa. 

Em sua opinião, as medidas 
só trarão benefícios aos empresá-
rios que, por algum motivo, não 
tinham dado baixa na empresa, 
liberando espaços nos sistemas 
dos órgãos públicos. Por sua vez, 
devido às inativas, tais sistemas 
ficam sobrecarregados, prejudi-
cando a rapidez no acesso as in-
formações.

Segundo o ministro Guilher-
me Afif Domingos, da Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa 
(SMPE), há, aproximadamente, 
1,2 milhão de empresas inativas 
no Brasil. 

“A baixa é mais um avanço das 
alterações do Simples Nacional. 
É preciso tirar as empresas que 
não estão vivas das estatísticas. O 
fechamento facilitado também 
vai dar outra oportunidade para 
o empresário nos negócios, já que 
antes era impossível fechar uma 
empresa e começar outro empre-
endimento”, reforçou o ministro.

TeRRaS bRaSILeIRaS 
e geSTão de 
eSTRangeIRoS, 
QUaL o TaManHo da 
CoISa?

Terras agricultáveis viraram 
ouro no mercado global do 

agronegócio. Seus preços subi-
ram mais do que qualquer ativo 
nos últimos 10 anos. Entre 2009 
e 2013, a evolução média do 
preço das terras no Brasil foi de 
94%, e muito mais no Centro 
Oeste, com 131% nesse período 
de apenas quatro anos. E temos 
produtores estrangeiros e empre-
sas investindo no Brasil.

Para variar, a lentidão das go-
vernanças e decisões no Brasil faz 
parte da nossa cultura histórica. 
Uma lei de 2012, que oferece um 
projeto, ainda aguarda a criação 
de uma comissão especial para 
análise do texto. Coisas como a 
proibição de vendas de áreas su-
periores a 25% do território do 
município fazem parte do texto. 
Mas o tema segue, em parcerias 
e movimentações de grupos.

Grandes empresas japonesas 

já têm no Brasil cerca de 1% do 
total das áreas agricultáveis do 
país. O Japão estuda ainda in-
vestimentos logísticos no país. 
Argentinos, escapando das Kir-
chinices, diversificando, formam 
outro grupo de estrangeiros no 
Brasil, e muitos deles em parceria 
com empreendedores brasileiros.  
Dentre as 20 maiores empresas 
do agro, 1/3 são controladas por 
estrangeiros, aproximadamente 
1 milhão de hectares. Aspectos 
tributários, jurídicos e de gover-
nança são desafios.

Não vejo temor, nem fantas-
mas, na questão de companhias 
e produtores estrangeiros produ-
zirem no Brasil. Estarão sujeitos 
as leis do país, e investindo aqui. 
Há muita ficção a respeito. Algo 
que será cada vez mais inexorá-
vel, a globalização do lado de 
dentro das porteiras das fazendas 
pelo mundo inteiro. 

JoSé LUIZ TeJon MegIdo - ConSeLHeIRo FISCaL do ConSeLHo CIenTíFICo 
PaRa agRICULTURa SUSTenTáveL (CCaS) e dIReToR do núCLeo de 
agRonegóCIo da eSPM

artigo
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Entre a produção de pesca-
dos e a sua chegada aos es-
tabelecimentos comerciais, 

uma complexa e árdua logística 
precisa ser colocada em prática 
para que o alimento resista às lon-
gas viagens com aspecto saudável 
e todos os valores nutritivos pre-
servados.

Para que isso seja possível, a re-
frigeração assume papel especial. 
A manutenção de temperaturas 
adequadas – de 0 a 5O C -, por 
exemplo, é um fator imprescindí-
vel para controlar o crescimento e 
a multiplicação de microrganis-
mos e evitar, assim, a deterioração 
dos peixes.   

Num momento em que o 
Brasil registra alto consumo de 
pescados e frutos do mar, cresce 
também a preocupação em torno 
da qualidade dos processos por 
trás da chamada cadeia do frio. 

CoMo MeLHoRaR a CadeIa do FRIo
eM PeSCadoS?
cOm AumENTO dO cONSumO dESSES ALimENTOS, cREScE A PREOcuPAçãO Em TORNO dA LOgíSTicA PARA A 
PRESERvAçãO dE SEuS vALORES NuTRiTivOS

A média atual de consumo na-
cional desses alimentos é de 14,5 
kg por habitante ao ano, supe-
rando o índice recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que é de 12 kg. Somente 
entre 2012 e 2013 essa taxa su-
biu quase 25%, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Embora perceba avanços nas 
últimas décadas em relação aos 
cuidados na produção e distribui-
ção dos pescados, a diretora técni-
ca do Laboratório de Tecnologia 
do Pescado do Instituto de Pesca 
de São Paulo, Rúbia Yuri Tomita, 
avalia que são necessárias ainda 
muitas mudanças de comporta-
mento no que se refere à forma 
como o produto é manipulado, 
transportado, acondicionado e 
exposto para a venda.

“O setor poderia estar lucran-
do mais se a qualidade do pescado 
fosse melhor. E estes ganhos não 
dependem de altos investimentos, 

mas de adequações nestas diferen-
tes etapas do processo”, destaca a 
pesquisadora científica.

Segundo ela, estudos realiza-
dos no Brasil inteiro têm regis-
trado a ocorrência de abuso de 
temperatura ao longo da cadeia 
produtiva como um todo, desde 
o momento que o pescado é re-
tirado da água, seja na pesca ou 
na aquicultura, até a chegada ao 
consumidor. 

Rúbia atenta também para o 
fato de que a utilização de gelo em 
todas as etapas da produção, pro-
cessamento, transporte e comer-
cialização deve ser cuidadosa, com 
água de boa qualidade, potável e 
clorada, atendendo às exigências 
higiênico-sanitárias, para que não 
sejam inseridos microrganismos 
deteriorantes e patogênicos.

A simples utilização de gelo 
clorado pode ampliar em aproxi-
madamente três dias a vida útil do 
pescado armazenado sob refrige-
ração. “Outro ponto fundamental 

é a abordagem da cadeia produ-
tiva, pois se o uso do frio for in-
terrompido em algum elo, a perda 
de qualidade no produto será cer-
ta e irreversível”, enfatiza ela.

Manipular cuidadosamente 
este produto é igualmente impor-
tante na manutenção de sua qua-
lidade, a fim de evitar a ruptura 
dos tecidos e células que originam 
focos de deterioração. Para isso, 
deve-se buscar a manutenção da 
integridade física do pescado, não 
pressioná-lo com a formação de 
pilhas muito altas, tampouco ar-
remessá-lo.

CaPaCITaÇão PaRa evITaR PeRdaS

Rúbia Tomita aponta ainda 
que a qualidade do pescado atual-
mente oferecido, de uma maneira 
geral, é deficiente e gera grandes 
perdas desde o primeiro elo da 
cadeia, quando apenas a espécie 
alvo é trazida, enquanto o restante 
acaba sendo descartado no mar. 
A forma precária de armazenar o 
produto no barco é outro fator 
prejudicial.

“No desembarque, na seleção, 
no transporte, no armazenamen-
to, na comercialização, enfim, são 
muitos elos onde o pescado está 
sujeito à manipulação inadequa-
da, bem como à exposição a tem-
peraturas elevadas”, afirma Rúbia.

A única alternativa para me-
lhorar este cenário, segundo ela, 
é alterar o perfil dos profissionais 
que atuam nesta cadeia produti-
va, capacitando-os para terem ou-
tra atitude frente ao pescado, por 
meio do conhecimento dissemi-
nado nas instituições de pesquisa 
e nas universidades. “Muito tem 
sido estudado e o conhecimento 
está se acumulando nas prateleiras 
das bibliotecas e deixando de fazer 
seu papel de agente transforma-
dor”, salienta. 

Com o aumento do interesse 
por esses produtos, porém, Rú-
bia se diz otimista em relação às 
mudanças que podem advir deste 
novo comportamento. Para ela, o 
próprio público consumidor pas-
sará a exigir, paulatinamente, mais 
qualidade dos pescados, o que tor-

nará o processo de aprimoramento 
da cadeia do frio algo inevitável. 

“Um ponto interessante é que 
hoje em dia mais restaurantes es-
tão incluindo pescado em seu car-
dápio e atuando como um impor-
tante ponto de pressão, ao exigir 
a melhoria e a profissionalização, 
no sentido de busca pelo conhe-
cimento e informação, dos atores 
desta cadeia produtiva”, analisa a 
pesquisadora.

Subordinado à Agência Pau-
lista de Tecnologia dos Agrone-
gócios (APTA) da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, o Instituto 
de Pesca tem procurado contri-
buir para essa mudança de postu-
ra por meio de pesquisas científi-
cas e tecnológicas, sobretudo no 
que se refere à gestão da qualidade 
do pescado com foco na seguran-
ça alimentar, desenvolvimento de 
novos produtos à base de pescado, 
pesquisa sobre tecnologias e ino-
vação em processamento.

