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Rápida, confi ável e gratuita!
Você economiza e troca somente 

o essencial, pois avaliamos e 
testamos os principais itens de 
segurança do seu caminhão: 

REVISÃO
DE SEGURANÇA

Rápida, confi ável e gratuita!

Sistema de Suspensão

Sistema de Direção

Sistema Elétrico

Sistema de Motor

Sistema de Rodagem

Itens de segurança
(faixa re� etiva, palhetas, macaco, etc.)

Recorte este selo e apresente no Truck 
Center DPaschoal. Você faz uma 

Revisão de Segurança gratuita e ainda

GANHA UM ALINHAMENTO
DE FAROL!*
* Válido para caminhões e ônibus

São Paulo

Bauru
F: 14 3104-4600

Catanduva
F: 17 3531-4150

Cubatão
F: 13 3365-8700

Jaú
F: 14 3602-1400

Ribeirão Preto
F: 16 3965-8282

São José Campos
F: 12 3932-1199

São Paulo
F: 11 2955-1899

Santa Catarina

Criciúma/SC
F: 48 3403-2600

Joinville
F: 47 4009-2500

Lages/SC
F: 49 2101-1300

Rio Grande do Sul

Canoas 
F: 51 2111-5780

Rio de Janeiro

Duque de Caxias
F: 21 3184-4350

Paraná

Cascavel
F: 45 3411-4400

Colombo
F: 41 3605-8300

Curitiba
F: 41 3579-8500

Guarapuava
F: 42 3629-7700

Ponta Grossa
F: 42 4009-2550

Minas Gerais

Passos
F: 35 3529-3800 

Poços de Caldas
F: 35 3697-4900 

Pouso Alegre
F: 35 2102-2800

Uberlândia
F: 34 2102-1150

Encontre o Truck Center mais próximo:

0800 770 50 53
truck.dpaschoal.com.br

Conheça também 
nossa linha completa 
de pneus Goodyear.
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iNSTRuThERm laNça 
mEdidORES PaRa SETOR 
agRícOla E aRmazéNS 
REfRigERadOS

a instrutherm acaba de lançar 
o medidor de condutividade 
de solo ecd-3000, usado 
em segmentos de cultivos 
hidropônicos, plantas, frutas, 
vegetais, flores, entre outros. Além 
dessa novidade, a companhia 
destaca sua linha de refratômetros 
digitais e portáteis para medir, 
com exatidão, a concentração de 
diversas substâncias como açúcar, 
sal, álcool e outros, auxiliando a 
identificação do ponto de colheita 
e maturação nas plantações. 
pensando nos galpões e em 
espaços de armazenamento de 
produtos que precisam estar 
sob temperatura e umidade do 
ar adequadas, a instrutherm 
apresenta sua linha de datalogger 
e termo-higrômetro digital. O 
modelo HT-810, por exemplo, é 
um dos lançamentos. O aparelho 
tem tecnologia avançada e 
design moderno, que permitem 
sua instalação em qualquer 
local, desde em uma tubulação 
de ar, até em um ambiente 
industrial para monitoramento da 
temperatura. 

camPaNha da REdE 
hORTifRuTi cRia PaRódia 
dE filmES E da NETflix

no dia 18 de fevereiro a empresa 
hortifruti lançou um teaser e 
colocou no ar um site temático 
que imita a plataforma streaming 
Netflix informando sobre a nova 
campanha publicitária da rede 
de sacolões que brinca com os 
títulos de grandes produções 
do cinema e transforma frutas, 
legumes e verduras em estrelas 
hollywoodianas.  
criada pela mp publicidade, a 
Hortiflix é uma nova versão da 
campanha “hollywood”, lançada 
em 2008, em que peças como 
“kiwi Bill”, “a incrível rúcula” e 
“O Quiabo Veste Prada” fizeram 
grande sucesso.Com o mote “Aqui 
a Natureza é Estrela”, a campanha 
irá usar sucessos recentes do 
cinema em suas peças.
Além das antigas imagens que 
foram sucesso com opção de 
download em alta resolução, o 
ambiente terá também um espaço 
para o público interagir e sugerir 
novas peças bem-humoradas. 
as sugestões escolhidas serão 
transformadas em layouts.
agora, no dia 7 de março, a rede 
lança uma inédita e divertida peça 
publicitária. Dessa vez, três milhos 
estão caracterizados como “os 
Milhons”, fazendo referência aos 
seres amarelos que conquistaram 
crianças e adultos na telona.