Busca também espalhar co-
nhecimento nestas áreas, a partir 
de cursos e treinamentos em que 
alcança desde o pescador artesanal 
até serviços de inspeção e vigilân-
cia sanitária, estudantes de gradu-
ação e pós-graduação e técnicos 
de empresas, além de organizar 
bianualmente “Simpósio de Con-
trole de Qualidade do Pescado – 
Simcope”, cuja sétima edição se 
realizará em 2016. 

O laboratório realiza ainda 
assessorias e consultorias técnicas 
a empresas, aquicultores, colônias 
de pescadores e prefeituras, dentre 
outras instituições.

“Procuramos demonstrar a 
importância da manutenção ade-
quada da cadeia do frio sobre a 
qualidade do pescado, o que por si 
só já agrega valor ao produto, pois 
o pescado manipulado em ótimas 
condições higiênico-sanitárias e 
mantido sob temperatura adequa-
da tem sua vida útil prolongada e 
consequente maior período para 
comercialização, em comparação 
àquele que não seguiu as boas 
práticas na manipulação e foi sub-
metido a temperaturas elevadas”, 
conclui a pesquisadora. 

FábIo gUedeS 
de São PaULo

no deSeMbaRQUe, 
na SeLeÇão, no 
TRanSPoRTe, no 
aRMaZenaMenTo, 
na CoMeRCIaLIZaÇão, 
enFIM, São 
MUIToS eLoS 
onde o PeSCado 
eSTá SUJeITo à 
ManIPULaÇão 
InadeQUada, beM 
CoMo à exPoSIÇão 
a TeMPeRaTURaS 
eLevadaS”.
rúbia tomita
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RedUÇão doS 
eSToQUeS PeSQUeIRoS 
FavoReCe aQUICULTURa 
e PeSCa aRTeSanaL 
APESAR dOS NicHOS PROmiSSORES PARA A PEScA iNduSTRiAL 
NO bRASiL, PREOcuPAçõES dE ORdEm AmbiENTAL AbREm 
OPORTuNidAdES PARA O cuLTivO E ExTRAçãO cONTROLAdA 
dE PEScAdOS

Os recursos pesqueiros 
marítimos, costeiros e 
continentais constituem 

uma importante fonte de renda, 
geração de trabalho e alimento. 
Entretanto, os brasileiros ainda 
consomem menos pescado do 
que o recomenda a Organização 
Mundial de Saúde. A média atual 
é de 9 quilos por habitante/ano, 
quando o ideal seria pelo menos 
12 quilos, meta que o governo fe-
deral pretende alcançar em breve.

Outra meta ambiciosa do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura 
(MPA) é incentivar a produção 
nacional para que, em 2030, o 
Brasil se torne um dos maiores 
produtores do mundo, com 20 
milhões de toneladas de pescado 
por ano.

Para atingir esses objetivos, o 
MPA também quer que milhares 
de pequenas propriedades rurais 
passem a produzir pescado, o que 
pode ser feito sem comprometer 
a tradicional agricultura, promo-
vendo o desenvolvimento susten-
tável do setor.

Tanto no Brasil quanto no ex-
terior, o atendimento da deman-
da atual e futura de pescado no 
Brasil dependerá do crescimento 
da atividade aquícola, uma vez 
que a pesca extrativa se encontra 

estagnada no mundo, desde pelo 
menos 2006, no patamar das 90 
milhões de toneladas anuais.

Atualmente, o País importa 
grande quantidade de pescados 
como bacalhau, salmão, panga-
sius e merluza. Por isso, assim 
como o consumo, a produção 
interna também deve ser estimu-
lada, principalmente de peixes 
como tilápia, tambaqui, pintado, 
cachara, tambacu e pacu, e de 
mariscos, entre os quais ostras, 
mexilhões e vieiras. 

Apesar de alguns nichos pro-
missores para a pesca industrial 
no Brasil, a exaustão dos recursos 
pesqueiros mundiais aponta que 
o futuro será mesmo da aquicul-
tura, um cenário que deve bene-
ficiar o País, que dispõe vastas 
reservas de água doce, bem como 
um extenso litoral. Além disso, 
existem 200 grandes reservató-
rios onde é possível a criação de 
pescados.

Segundo especialistas, a in-
dustrialização da atividade no sé-
culo 20, sobretudo no Nordeste, 
foi uma das principais responsá-
veis pela degradação do ambiente 
marinho e pela sobrepesca dos 
recursos pesqueiros.

Ao participar da solenidade 
de relançamento da Frente Par-

lamentar da Pesca e Aquicultura 
no dia 11 de março, o ministro 
Helder Barbalho ressaltou que 
tem buscado “o melhor caminho 
para o real desenvolvimento do 
setor”.

“Sem gestão pesqueira, não 
há progresso. A estratégia cen-
tral do MPA é a diminuição do 
desperdício, aliada a uma gestão 
de qualidade, o que resultará no 
aumento da produção”, disse.

Desde que assumiu a pasta 
em 1º de janeiro, o ministro vem 
dizendo que pretende fortalecer 
o setor para produtores indus-
triais e artesanais. Segundo Bar-
balho, os pescadores artesanais, a 
exemplo dos agricultores familia-
res, precisam contar com apoio 
cada vez maior de pesquisas para 
aumentar a sua produção.

De acordo com ele, o inves-
timento em pesquisas e na coleta 
de dados estatísticos será impor-
tante para conhecimento do ta-
manho da produção e das espé-
cies que vivem em rios e mares.

“O Brasil possui 8,5 mil qui-
lômetros de costa marítima, o 
maior volume de água doce do 
planeta e potencial para ser um 
dos cinco principais produtores 
de pescado do mundo”, obser-
vou. De acordo com ele, o Plano 

Safra da Pesca e Aquicultura será 
o principal instrumento para for-
talecer o setor.

“Vamos atuar em benefício de 
todos, mas, principalmente, para 
os pescadores artesanais, que são 
a maioria absoluta dos que traba-
lham nesta área”, salientou.

 vanTagenS nUTRITIvaS

De acordo com nutricionis-
tas, peixes podem substituir a 
carne vermelha na alimentação 
humana sem causar danos nem 
prejuízos à saúde, pois eles têm 
menos calorias e são fontes dos 
ácidos graxos ômega 3.

Os especialistas alegam que a 
ingestão do ômega 3 auxilia na 
redução dos níveis de triglicerí-
deos e colesterol considerados 
negativos. Além de estar presen-
tes em peixes, ele é encontrado 
nas nozes, castanhas, folhagens 
de rúcula e nos óleos vegetais.

Portanto, o consumo regu-
lar de pescados também atua na 
prevenção de doenças. Contudo, 
quem compra esses alimentos 
deve observar uma série de de-
talhes. Sua pele deve estar firme, 
úmida e sem a presença de man-
chas; os olhos devem estar bri-
lhantes, e as escamas firmes.

nando CoSTa
da RedaÇão

gestão pesqueira



12 desenvolvimentoJORNAL ENTREPOSTO  i  Março / 2015

No final do ano passado, foi 
criada a Associação Brasi-

leira da Piscicultura (Peixe Br), 
que nasceu da fusão da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
de Processamento de Tilápia 
(AB Tilápia) e da Associação 
Brasileira dos Produtores de 
Tilápia e que concentra suas 
atividades na atividade de pei-
xes cultivados.

Segundo a entidade, o Bra-
sil possui um enorme potencial 
para a produção de organismos 
aquáticos, porém a atividade 
ainda enfrenta enormes desafios 
e gargalos no país. 

“A produção de peixes cul-
tivados no Brasil ainda não é 
compatível com o seu potencial, 
mas é a atividade zootécnica que 
mais vem crescendo no país nos 
últimos 10 anos e atingiu 585 
mil toneladas em 2014”, infor-
ma Eduardo Amorim, presiden-
te do Conselho de Administra-
ção e Presidente Executivo da 
Peixe Br. 

“Queremos contribuir para o 
crescimento e profissionalização 

da piscicultura no Brasil, agre-
gando renda à cadeia produtiva, 
incluindo produtores, indústria 
de processamento e indústrias 
de insumos e equipamentos”, 
ressalta Amorim.

O executivo explica que as 
prioridades da associação é a di-
versificação da produção, ques-
tões ambientais e tributárias, uso 
de modernas tecnologias e as re-
lações governamentais. “Temos 
plena consciência dos desafios 
da piscicultura brasileira, mas 
também conhecemos o seu po-
tencial de geração de trabalho, 
renda e divisas, não só para os 
envolvidos com a atividade, mas 
também para todo o país. Hoje, 
a atividade movimenta cerca de 
R$ 4 bilhões/ano, gera 1 milhão 
de empregos diretos e indiretos e 
cresce a taxas superiores a 10% 
ao ano”, destaca o especialista.

Para os próximos anos, Edu-
ardo prevê que a produção vai 
crescer 17% ao ano. “A estiagem 
afetou os últimos meses de 2014 
nas regiões de São Paulo, Minas 
Gerais e Paraná”, lamenta. 

aSSoCIaTIvISMo

pEixE br apoia o 
dEsEnvolvimEnto da 
piscicultura
Associações se fundem em prol da 
atividade de peixes cultivados no 
Brasil

Cadeia produtiva da tilápia será estudada 
em projeto da embrapa
Coordenado pela médica vete-

rinária Renata Melon Barro-
so, o projeto envolve várias insti-
tuições que trabalham com tilápia 
no Brasil. Serão trabalhados cinco 
polos produtivos: Santa Catari-
na; oeste do Paraná; Ilha Solteira 
(SP); submédio São Francisco; 
Castanhão (CE).

“O Brasil é um país grande 
e com muitas particularidades 
regionais, que são refletidas e ob-
servadas também nos sistemas de 
produção, incluindo a cadeia de 
valor da tilápia, mercado e consu-
mo” explica a pesquisadora.

O projeto buscará informa-
ções de diferentes áreas. Segundo 

Renata, a pesquisa busca conhe-
cer o desempenho socioeconômi-
co do cultivo da tilápia no Brasil; 
os impactos socioeconômicos; 
conhecer o potencial da tilapicul-
tura no país; fornecer respostas 
importantes para o crescimento 
do setor.

A tilápia é o peixe mais pro-
duzido no Brasil. Dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) relativos a 
2013 apontam que foram pro-
duzidas quase 170 mil toneladas 
da espécie no país. Por região, o 
Sul brasileiro produziu mais de 
63,5 mil toneladas; depois, vem o 
Nordeste, com mais de 48,1 mil 

toneladas, e o Sudeste, que pro-
duziu mais de 45,8 mil toneladas 
naquele ano.

Em termos de Estados, os que 
mais produziram tilápia em 2013 
foram Paraná ( 44,7 mil tonela-
das), Ceará ( 30,6 mil toneladas) 
e São Paulo (24,3 mil toneladas). 
Já os municípios principais pro-
dutores naquele ano foram Jagua-
ribara (CE), com quase 14,6 mil 
toneladas, Santa Fé do Sul (SP), 
com quase 6,5 mil toneladas, e 
Orós-CE, que produziu quase 
5,3 mil toneladas. A primeira 
reunião geral do Projeto Tilápia 
foi realizada nos dias 10 e 11 de 
março, na sede da Embrapa Pesca 

e Aquicultura, em Palmas (TO). 
Será um momento em que as di-
ferentes experiências dos diversos 
parceiros serão compartilhadas, 
construindo-se, assim, um pano-
rama geral da cadeia produtiva da 
tilápia no país.

Espécie é a 
mais produzida 
no país; 
pesquisa visa 
conhecer o 
desempenho 
econômico da 
tilapicultura

anáLISe

170
mil toneladas da espécie 
foram produzidas no país 

em 2013
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Especializados na pesca e no 
comércio de atum, cação e 

meca, a Akira Pescados foi funda-
da em 1995 pelo senhor Nelson 
Akira Takamura. “Mas meu pai 
‘mexe’ com peixe desde a época 
em que o entreposto funcionava 
no Mercado da Cantareira, há 
quase 50 anos”, explica Harri-
son Hideyoshi Takamura, que 
assumiu os negócios na Ceagesp 
quando o pai decidiu se dedicar à 
produção rural. “Atualmente meu 
pai comanda os nossos barcos de 
pesca que ficam em Santa Catari-
na”, complementa. 

Segundo Harrison, a Akira 
Pescados trabalha no aprimora-
mento da captura sustentável, res-
peitando os defesos impostos pelo 
governo. “Às vezes, nossos bar-
cos ficam parados durante meses 
aguardando a nova temporada de 
pesca”, afirma o empresário. “Esta 
é a única maneira de respeitar o 
ciclo de reprodução dos animais 
aquáticos e garantir pescado para 
as gerações futuras”, acredita.

Conscientes da importân-
cia da cadeia do frio, Takamura 

garante que a empresa zela pelo 
armazenamento eficiente dos 
produtos frescos, está constante-
mente estudando novas técnicas 
e adquirindo equipamentos mo-
dernos para garantir a integridade 
do alimento. “Normalmente, o 
pescado que vendemos será con-
sumido no mesmo dia. Caso so-
bre alguma mercadoria, armaze-
namos no gelo e no dia seguinte, 
ainda está apto para o consumo”, 
explica.

Oitentaporcento  da clientela 
da Akira é composta por feirantes 
e peixarias. “As redes de super-
mercados já não utilizam mais a 
Ceagesp para se abastecer.”, frisa 
Harrison. “Além disso, o consu-
mo de pescado brasileiro dimi-
nuiu, pois caiu muito a produção 
pesqueira no Brasil”, lamenta. 

Ao longo dos anos, a distri-
buidora se especializou em atum, 
meca e cação. “Estas mercadorias 
são nossas marcas registradas. 
Quem compra no mercado, sabe 
que sempre teremos estes produ-
tos com qualidade e frescor”, ga-
rante o comerciante.

aKira pEscado sE 
dEdica à captura 
sustEntávEl
Empresa respeita o ciclo reprodutivo 
dos animais para assegurar alimento 
para gerações futuras

deFeSo

HTTP://goo.gL/bxI45e
/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entrepostoASSiSTA  O vídEO Em :
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atacadista possui duas câmaras frias com capacidade para 
armazenar 900 toneladas de pescado. por dia, na Ceasa, a New Fish 
comercializa cerca de cinco toneladas de pescado processado e de 10 
a 15 toneladas de peixes e frutos do mar sem processamento.

divulGaÇÃo

Consolidada como uma das 
maiores empresas no ramo de 
pescados na Ceagesp, a New Fish 
acaba de expandir seus negócios e 
passa a atuar também na entrega 
de peixes e frutos do mar no vare-
jo. O serviço de delivery surgiu a 
partir da demanda dos visitantes 
e frequentadores do entreposto 
paulistano, que já conheciam a 
qualidade dos produtos da ataca-
dista. “Nossa loja virtual é para 
atender o pessoal que me pro-
curava para comprar pequenas 
quantidades”, explica Luís Pal-
meira, proprietário.

Ele conta que o setor de pes-
cados do entreposto paulistano 
mudou bastante e a fiscalização 
intensificada atraiu novos clien-
tes, inclusive pessoas físicas que 
costumam consumir peixes com 
freqüência. “Os grandes clientes 
da Ceasa – restaurantes, hotéis, 
hospitais – fazem visitas técni-
cas regularmente para avaliar 
se estamos adequados para lhes 
fornecer alimentos. Além disso, 
o mercado conta com fiscais de 
inspeção federal e médicos vete-
rinários que avaliam a qualidade 
da mercadoria”, complementa. 

Atualmente, a distribuidora 
atende hospitais como o Albert 
Einstein e Sírio Libanês, hotéis 
cinco estrelas, rede Santander e o 

mais novo cliente é o restaurante 
The Fifties, cujo salmão servido 
na chapa é fornecido exclusiva-
mente pela New Fish.

Segundo Palmeira, uma pes-
quisa realizada pela Seafood indi-
ca que os restaurantes de comida 
japonesa podem ultrapassar o 
número de churrascarias em São 
Paulo. Se de fato isto ocorrer, o 
setor de pescados vai ter muito a 
comemorar e trabalhar, já que a 
demanda vai aumentar e o mer-
cado precisa estar preparado. “O 
consumo interno tem crescido. 
Há alguns anos atrás a média 
anual de consumo de pescado por 
pessoa era de 7 kg ao ano. Hoje já 
estamos em 9 kg, mas o ideal são 
12kg ao ano”, lembra Luís.

gaRgaLoS

De acordo com o empresário, 
os impostos sobre pescados são 
muito maiores do que os do fran-
go ou da carne bovina. “O ICMS 
é muito alto e a falta de incentivo 
do governo para a pesca dificulta 
o avanço do setor”, avalia Pal-
meira. “Além disso, a nossa fro-
ta marítima é muito sucateada. 
Temos uma costa imensa, nossa 
água tem uma boa temperatura 
e mesmo assim perdemos para 
Uruguai e Argentina”, lamenta.

CadeIa do FRIo

Na cidade de Cotia, a New 
Fish concentra a mercadoria que 
será distribuída para as grandes 
redes varejistas, como Carrefour 
ou Pão de Açúcar. “Temos uma 
central de processamento em 
Navegantes, Santa Catarina, que 
abastece as duas unidades frigo-
ríficas, situadas na Ceagesp e em 
Cotia”, esclarece o permissionário.

Em Cotia a empresa possui 
duas câmaras frias com capa-
cidade para armazenar até 900 
toneladas de peixes e frutos do 
mar. Com a onda de calor do úl-
timo ano, Luís investiu em novos 
equipamentos para garantir a in-
tegridade dos alimentos. “O im-
portante é mantê-los a -18 graus 
Celsius”, frisa Luís.

IMPoRTadoS

Como o mercado interno de 
pescados não consegue suprir 
a demanda nacional, as empre-
sas atacadistas passaram a buscar 
mercadoria em outros países. “An-
tigamente comprávamos 100% 
dos nossos itens no Brasil, mas 
os importados já chegaram a re-
presentar 70% do nosso estoque. 
Com a alta do dólar, esta taxa caiu 
para 40%”, destaca Palmeira. 