SEm caR, PROduTOR NãO 
TERá acESSO a cRédiTO 
agRícOla

o código florestal Brasileiro 
(Lei 12.651/2012) estabelece que o 
proprietário de imóvel rural que 
não aderir ao cadastro ambiental 
Rural (CAR) até o prazo de 5 de 
maio, deste ano, deve enfrentar 
problemas para garantir os 
benefícios definidos pela Lei, 
além da proibição de acesso ao 
crédito agrícola a partir de 28 
de maio do próximo ano. Fica, 
ainda, impossibilitado de aderir 
ao programa de recuperação 
ambiental-pra, quando existir 
passivo ambiental.
ao mesmo tempo, o proprietário 
inscrito no car, dentro do prazo 
legal, tem previstas vantagens. 
a suspensão de novas multas 
aplicadas pelos órgãos de 
fiscalização ambiental e a 
conversão das multas pecuniárias 
referentes à supressão irregular 
de vegetação em área de 
preservação permanente-apps, 
reserva legal-rls e área de uso 
Restrito AURs são algumas delas. 
A adesão ao Cadastro também 
permite que o produtor continue 
ocupando áreas de apps e 
flexibiliza a recuperação das RLs.

idEc laNça aPlicaTivO 
PaRa faciliTaR acESSO 
dOS cONSumidORES a 
fEiRaS ORgâNicaS

No dia 15 de março, o 
instituto Brasileiro de defesa 
do Consumidor (Idec) realizou o 
lançamento do aplicativo mapa 
de Feiras Orgânicas. A iniciativa 
é fruto da parceria do Idec com o 
Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), 
por meio da campanha Brasil 
Saudável e Sustentável. Em 
comemoração ao dia mundial 
do consumidor, o aplicativo tem 
como objetivo facilitar o acesso a 
alimentos orgânicos, produzidos 
localmente e comprados direto do 
produtor.  
conforme explica a nutricionista 
do instituto, ana paula Bortoletto, 
a ferramenta traz novidades em 
relação ao site mapa de feiras 
orgânicas (lançado em 2012 com 
o apoio da Oxfam Internacional). 
“Além de localizar o ponto 
mais próximo com a ajuda da 
geolocalização, ele identifica onde 
o usuário está no momento e 
traça rotas para chegar ao local 
escolhido. Ou seja, ficou mais 
fácil procurar uma feira orgânica. 
Também é possível acessar 
receitas saudáveis e sustentáveis 
com alimentos regionais”, explica 
Bortoletto. 

Nota de esclarecimeNto do ceasamiNas

Tendo em vista a publicação 
da matéria “Permissionários 
defendem a autogestão da 
Ceagesp”, na edição de janeiro 
de 2016 do Jornal Entreposto, 
a CeasaMinas vem a público 
retificar trecho do depoimento 
do sr. José Luiz Batista, 
presidente do Sindicato dos 
Permissionários em Centrais de 
Abastecimento de Alimentos do 
Estado de São Paulo (Sincaesp).

 O entrevistado se refere 
à “Ceasa de Belo Horizonte” 
como uma das centrais que se-
riam administradas pelos co-
merciantes, o que não procede. 
A CeasaMinas é, na verdade, 
uma sociedade de economia 
mista administrada por direto-
res nomeados pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), ao qual é 
vinculada. 

Apesar de reconhecer a 
importância dos concessio-
nários e demais usuários de 
seus entrepostos no debate de 
soluções conjuntas, a gestão 
da CeasaMinas é pautada por 
diretrizes emanadas do gover-
no federal, o que reafirma seu 
papel público enquanto agen-
te do abastecimento agroali-
mentar.

Quaresma: tempo de comer peixe. 
Mas por quê?

O período da Quaresma é 
vivido na igreja católica desde a 
quarta-feira de Cinzas até a ma-
nhã da quinta-feira Santa. Trata-
-se de um período litúrgico em 
que há a preparação dos fiéis para 
a celebração da Páscoa, que co-
memora a ressurreição e a vitória 
de Cristo depois dos seus sofri-
mentos e morte, conforme narra-
dos nos evangelhos. Em diversas 
denominações cristãs, o Ciclo 
Pascal compreende três tempos: 
preparação, celebração e prolon-
gamento. A Quaresma insere-se 
no período de preparação.

A expressão Quaresma é ori-
ginária do latim, quadragesima 
dies (quadragésimo dia). Em seu 
simbolismo, este número não 
significa um tempo cronológico 
exato, mas uma representação 
sociocultural de um período de 
duração significativa para uma 
comunidade de crentes.

Cerca de duzentos anos após 
o nascimento de Cristo, os cris-
tãos começaram a preparar a festa 
da Páscoa com três dias de ora-
ção, meditação e jejum. Por volta 
do ano 350 a Igreja aumentou o 
tempo de preparação para qua-
renta dias e foi assim que surgiu 
a Quaresma.

Esta preparação é feita através 
de jejum, abstinência, caridade 

e orações. Muitas pessoas fazem 
penitência nesse período e, se-
guindo a tradição, muitas ainda 
deixam de comer carne durante 
os 40 dias, consumindo como 
principal fonte de proteína, o 
peixe.

Isso acontece porque, segun-
do o Código de Direito Canô-
nico, o jejum é a forma de peni-
tência que consiste na privação 
de alimentos. Já a abstinência 
consiste na escolha de uma ali-
mentação simples e pobre. A sua 
concretização na disciplina tradi-
cional da Igreja era a abstenção 
de carne e, o peixe (algumas espé-
cies), por sua vez, faz essa alusão a 
uma alimentação simples, por ser 
mais barato.

Assim, consumir peixe du-
rante a quaresma não significa 
gastar mais e comer bacalhau ou 
salmão. Trata-se de uma exce-
lente oportunidade de conhecer 
novas espécies de peixe e, ainda, 
economizar (especialmente esse 
ano em que a carne está com o 
preço alto). Eu, por exemplo, 
fui essa semana a uma peixaria 
de supermercado e comprei dois 
peixes bem baratos, sem espinhas 
e nutritivos – tilápia (R$7,80/kg) 
e carapau (R$6,09/kg).

Alguns podem pensar que 
essa abstinência é coisa de anti-

gamente mas, em entrevista in-
formal com alguns peixeiros de 
supermercado, eles informaram 
que nesse período há um aumen-
to na venda de peixes. Estudos 
sobre o mercado de pescado tam-
bém apontam maior venda de 
peixe entre os meses de Fevereiro 
e Abril, o que mostra que a tradi-
ção ainda é seguida por muitos. 
E você? Também segue essa tra-
dição? Conte-me abaixo na seção 
de comentários.

Para concluir esse post, dei-
xo a seguinte frase que simplifi-
ca e esclarece sobre o consumo 
de peixes nesse período do ano: 
“Comer peixe no lugar de carne, 
mais do que um valor material, 
esta troca tem um profundo sig-
nificado simbólico da fé. A carne 
representa o mundo material, 
as paixões, pecados, egoísmo, 
ganância; e o peixe simboliza 
alimento de vida e símbolo da 
ceia eucarística” (Padre Antonio 
Mendes).

Desejo a todos uma quares-
ma, com muita reflexão, empa-
tia, renovação e ação.

débora planello, cientiSta de 
alimentoS e autora do 
blog portal do peScado
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Pelo menos 35 novas pragas foram 
detectadas nas nossas lavouras nos 
últimos 10 anos e recentemente três 

novas pragas agrícolas foram detectadas no 
País. Uma dela é a Helicoverpa punctigera, 
tão agressiva quanto a H. armigera. Identi-
ficada no Ceará em 2015, a H. punctigera 
pode levar a perdas enormes nas culturas 
de algodão, milho e soja. Outra é a mosca-
-da-haste da soja (Melanagromyza sp.), 
identificada no Rio Grande do Sul em ju-
lho do ano passado.

É uma praga importante na Austrália, 
onde causa perdas de até 30% na produ-
ção de grãos, e já está amplamente disse-
minada pela Ásia. Essa mosca também está 
presente no Paraguai e Argentina. Outra 
praga identificada em 2015, no Mato 
Grosso, é a planta invasora Amaranthus 
palmeri, bem conhecida nas lavouras de 
algodão e soja nos Estados Unidos. Sabe-se 
que a falta de controle pode levar a perdas 
de 80-90% nas culturas infestadas.

Novas pragas com potencial de cau-
sar grandes danos à agricultura brasileira 
estão na iminência de chegar ao País e o 
Ministério da Agricultura tem adotado 
medidas para reforçar o controle para pre-
venir a entrada e o estabelecimento de pra-
gas quarentenárias. Ações de fiscalização 
e controle em portos, aeroportos e pos-
tos de fronteira na inspeção de produtos 
agrícolas que caracterizem risco compõem 
os Planos de Contingência, com procedi-
mentos operacionais para aplicar medidas 
preventivas e emergenciais para erradica-
ção de focos e contenção da praga.