10ª SANTA FEIRA DO 
PEIXE NA CEAGESP

Entre os dias 30 de março e 2 de 
abril, os consumidores finais vão 
poder comprar peixes e frutos do 
mar diretamente na Ceagesp, das 13 
às 21 horas, no pátio do pescado. A 
entrada será pelo Portão 15.

zoom 

mercado
PAULO CESAR
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iguARiA cHiLENA é A PREfERidA dOS 
RESTAuRANTES bRASiLEiROS
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Restaurantes preferem comprar 
peixes e frutos do mar limpos e com 
alguns cortes definidos, enquanto 
os supermercadistas optam por 
peças de pescados inteiras, sem 
beneficiamento.

zoom 

HTTP://goo.gL/ILbxZo
/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entreposto

RaMIFICaR PaRa exPandIR 

Quando começou a comer-
cializar pescados no entreposto 
paulistano, José Pereira de Souza, 
o Trovão, dependia da boa vonta-
de e confiança dos fornecedores, 
que lhe mandavam peixes e fru-
tos do mar mesmo sabendo que 
teriam que esperar para receber. 
Quinze anos depois, a Trovão Pes-
cados virou referência na Ceagesp 
e fora dela, e a expansão trouxe 
mudanças na estrutura da compa-
nhia. “Aos poucos, fomos nos en-
volvendo em diversas áreas e hoje 
estamos muito bem posicionados 
no mercado”, conta Trovão.

Atualmente, a empresa atua 
em todos os setores da cadeia de 
piscicultura: distribuição, benefi-
ciamento, transporte, importação 
e mais recentemente, começou a 
fazer pesca industrial com frota 
de barcos própria. “Percorremos 
todo o litoral brasileiro, respeitan-
do os defesos e buscando pescados 
de qualidade”, frisa o empresário.

Para melhor se organizar e 
aumentar as vendas, a Trovão de-
cidiu ramificar a empresa. Desta 

Trovão Pescados se divide para melhorar atendimento 
aos diferentes tipos de clientes atacadistas do mercado

setorização nasceram mais três 
empresas. Uma especialmente 
para atender restaurantes, outra 
para lidar com a rede supermer-
cadista e uma terceira que atua 
como importadora. 

De acordo com Trovão, a fa-
cilidade de importação, atrapalha 
o setor pesqueiro brasileiro que 
busca alternativas para continuar 
no mercado. “Se depender apenas 
do público que vem comprar na 
Ceagesp, as empresas não sobrevi-
vem”, analisa. Ramificar a Trovão 
Pescado foi o caminho escolhido 
para aumentar a freguesia.

“Percebemos que o produto 
comprado pelo supermercado é 
totalmente diferente daquele so-
licitado pelos restaurantes. Esta 
foi nossa primeira ramificação”, 
explica Trovão. Segundo ele, os 
restaurantes necessitam de produ-
tos limpos e que já venham com 
alguns cortes definidos, enquan-
to os supermercadistas preferem 
comprar as peças de pescado in-
teiras e beneficiar os produtos em 
suas próprias instalações.

Além disso, os pescados com-
prados por cada cliente também 
são diferentes. “Curvina, pes-
cada, sardinha e anchova são os 
preferidos dos supermercados. Já 
os restaurantes optam por peixes 
mais nobres e caros como salmão, 
atum e tainha”, exemplifica o per-
missionário.

SaLMão do CHILe

Como a pesca no Brasil 
diminuiu muito nos úl-

timos anos, a Trovão Pescados 
começou a importar peixes 
e frutos do mar do Uruguai. 
Do país vizinho, a empresa 
traz curvina e peixes de água 
doce como curimba, piau e 
dourado. “Até alguns anos 
atrás, o Brasil supria bem a 
demanda nacional, mas ul-
timamente foi inevitável co-
meçar a importar”, explica 
Trovão.

A novidade é que a distri-
buidora vai começar a impor-
tar salmão do Chile, que é o 
carro-chefe do país e o peixe 
preferido dos restaurantes 
brasileiros. “Todo restaurante 
busca salmão fresco, por isso, 
tivemos que procurar o Chi-
le, que é referência neste tipo 
de pescado”, complementa o 
empresário. O Chile é o se-
gundo maior produtor mun-
dial do peixe, atrás apenas da 
Noruega, e responsável por 
praticamente todo o salmão 
que chega ao Brasil.

“Percebemos que o 
produto comprado 
pelo supermercado é 
totalmente diferente 
daquele solicitado 
pelos restaurantes. 
Esta foi nossa primeira 
ramificação”.
TRovão

Eu já sou cliente há 
mais de 18 anos. Chego 
cedo e escolho tudo 
que eu preciso para o 
meu estabelecimento. 
Eu levo pescado, 
salmão, lula, siri, 
mas o carro chefe é o 
camarão. Vale a pena 
acordar cedinho e 
aproveitar as ofertas”, 
FeRnando MaToS

A Ceagesp é referência na venda 
de pescados e as mercadorias 

vêm de vários estados brasileiros e 
também de outros países. O entre-
posto paulistano atende a demanda 
de milhares de consumidores finais 
e comerciantes. Os preços e a qua-
lidade chamam a atenção e trazem 
compradores de todo o Brasil, como 
Fernando Matos, que trabalha com 
eventos e é dono de um buffet. 
“Eu prefiro comprar aqui porque 
os preços são ótimos e a qualidade 
melhor ainda, além do produto ser 
bem fresquinho. Antigamente eu 
comprava na Ceasa Campinas, mas 
com o passar o tempo eu fui perce-
bendo que não valia a pena, por isso 
eu optei em abastecer na Ceagesp”, 
explica Fernando. 

A Ceasa de São Paulo é o segun-
do maior centro de vendas de pesca-
dos e frutos do mar da América La-
tina, perdendo apenas para o Chile. 
Nos pavilhões do mercado são co-
mercializadas cerca de 200 tonela-
das de produtos hortifrutícolas por 
dia. A mercadoria chega durante a 
noite e a comercialização começa a 
partir das 2 horas da madrugada.  

rEstaurantEs apostam no 
mErcado dE pEixEs da cEagEsp
edSon FReITaS

PAULO FERNANDO
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No Brasil, o camarão bran-
co do Pacífico é a única 
espécie cultivada em es-

cala comercial em cerca de 2.300 
fazendas produtivas que, juntas, 
somaram 23 mil hectares de lâmi-
nas d’água em produção em 2014. 
Introduzido no país em 1984, o 
camarão branco é também a espé-
cie dominante nos países costeiros 
das três Américas. 

No ano passado, o Equador 
ocupou a primeira posição como o 
maior produtor mundial (340 mil 
toneladas) e maior exportador (270 
mil toneladas / US$ 2,3 bilhões), 
enquanto o Brasil produziu 90 mil 
toneladas no mesmo período. 

“O cultivo deste tipo camarão 
marinho no Brasil encontrou con-
dições ideais na região Nordeste, 
devido à disponibilidade de água 
de excelente qualidade, seja ela 
do mar, de rios, de estuários, de 
poços artesianos (salinizados ou 
não), açudes e represas e de solos 
igualmente propícios”, explica Ita-
mar Rocha, diretor-presidente da 
Associação Brasileira de Criadores 
de Camarão (ABCC), organização 
com sede em Natal, Rio Grande 
do Norte.

Segundo ele, a carcinicultura 
se revela como uma ferramenta 
valiosa para os planos de inclusão 
social no campo. “Com efeito, 
além da geração de emprego para 
trabalhadores rurais de baixa qua-
lificação profissional nos empreen-
dimentos de maior porte, por sua 
característica de boa lucratividade 
em áreas relativamente pequenas, 
o cultivo de camarões reúne os 
requerimentos ideais para a cons-
tituição da micro e pequena uni-
dade de produção familiar”, exem-
plifica Itamar.

Para a ABCC, a falta de licen-
ças ambientais, principalmente 
para o micro e o pequeno produ-
tor, é o principal gargalo do setor, 
impedindo os trabalhadores de le-
galizarem seus empreendimentos 
e, assim, terem acesso ao crédito 
bancário de investimento e de cus-
teio. 