O entendimento e a conscientização 
sobre as ameaças que as pragas quarente-
nárias representam são primordiais. Pre-
cisamos saber quais pragas estão por vir e 
por onde podem ingressar e se estabelecer 
nos nossos campos. A caracterização e o 
detalhamento das possíveis vias de aces-
so de pragas, concomitantemente com a 
localização das lavouras ameaçadas, são 
subsídios aos programas governamentais 
de defesa vegetal, ainda mais num país 
com território amplo e diversificado, com 
extensas fronteiras e com intensas relações 
comerciais, como o Brasil.

Temos que racionalizar e otimizar as 
ações de vigilância fitossanitária, consi-

derando a distribuição e a dinâmica da 
agricultura no território e ao longo do 
tempo. A gestão dos riscos fitossanitários 
em base territorial é imprescindível, pois 
aprimora a nossa capacidade de antever 
e agir pró-ativamente. A incorporação da 
inteligência territorial para fornecer dados 
e informações consistentes, que auxiliem o 
controle do ingresso, do estabelecimento 
e da disseminação de pragas, doenças e 
plantas daninhas, traz a possibilidade de 
visões inusitadas e abordagens inovadoras 
na defesa sanitária vegetal.

Um exemplo de como fazer isso vem 
de um trabalho realizado pela Embrapa 
que mostrou que, na região dos Cerrados, 
deveríamos priorizar 141 municípios para 
o monitoramento de Helicoverpa armige-
ra.

Outro exemplo é um estudo, também 
da Embrapa, com Chilo partellus, que é 
praga quarentenária ausente no Brasil. 
Essa mariposa apresenta potencial para 
atacar vários cultivos, entre eles milho, ar-
roz e cana-de-açúcar. Os resultados mos-
traram que áreas em Roraima (arroz), São 
Paulo (cana), Paraná e Mato Grosso do Sul 
(milho e cana) devem ser priorizadas nas 
ações de vigilância fitossanitária.

Outra praga quarentenária ausente no 
Brasil, mas que já está presente em países 
vizinhos (Colômbia, Equador e Peru) é a 
Prodiplosis longifila. Essa mosca tem cau-
sado sérios danos em áreas com produção 
de abacate, alcachofra, algodão, batata, 
feijão, laranja, limão, tangerina e tomate 
em outros países. O estudo da Embrapa 
permitiu a identificação de oito municí-
pios prioritários para ações de vigilância 
fitossanitárias para essa praga.

Assim, as análises geoespaciais podem 
apoiar a prevenção da entrada e do esta-
belecimento de pragas quarentenárias no 
Brasil, assim como subsidiar o planeja-
mento das medidas de contenção e con-
trole, utilizando dados georreferenciados 
e ferramentas de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG).

clAudIO spAdOttO, MeMbRO dO 
cONselhO cIeNtíFIcO pARA AgRIcultuRA 
susteNtável (ccAs) e geReNte geRAl dA 
eMbRApA gestÃO teRRItORIAl

cÁ eNtre NÓs

As águas de março ajudaram a elevar 
o nível das represas, mas toda a Grande 
São Paulo sofreu o impacto das chuvas 
e a Ceagesp, o popular Ceasa, também 
não ficou incólume. Por várias horas as 
ruas do entreposto ficaram alagadas, 
principalmente onde a comercialização 
está mais próxima do Rio Pinheiros. Os 
comerciantes da melancia, abacaxi e coco 
verde sofreram perdas consideráveis. A 
administração da Ceagesp agiu rápido, 
e providenciou a retirada da mercadoria 
que teve contato com a água da enchen-
te. Toda a área foi fiscalizada e os produ-
tos voltaram a ser vendidos com o padrão 
da qualidade Ceagesp.

No dia 14 houve uma sessão solene 
na Câmara Municipal de São Paulo e o 
vereador Jamil Murad exaltou o trabalho 
desenvolvido na Companhia que é o de 
fazer os produtos hortifrutícolas chega-
rem com qualidade e preço justo na mesa 
do consumidor, escoando a mercadoria 
produzida pelos pequenos e grandes pro-

dutores rurais e a agricultura familiar. Na 
ocasião, o atual presidente da Ceagesp, 
senhor Carlos Nabil Ghobril, ficou co-
nhecendo parte dos presidentes que o 
antecederam, inclusive o primeiro presi-
dente da companhia,Dr. Maluf. No dia 
15, o entreposto paulistano completou 
50 anos. Parabéns, Ceasa!