Jornal Entreposto - Como tem 
se comportado o setor de carni-
cicultura no Brasil e a que fatores 
se devem tal comportamento?
Itamar Rocha - Entre 1998 e 2003 
tivemos o melhor desempenho da 
carcinicultura brasileira, com um 

modelo produtivo em grande par-
te dirigido para exportações. O 
nosso camarão ganhou prestígio 
naqueles mercados por sua qua-
lidade. Entretanto, em 2004, a 
decretação da ação antidumping 
pelos Estados Unidos contra o ca-
marão de seis países, entre eles o 
do Brasil, resultou na aplicação de 
tarifas compensatórias e as nossas 
exportações para os EUA foram 
inviabilizadas. A expressiva valori-
zação do real frente ao dólar ame-
ricano, fez com que em 2012, O 
Brasil saísse completamente desse 
importante mercado. Entretanto, 
houve nesse caso um redirecio-
namento exitoso do camarão de 
cultivo para o mercado doméstico 
e praticamente toda a nossa pro-
dução de 2014 foi comercializada 
no mercado interno, sendo que 
apenas 277 toneladas (US$ 2,2 
milhões) foram exportados.  O 
aumento da oferta do camarão 
cultivado no País incidiu sobre o 
consumo, que passou a apresen-
tar um crescimento considerável, 
de 125,16 gramas per capita em 
2005, para 550 gramas em 2014. 
Em 2015 devemos ultrapassar 100 
mil toneladas produzidas.

JE - Quais gargalos afetam a pro-
dução e o consumo de camarão 
no País? 
IR - Hoje, o maior empecilho in-
terno para o desenvolvimento e 
aumento da produção do camarão 
cultivado é a falta de licenças am-
bientais principalmente para o mi-
cro e o pequeno produtor, o que os 
impede de legalizarem seus empre-
endimentos e, assim, terem acesso 
ao crédito bancário de investi-
mento e de custeio. Existe a neces-
sidade do governo olhar de forma 
diferenciada para o seu setor carci-
nicultor, que gera emprego, renda 
e oportunidades de negócios para 
micro e pequenos produtores, no 
meio rural do semiárido, um de-
safio intransponível em termos de 
políticas públicas.

A ABCC faz um esforço con-
siderável para desmistificar, de-
monstrar e divulgar que é perfei-
tamente possível cultivar camarão 
de forma economicamente viável 
e ambientalmente sustentável. A 
instituição possui em seu sítio ele-
trônico, assim como em sua biblio-
teca, estudos e teses acadêmicas de 
reconhecidas universidades brasi-
leiras e do exterior, que demons-
tram a alta viabilidade da carci-
nicultura nos aspectos técnicos, 
ambientais, econômicos e sociais.

JE – Na prática, o que a ABCC 
tem feito para colaborar no de-
senvolvimento da carcinicultura? 
IR - A ABCC tem uma lista de 
projetos e ações voltada para o de-
senvolvimento do setor, que inclui 
a remoção de alguns entraves e a 
adoção de medidas proativas que 
redundarão em benefícios, não 
apenas para fortalecer a atividade 
no Brasil, mas também para bene-
ficiar o consumidor brasileiro. En-
tre outras ações, podemos citar a 
contínua luta pela concessão de li-
cenças ambientais para micro e pe-
quenos produtores, a atualização e 
reciclagem constantes das técnicas 
de cultivo, o melhoramento ge-
nético de reprodutores visando a 
maior resistência à enfermidades, 
a interiorização da atividade em 
pólos com condições de água e 
solo apropriados, a capacitação de 
técnicos e produtores e também a 
elaboração e implantação de pla-
nos de desenvolvimento regional 
para ordenar e incentivar o agro-
negócio do camarão cultivado.

JE - Quais ações e tecnologias 
inovadoras a cadeia produtiva 
de camarões têm incorporado à 
sua produção e distribuição nos 
últimos anos? 

a IMPoRTânCIa da CaRCInICULTURa 
PaRa a InCLUSão SoCIaL no CaMPo
Cultivo de camarões gera emprego, renda e oportunidades 
de negócios para micro e pequenos produtores

IR - As Boas Práticas de Manejo 
(BPMs) associadas às Medidas de 
Biossegurança, elaboradas pela 
ABCC e difundidas junto aos 
carcinicultores com apoio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura, 
através de cursos de capacitação, 
treinamento e de planos de reci-
clagem para produtores e técnicos 
setoriais é um dos exemplos. Ade-
mais, com recursos de uma Emen-
da Parlamentar, o Estado do Rio 
Grande do Norte (segundo maior 
produtor de camarão do país, atrás 
apenas do Ceará) foi contemplado 
e está realizando a capacitação e 
aperfeiçoamento técnico dos pro-
dutores norte-riograndenses de 
camarão de todos os portes. Com 
o uso das Boas Práticas de Manejo 
em sistemas intensivos e semi- in-
tensivos de produção, a ativida-
de mostra uma dimensão social 
importante para o meio rural do 
Nordeste como aquela do setor 
primário que mais gera emprego 
por unidade de área trabalhada. 
Segundo estudo do Departamento 
de Economia da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, a atividade 
gera 3,75 empregos diretos e indi-
retos por hectare. Neste quesito o 
cultivo do camarão bate a uva ir-
rigada do Rio São Francisco, que 
por muito tempo manteve o pri-
meiro lugar na Região. 

JE- Como tem se comportado o 
mercado mundial de camarão e 
como esse cenário se reflete no 
Brasil?
IR - O camarão é a commodity do 
setor mundial do pescado que, nas 
suas transações financeiras de ex-
portação e importação, geram no 
mercado internacional um valor 
de US$ 250 bilhões, o que equiva-
le à comercialização de 2,4 milhões 
de toneladas. A União Européia, 
com importações que chegam a 
790 mil toneladas anuais, os EUA 
com 560 mil toneladas e o Japão 
com 300 mil toneladas, são os 
três principais mercados importa-
dores de camarão. O extraordiná-
rio incremento do consumo per 
capita na Ásia com a introdução 
do camarão branco do Pacífico 
está criando um novo mercado 
importador, notadamente na 
China, que além de ser o maior 
produtor de camarão extrativo 
(1.500.000 toneladas), também é 
o maior produtor de camarão de 
cultivo (1.500.000 toneladas), já 
se destacando como um grande 
importador de camarão (100.000 
toneladas) e, portanto, como o 
maior mercado consumidor dessa 
nobre iguaria. 

“ESTudOS dEmONSTRAm A ALTA viAbiLidAdE dA cARciNicuLTuRA 
NOS ASPEcTOS TécNicOS, AmbiENTAiS, EcONômicOS E SOciAiS”, 
fRiSA iTAmAR ROcHA, dA Abcc.
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44%
foi o volume de rúcula 

hidropônica comercializada 
na Ceagesp  em 2013

Todos sabemos que a produção 
de hortaliças em cultivo protegido 
está crescendo muito. O cultivo 
protegido exige um alto investi-
mento, tecnologia e controle, mas 
é menos sujeito às impre-
visões de clima. Se bem 
conduzido, diminui 
a ocorrência de 
pragas e doenças, 
aumenta muito a 
produtividade. Se 
mal conduzido sa-
liniza e contamina 
o solo, inviabilizando 
o cultivo.

Cultivo protegido na Ceagesp
Aqui estão alguns números das 

hortaliças normalmente produzi-
das em cultivo protegido, que são 
comercializadas na Ceagesp pau-
listana, consolidados a partir dos 
dados do SIEM da Ceagesp.

As hortaliças folhosas (ver-
duras) mais comuns em cultivo 
protegido são as hidropônicas: 

agrião, alface crespa, lisa e mi-
mosa, escarola, espina-

fre e rúcula. Foram 
comercializadas 

4.442 toneladas 
de hortaliças hi-
dropônicas em 
2013, sendo a 
rúcula respon-

sável por 44% 
do volume, segui-

da pela alface crespa 

CLáUdIo InFoRZaTo FanaLe
CenTRo de QUaLIdade eM 
HoRTICULTURa da CeageSP

com 32% e pelo agrião com 15%. 
As hortaliças fruto (legume) mais 
comuns em cultivo protegido são 
pepino japonês, pimentão amarelo 
e vermelho, tomate caqui e tomate 
cereja – num total de 52.150 to-
neladas em 2013.  O pepino japo-
nês responde por 45% do volume, 
seguido pelo pimentão vermelho 
com 24%, pelo pimentão amarelo 
com 15%, pelo tomate cereja com 
11% e por último pelo tomate ca-
qui com 5%.

A distribuição da oferta ao 
longo do ano é semelhante para os 
dois grupos de produtos. Ele gira 
em torno de 7 % entre janeiro e 
setembro e cresce em outubro, no-
vembro e dezembro – época quen-
te de produção mais difícil e de alta 
demanda.

O pêssego na Ceagesp 
paulistana
eRIka MIyUkI e RaMon dIaS
eSTagIáRIoS de nUTRIÇão do Cen-
TRo de QUaLIdade eM HoRTICUL-
TURa da CeageSP

A entrevista feita com os prin-
cipais atacadistas de pêssego 

da Ceagesp paulistana, no final 
de 2014, teve alguns resultados 
bem interessantes:

• A adoção da paletização na re-
messa do pêssego da origem para 
o mercado é alta. A taxa de pa-
letização do pêssego originário 
da Região Sudeste (26%) ainda 
é menor que o da Região Sul 
(97%), que perde para o pêssego 
importado (100%). 

e do pêssego importado, de 13 
dias.
A visita a alguns supermercados 
mostrou que o pêssego na gôn-
dola só possui a indicação de 
origem do pêssego: nacional ou 
importado, sem o país ou região 
de origem ou a variedade e clas-
sificação. 
O produto disponível no su-
permercado estava exposto sem 
refrigeração e sem identificação 
de origem e produtor. A média 
do preço de venda do pêssego 
nacional foi R$ 6,49 o quilo, en-
quanto o pêssego importado es-
tava sendo vendido a R$ 9,94 em 
média – uma diferença de valor 
de 53%.

A empresa Okanagan Spe-
cialty Fruits Inc. comemorou a 
aprovação das suas variedades 
transgênicas Arctic Granny e 
Golden pelo governo americano 
e já encaminhou as solicitações 
para outras variedades transgêni-
cas Artic Gala e Fuji.

O Ministério da Agricultura 
declarou que as variedades apro-
vadas não representam risco para 
a agricultura ou outras plantas 
no EUA e a sua produção não 
causará efeito significativo no 
ambiente humano, após quase 
cinco anos de teste. Foram es-
tudados os possíveis efeitos de 
polinização cruzada com outras 
variedades de maçã, efeitos no 
ambiente, nos animais (inclu-
sive espécies em extinção), o 
potencial para diminuição dos 
mecanismos de defesa da plan-
ta, para crescente suscetibilidade 
à doenças e infecções e sobre os 
possíveis efeitos econômicos no 
agronegócio da maçã.

A grande diferença entre a 
maçã Arctic e outras maçãs é que 

ela não escurece, quando cortada.
O escurecimento enzimático 

é causado pela reação química da 
maçã à injúria das suas células, 
causadas por batida, mordida 
ou corte. A ruptura das paredes 
celulares é o gatilho para uma 
reação química entre o polifenol 
oxidase – PPO da maçã e fenóis 
que tornam a polpa marrom. A 
produção de PPO é controlada 
por quatro genes. O time de 
geneticistas da Okanagan Spe-
cialty Fruits Inc utilizou um 
processo conhecido como ‘si-
lenciador de genes’ que utiliza 
genes de outras maçãs com bai-
xa produção de PP e ferramen-
tas da biotecnologia.

O processo de multiplica-
ção, condução, colheita e pós 
colheita da maçã Arctic é seme-
lhante ao dos outros. A diferen-
ça começa quando se morde, 
corte ou machuca a fruta. Sem 
PPO, não há escurecimento en-
zimático, o que melhora muito 
a atração, a aceitação e o apro-
veitamento da fruta e seu suco.

EUA aprova maçã 
transgênica conhecida 
como ‘Arctic Apple’
CQH – CenTRo de QUaLIdade eM HoRTICULTURa da CeageSP
FonTe: www.THePaCkeR.CoM e www.aRCTICaPPLeS.CoM

osF/divulGaÇÃo

• A participação do pêssego re-
frigerado, originário de São Pau-
lo e de Minas Gerais é pequena 
(2,5%), sendo 18% do volume 
recebido é mantido sob refrige-
ração no entreposto. A partici-
pação do pêssego refrigerado, 
originário da Região Sul é gran-
de (95,6%), sendo que 94,4% é 
mantido sob refrigeração durante 
a comercialização no entreposto. 
O fruto importado chega 100% 
sob refrigeração e é mantido des-
ta forma.

•O tempo médio entre o rece-
bimento e a venda do pêssego 
da Região Sudeste é de 2 dias e 
meio, da Região Sul, de 3 dias 
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MeRCado 
bRaSILeIRo de 
oRQUídeaS
anTonIo HéLIo JUnQUeIRa *
MaRCIa da SILva PeeTZ**

  *engenHeIRo agRônoMo, doUToR eM 
CIênCIaS da CoMUnICaÇão (eCa/USP), 
MeSTRe eM CoMUnICaÇão e PRáTICaS 
de ConSUMo (eSPM), PóS-gRadUado 
eM deSenvoLvIMenTo RURaL e 
abaSTeCIMenTo aLIMenTaR URbano (Fao/
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A família das orquidáce-
as é considerada um dos 
maiores e mais avançados 

grupos de vegetais superiores, ten-
do representantes em várias partes 
do mundo e nos mais diversos 
ambientes. O Brasil é detentor de 
aproximadamente 30% das mais 
de 25 mil espécies de orquíde-
as conhecidas, considerando-se 
aquelas selvagens, além de outra 
quantidade equivalente de híbri-
dos produzidos e cultivados.

As orquídeas são muito apre-
ciadas como plantas de vaso, com 
longevidade mantida durante 
várias semanas, ou como flores 
de corte, especialmente valoriza-
das pelas suas elevadas beleza e 
durabilidade. Mundialmente, as 
orquídeas estão sendo considera-
das como os grandes destaques do 
mercado neste início de século, 
especialmente aquelas do gênero 
Phalaenopsis.

O mercado brasileiro de or-
quídeas divide-se em dois grandes 
segmentos: o de consumo massi-
vo e o de nicho para colecionado-
res e aficionados. 

No caso do primeiro, as pre-
ferências recaem sobre as espécies 
de flores grandes, vistosas e dis-
postas em longos cachos. Já para 
o segundo grupo, há prevalência 
das espécies nativas e seus híbri-
dos, com grande destaque para as 
cattleyas. Para esse último grupo, 
o volume de vendas anual é pe-

queno, mas compensado pelos al-
tos preços que os produtos podem 
atingir.

Nos maiores polos consumi-
dores brasileiros, assim como no 
mercado internacional, as princi-
pais ofertas são seguramente para 
as orquídeas envasadas, entre as 
quais predominam as phalaenop-
sis, cymbidium, denphal, wanda 
e oncidium. Nos últimos anos, as 
tendências constatadas têm sido 
as da oferta de versões miniatu-
rizadas das espécies preferidas no 
consumo popular, o lançamento 
de híbridos com tonalidades de 
flores mais intensas e inusitadas, 
com ênfase nas flores com pintas 
de outras cores contrastantes, a 
valorização do perfume e a apre-
sentação em recipientes mais atra-
entes, como cerâmicas esmaltas e 
louças. 

A oferta das orquídeas de 
corte, por sua vez, ocorre princi-
palmente em relação às seguintes 
espécies: Cattleya sp, Phalaenop-
sis sp e Oncidium sp, entre pou-
cas outras.  Os principais pólos 
de comercialização dessas plantas 
são constituídos pelo Mercado 
Permanente de Flores e Plantas 
Ornamentais da Ceasa-Campi-
nas (Campinas/SP), pelo Veiling 
Holambra (Holambra/SP) e pela 
Ceagesp/ Entreposto Terminal de 
São Paulo (São Paulo/SP).

No caso das phalaenopsis – es-
pécie predominante no mercado - 

a Cooperativa Veiling Holambra é 
a principal fonte fornecedora. Na-
quela cooperativa, mais de 70% 
de todas as orquídeas comercia-
lizadas são do gênero Phalaenop-
sis. No período de 1999 a 2005, 
a oferta dessas orquídeas naquela 
cooperativa elevou-se de 117.109 
vasos, para 654.931, com um 
fantástico índice de crescimento 
de mais de 460% em apenas sete 
anos. Nos anos subsequentes, a 
oferta ascendeu rapidamente para 
mais de 1,5 milhão de unidades/
ano, aumentando fortemente a 
competitividade entre produto-
res, que resultou em uma sensível 
queda no nível dos preços ao con-
sumidor final. 

No mercado da CEASA-
Campinas, as principais espécies 
envasadas ofertadas são: Cymbi-
dium, Dendrobium, Oncidium 
e Miltonia, entre outras. Nota-se 
naquele entreposto uma oferta 
bastante irregular, com oscilações 
importantes de ano a ano.
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Medida serve para melhorar o tráfego interno e facilitar acesso ao setor de pescado pela Marginal Pinheiros

Reaberto Portão 15 na Xavier Krauss

JaMIR kInoSHITa
INACIO SHIBATA

Além da readequação viá-
ria promovida durante o 
Carnaval no Entreposto 

Terminal São Paulo (ETSP), a 
CEAGESP acaba de reabrir a en-
trada e saída de veículos pelo Por-
tão 15. O acesso, pela Rua Xavier 
Kraus (esquina com a Avenida 
Nações Unidas), é exclusivo para 
quem for ao setor de pescado.

O objetivo é facilitar a circula-
ção e reduzir a quantidade de au-
tomóveis que entram pelo Portão 
3 e se dirigem ao local. A avaliação 
inicial se mostra positiva. “Essa 
alteração diminuiu o tráfego in-
terno e acelerou as atividades do 
pescado”, diz Wagner Ferrarin, 
responsável pelo Frigorífico de 
São Paulo (FRISP).

A reabertura do Portão 15 faz 
parte do programa de controle 
de acesso de carros e de monito-
ramento do trânsito interno no 
ETSP. Diariamente, circulam 
pelo Entreposto cerca de 12 mil 
veículos. As últimas alterações re-

alizadas foram amplamente discu-
tidas pela CEAGESP em conjun-
to com o SINCAESP e a APESP. 
A comissão responsável vai ainda 
corroborar, em breve, os resulta-
dos alcançados.

As mudanças em andamento 
se somam a outras ações desenvol-
vidas, como a proibição de entra-
da de automóveis de passeio após 
às 16h30min durante os dias de 
semana. O acesso pelo Portão 3 só 

é permitido quando ocorre o Va-
rejão – aos sábados e domingos. 
Os motoristas que vierem ao Va-
rejão Noturno devem continuar a 
usar o Portão 7.

O cadastramento de veículos 
que frequentam o ETSP para ne-
gócios permanece válido, com a 
distribuição de selos coloridos de 
identificação. A medida visa fa-
vorecer as operações de mercado, 
principalmente as de carga para 

os comerciantes que se abastecem 
no local. 

Todas essas iniciativas inte-
gram o plano de modernização e 
revitalização da CEAGESP que 
inclui, entre outros pontos, a ado-
ção de monitoramento eletrônico 
por câmeras de segurança, refor-
ma do pavilhão do Mercado Livre 
do Produtor (MLP), recapeamen-
to de ruas, além da troca e recu-
peração de telhados dos pavilhões. 

CoNfira aS úlTiMaS 
readequações Viárias 
fEiTaS No ETSP

• a eNtrada pelo portÃo 3 
permite o aCesso direto para 
a rua 8, que teve o seNtido da 
mÃo iNvertida.

• pelo portÃo 13, os motoristas 
podem peGar diretameNte a 
rua 22, que virou mÃo dupla, 
assim Como a rua 11 (setor 
do pesCado) até a esquiNa 
Com a rua 20 (Frutas). aiNda 
pela mesma eNtrada, a rua 17 
também passou a ter seNtido 
Nas duas mÃos até a esquiNa 
Com a rua 44 (batatas e 
diversos).

• o aCesso à rua 13, ao lado 
do pavilhÃo do mlp, Foi 
iNvertido: aGora, o tráFeGo 
deve ser Feito pela rua 22.

• o portÃo 15 Foi reaberto 
para FaCilitar o aCesso 
de quem For ao setor de 
pesCado.

Banco de Alimentos registra queda em fevereiro

InaCIo SHIbaTa 

As doações ao Banco CEA-
GESP de Alimentos (BCA) em 
fevereiro apresentaram queda de 
cerca de 8,84% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
Da média mensal de 147 tonela-
das doadas a mais de 150 entida-
des pelo programa em 2014, no 

mês passado o total de doações 
não ultrapassou 134 toneladas. 

Depois de passar por uma 
seleção, o total doado resultou 
em cerca de 114 toneladas, que 
foram distribuídas da melhor 
forma possível para outros 19 
bancos de alimentos da Grande 
São Paulo e 86 entidades que 
dependem das frutas, legumes e 

verduras (FLV) doadas por per-
missionários para alimentar pes-
soas em situação de risco. “Somos 
muito gratos aos permissionários 
que colaboraram conosco, pois 
muita gente realmente depende 
dos produtos que enviamos para 
alimentar várias pessoas em situa-
ção de necessidade. Gostaríamos 
de pedir um auxílio àqueles que 
já fazem doações regularmente: 
se possível, que eles convidem e 
estimulem seus vizinhos de box 
e colegas de profissão a fazer o 
mesmo”, diz Alessandra Matias 
Figueredo, nutricionista que co-
ordena os trabalhos no BCA.

ConSCIenTIZaÇão

Para tentar reverter e amenizar 
a situação Alessandra e um grupo 
de estagiários em Nutrição que 
trabalham no BCA estão realizan-
do uma campanha de conscien-
tização junto aos permissionários 
que ainda não fazem doações de 
maneira regular. O intuito é res-
saltar a importância dos alimentos 
doados pelos atacadistas na vida 
das pessoas que dependem da 

oferta de FLV, como moradores 
de rua, crianças, idosos e outros 
indivíduos em situação de risco 
atendidos pelas entidades ligadas 
ao Banco de Alimentos.

Das cerca de 1300 empresas 
que atuam dentro da CEAGESP 
com FLV, ou que possuem depó-
sitos nas suas imediações, somen-
te cerca de 180 permissionários 
colaboraram com o BCA em 
2014. Em fevereiro deste ano, o 
total de doadores foi de apenas 32 
atacadistas. “Somos imensamente 
gratos por essa colaboração”, afir-
ma Alessandra.

“O que observamos é que em 
algumas situações o permissioná-
rio, devido à sua logística, às vezes 
não tem tempo hábil de nos cha-
mar para recolher a mercadoria 
que ele tem no box . Nesta cam-
panha de conscientização junto 
aos atacadistas, queremos divulgar 
ainda mais o nosso número de te-
lefone de contato, e assim acionar 
um dos dois caminhões que temos 
para recolher as doações, para que 
essa mercadoria chegue até nós 
e não tenha que ser descartada”.  
O BCA conta ainda conta com a 

colaboração dos carregadores vo-
luntários, que estão identificados 
por boné e um adesivo colado nos 
seus carrinhos, e que podem tam-
bém ser acionados pelos permis-
sionários para transportar as do-
ações até o Banco de Alimentos.

Portão 15 foi reaberto e conta agora com cabine de identificação

SeRvIÇo: 
PaRa FaZeR doaÇõeS ao banCo 
CeageSP de aLIMenToS, LIgUe PaRa 
11-3643-3920 oU 55*93*130994

Esperamos que com 
essa campanha de 
conscientização, o 
volume de doações 
aumente, pois muitas 
pessoas dependem 
desses alimentos”.

aLeSSandRa

INACIO SHIBATA

banCo CeageSP de aLIMenToS
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As doações do Prodal Banco 
de Alimentos apresentaram alta de 
63,9% nesse mês de fevereiro, em 
comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. O programa 
distribuiu ao todo 81.727 quilos 
no mês passado perante 49.847 kg 
em 2014. Nos dois primeiros me-
ses de 2015, já são 183.425 quilos 
principalmente de frutas e hortali-
ças que perderam valor comercial, 
mas continuam próprias para con-
sumo humano, doadas por produ-
tores rurais e lojistas do entreposto 
de Contagem da CeasaMinas.

O Prodal Banco de Alimentos 
beneficia cerca de 160 entidades 
filantrópicas cadastradas como 
creches, asilos e casas de abrigo, 
que recebem os alimentos selecio-
nados e higienizados. Desde 2002, 

baNCo de alimeNtos  
da Ceasa-rj amplia 
ateNdimeNto a 
ComuNidade Com upps

O Governo do Estado ini-
ciou a expansão da assistência do 
programa Banco de Alimentos 
da Ceasa-RJ para as Unidades de 
Polícia Pacificadora (UPPs), com 
a entrega de cerca de duas tonela-
das de produtos para 200 famílias 
do Morro do Alemão. O progra-
ma, que já atende a mais de seis 
mil pessoas de sete comunidades 
tem como objetivo atender todas 
as UPPs até o fim de 2015. A am-
pliação se deve ao início do Pro-
grama de Aquisição de Alimentos 
(PAA), do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), que, pela primeira 
vez, é executado por uma Central 
de Abastecimento.

As doações de alimentos são 
feitas semanalmente a famílias 
previamente cadastradas, como a 
da dona Márcia Cristina da Silva, 
dona de casa, 44 anos, que rece-
beu uma sacola com 8 quilos de 
alimentos, entre verduras, frutas e 
legumes. Lá em casa somos oito 
pessoas e essas bolsas vão contri-
buir para reforçar a alimentação 
com pratos mais saudáveis”, disse.

Para o presidente da Ceasa

-RJ, Sérgio Marcolini, a união do 
Banco de Alimentos com a Polí-
cia Militar é uma das prioridades 
da gestão.

- Com a compra de produ-
tos da agricultura familiar pelo 
PAA teremos condições de levar 
o Banco de Alimentos para outras 
comunidades pacificadas, fortale-
cendo a segurança alimentar e 
nutricional de pessoas que se en-
contram em situação de vulnera-
bilidade social - destacou.

O comandante da UPP do 
Alemão, o capitão Alexandre 
Lima Ramos destacou que a par-
ceria com a Ceasa vai permitir 
uma aproximação dos policiais 
com a população.

- O processo de pacificação 
não se limita apenas à interven-
ção policial, mas sim a um con-
junto de ações com a finalidade 
de contribuir para uma melhoria 
de vida dos moradores, como o 
Banco de Alimentos. Como fica-
remos responsáveis por cadastrar 
e distribuir os alimentos para as 
famílias, isso permitirá um vín-
culo maior com os moradores – 
contou.

CIRo CavaLCanTe - CeaSa-RJ

doaÇões do prodal 
sobem quase 65% em 
Fevereiro

quando foi criado, o Prodal já des-
tinou 13,2 milhões de quilos de 
produtos. Em 2014, o programa 
apresentou alta de 68% em relação 
a 2013, chegando à marca de 1,06 
milhão de quilos de alimentos.

PaRa doaR ao PRodaL banCo de 
aLIMenToS  - LIgUe (31) 3399-2047

Os carregadores da Centrais 
de Abastecimento de Cam-

pinas (Ceasa) têm a oportunida-
de de aprender informática por 
meio do projeto de democrati-
zação de acesso à Tecnologia da 
Informação desenvolvido pelo 
departamento de informática 
do entreposto. As aulas abran-
gem o uso do computador para 
vários fins, inclusive navegar na 
internet.

O objetivo da ação é ampliar 
as oportunidades e promover a 
inclusão digital, além de incen-
tivar os interessados a usar as 
redes sociais para interagir com 

amigos e familiares e encontrar 
pessoas que não veem há muito 
tempo. “As aulas têm um alcance 
social e humano, proporcionan-
do aos alunos uma chance de 
contato com os meios tecnológi-
cos e de integrar-se digitalmente 
ao mundo”, destaca Christian 
Berto, professor e idealizador do 
projeto.

As aulas são ministradas na 
sala do Telecentro Primavera, es-
paço que oferece gratuitamente 
cursos e acesso à internet a toda 
comunidade da Central através 
do Programa Jovem.Com da 
Prefeitura. A duração do curso 

é de aproximadamente qua-
tro meses, durante os quais são 
abordados temas como edição 
de textos, planilhas eletrônicas, 
navegação na internet, corres-
pondência eletrônica (e-mail), 
comunidades sociais e noções de 
hardware.

Até o momento, foram for-
madas quatro turmas com cerca 
de 30 profissionais. Os dias e ho-
rários das aulas foram definidos 
de acordo com a disponibilidade 
do público alvo. As inscrições 
para o próximo curso serão aber-
tas no dia 2 de março e as aulas 
terão início no dia 6 de abril.

CarreGadores da 
Ceasa CampiNas apreNdem 
iNFormátiCa

ceasas do brasil

O secretário estadual da Agri-
cultura e Abastecimento do Para-
ná, Norberto Ortigara, apresen-
tou no início deste mês os novos 
diretores presidente da Ceasa Pa-
raná, Natalino Avance de Souza, 
e o diretor-técnico Éder Eduardo 
Bublitz. A apresentação foi feita 
a produtores e permissionários 
atacadistas da Central de Abaste-
cimento.

No encontro, que reuniu re-
presentantes da Associação de 
Produtores da Ceasa Curitiba 
(Aprotiba), e dos Sindicatos dos 
Permissionários em Centrais de 
Abastecimento de Alimentos do 
Estado do Paraná (Sindaruc), 
dos Carregadores Autônomos de 
Volumes da Ceasa Curitiba (Sca-

vcc), Ortigara disse que vai esta-
belecer uma agenda de trabalho, e 
reposicionar a empresa na sua im-
portante função de serviços de co-
mercialização de hortigranjeiros. 

“Já firmamos um com-
promisso de buscar de forma 
transparente e conjunta, com 
produtores e permissionários 
da empresa, novas soluções que 
visem melhorar ainda mais os 
serviços prestados pelas cinco 
Centrais de Abastecimento do 
Paraná”, afirmou o secretário. 

Ele falou das necessidades 
de se modernizar e ampliar toda 
a cadeia produtiva, desde o seu 
recolhimento, processamento, e 
comercialização até a chegada ao 
consumidor. “O principal negó-

cio econômico paranaense é a sua 
agricultura, o agronegócio. E te-
mos que ser racionais e eficientes 
quando se mexe com a alimenta-
ção”, disse. 

Norberto explicou que a pro-
posta do governo do Estado é 
buscar alternativas para auxiliar 
nos projetos de modernização 
das Ceasas do Estado.

seCretário aNuNCia que vai 
moderNizar e ampliar a Cadeia 
produtiva de alimeNtos No pr

633
mil quilos de alimentos  foram 

distribuídos em 2013

AGRONEGóCIO EFICIENTE

Modernização da Ceasa está na 
agenda da nova diretoria da estatal

zoom 



22

chef diogo Ferreira de araújo

JORNAL ENTREPOSTO  i  Março / 2015

Surpresa de Páscoa

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

obras de sidNey sheldoN 
No eNtreposto do livropeixe

Sidney Sheldon (1917-2007) foi o escritor mais traduzido em todo o 
mundo. Seus dezoito romances saíram na lista de mais vendidos do jornal 
The New York Times. Este mês, reunimos quatro livros de Sheldon que 
podem ser emprestados no Entreposto do Livro. Boa leitura.
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a IRa doS anJoS 
Considera por muitos a maior 

obra de Sidney, A Ira dos Anjos 
conta história de Jennifer Parker, 
filha de um advogado do interior 
que realiza o sonho de sua vida ao 
ingressar na Promotoria Distrital 
de Manhattan, disposta a lutar por 
justiça. A brilhante ascensão de sua 
carreira, no entanto, dura pou-
co - tempo suficiente apenas para 
ela cair em uma cilada durante o 
primeiro julgamento do qual par-
ticipa.

o oUTRo Lado da MeIa-noITe 
O livro conta a vida de duas 

mulheres completamente diferen-
tes: uma, Catherine Alexander, 
uma americana, e outra, Noelle 
Page, famosa atriz francesa. As duas 
mulheres são unidas pelo amor por 
uma mesma pessoa, Larry Dou-
glas, aviador estadunidense. Apesar 
de terem personalidades distintas, 
muitas coisas parecidas ocorrem às 
duas. A história se passa principal-
mente durante a Segunda Grande 
Guerra Mundial. 

UM eSTRanHo no eSPeLHo
O romance que gira em tor-

no de duas personagens, Toby 
Temple, superastro e mau-caráter, 
adorado pelo seu imenso público 
de cinema e TV, e Jill Castle que 
foi para Hollywood para ser estrela 
e descobriu que tinha que usar o 
corpo para vencer. Eles são atraí-
dos um ao outro por um amor 
forte e implacável, mas Toby des-
conhece o passado da amada, que 
ela lutará para se manter como a 
esposa do famoso comediante, 
custe o que custar.

SoMbRaS de UM veRão
Quando Alexia De Vere deci-

diu que chegaria ao topo, ela sabia 
que precisaria de uma boa dose 
de coragem. Mas a atual ministra 
do Interior e esposa de um dos 
aristocratas mais tradicionais da 
Grã-Bretanha esconde sua cota de 
sujeira embaixo do tapete. Roxie, 
a filha, está confinada em uma ca-
deira de rodas. O herdeiro Michael 
acaba de abandonar Oxford para 
se aventurar como empresário. Seu 
único conforto é o generoso e de-
votado marido.

A quaresma é o período 
entre o fim do carnaval 
e a Páscoa, onde, prin-

cipalmente por questões reli-
giosas, aumenta o consumo de 

peixes e frutos do mar. O Brasil, 
com sua vasta costa e inúmeros 
rios, oferece infinitas varieda-
des desses deliciosos ingredien-
tes, para todos os gostos.

Este mês, preparamos uma 
receita que sai do lugar comum, 
trazendo uma mistura de sabo-
res do norte do país, que, com 
toda certeza, vocês irão adorar!

Receita 

surpresa de Páscoa
Peixe
Ingredientes
1 kg de filés grossos de peixe (Badejo, Linguado, 
Pescada Amarela ou Branca).
2 Limões
Salsinha, cebolinha, sal a gosto.
2 pimentas dedo de moça picadas e sem 
sementes.
 ½ taça de vinho branco
Fubá para empanar
Óleo quente para fritar

Preparo
Deixe os filés na marinada feita com os 
temperos, limões e vinho, por uma hora. 
Escorra os filés e reserve. Empane com o fubá e 
frite em óleo quente, reserve.

Creme de Palmito Pupunha
Ingredientes
800g de Palmito Pupunha (2 vidros médios)
600 ml de creme de leite fresco ou 3 caixinhas 
de creme de leite UHT
1 cebola grande picada
2 dentes de alho picados
500g de camarão 7 barbas, pré cozidos
Salsa, coentro
2 colheres de sopa de manteiga
1 fio de azeite

Preparo

Pulse no liquidificador, o creme de leite com a 
pupunha (deixe ficar com pedacinhos)
Em uma panela, refoge os temperos com o 
camarão, e junte a pupunha. Mexa bem e deixe 
reduzir em fogo brando.

Chips de Banana da Terra 
Ingredientes
4 Bananas da Terra ou Nanica, bem firmes, 
cortadas em rodelas finas
Passe-as pela farinha de trigo levemente e frite em 
óleo quente até dourar.

Arroz com castanha do Brasil (Pará) 
Ingredientes
4 xícaras de arroz cozido
1 e ½ xícaras de castanha do Brasil processada, 
grosseiramente.
1 cebola média picada
Azeite

Preparo
Refogue a cebola com as castanhas, junte o arroz e 
misture bem. Reserve.

Montagem do Prato
Em um refratário, arrume os files, coloque sobre 
cada um, uma concha pequena de creme de 
pupunha. Polvilhe com queijo branco ralado 
grosso e leve ao forno pré-aquecido para gratinar.
Sirva com os chips e o arroz de castanha do Brasil.
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