No próximo dia 31 de março a Nossa 
Turma vai completar 18 anos atenden-
do com carinho, amor e dedicação às 
crianças das comunidades do entorno. 
Agradecemos à entidade Ceagesp, atra-
vés da Coordenadoria da Sustentabili-
dade, e aos permissionários amigos que 
contribuem com numerário, com frutas, 
verduras, legumes, peixes e prendas para 
nossos eventos. Todos estão convidados 
a vir conhecer a Nossa Turma e sabore-
ar um pedaço de bolo delicioso que será 
oferecido pelo Tio Edu e a Tia Cida da 
Padaria Nativa. Dia 31 de março, às 10h, 
na sede da Nossa Turma!

pARAbéNs, ceAgesp e NOssA tuRMA
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A Liberty oferece o serviço
de Certificação Digital SPC
que garante a autenticidade
de acesso do seu CPF ou
CNPJ, assegurando suas
transações online e a troca
eletrônica de documentos,
mensagens e dados com
validade jurídica.

A segurança
que você merece.

Assessoria Contábil

Recursos Humanos

Fiscal / Tributário

R. Aroaba, 395 – 1º andar

Vila Leopoldina – S. Paulo (SP)

www.liberty.cnt.br 

Tel.: (11) 3646-8511

maPEamENTO daS amEaçaS fiTOSSaNiTáRiaS 
é um avaNçO Na dEfESa vEgETal

Os melhores 
Planos de Saúde 
estão aqui!
Planos até 30% mais baratos.
Carências reduzidas.

Preços a
partir de

R$ 147,10

Edson Alves
Vivo: 97217-1425
Tim: 95801-2602

Claro: 99150-2432
Fixo: 3922-7792

manelÃo
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Em expansão no Brasil, a cadeia 
aquícola precisa avançar em diversas 
áreas, principalmente em questões rela-
cionadas ao licenciamento ambiental e à 
concorrência desleal com outros países.  
Para melhorar os resultados do produ-
tor de peixes, da indústria e a satisfação 

dos consumidores, a Associação Brasi-
leira da Piscicultura – Peixe BR – atua 
como porta voz da atividade. Resultado 
da fusão da Associação Brasileira da In-
dústria de Processamento de Tilápia e da 
Associação Brasileira dos Produtores de 
Tilápia, a entidade concentra suas ativi-

dades em peixes cultivados e acompanha 
as ações do governo para sanar os pro-
blemas do setor.  Na edição deste mês 
do JE, Eduardo Amorim, presidente da 
Peixe BR, e Francisco Medeiros, secre-
tário executivo, atualizaram as principais 
questões da cadeia .

Jornal Entreposto - Como a Peixe BR 
avalia o atual momento da piscicultura no 
Brasil?
Peixe BR - Como qualquer outro setor, 
toda a cadeia está sentindo a crise econô-
mica que atinge o país. A atividade cresceu 
10% no último ano, mas vinha crescen-
do de 15 a 20% nos anos anteriores. Para 
2016, projetamos crescimento de 10% e 
mais para frente um cenário melhor.

JE - Em sua opinião, quais foram os im-
pactos da extinção do Ministério da Pesca 
e Aquicultura?
Peixe BR – A princípio o maior impacto 
é a paralisação que teve neste processo de 
transição do MPA para o MAPA. Agora 
que as atividades recomeçaram, o MAPA 
tem uma melhor dinâmica quando se trata 
das atividades do agronegócio. Acredita-
mos que a médio e longo prazo teremos 
maiores ganhos. Um exemplo é a forma-
ção da Câmara Setorial da Aquicultura 
que conta com representantes do governo 
e do setor privado para analisar o cená-
rio da cadeia produtiva e propor medidas 
para fortalecê-la, seja no aprimoramento 
da legislação ou em aspectos econômicos. 

A Câmara, de uma forma mais técnica e 
com metas objetivas bem definidas, irá 
ajudar o setor a se organizar e desenvolver.

 JE - Como estão as ações do governo para 
desenrolar as questões políticas do setor?
Peixe BR - A Peixe BR já se reuniu com 
a Ministra Kátia Abreu e sua equipe téc-
nica e está acompanhando as ações do 
governo para sanar os principais proble-
mas do setor, como: licenciamento am-
biental, liberação para produção nas águas 
da união e maior rigor na importação de 
peixes oriundos da aquicultura. A respeito 
do alinhamento do licenciamento a Mi-
nistra Katia Abreu se dispôs junto com 
seus agentes a visitar e se reunir com os 
governantes dos estados produtores para 
chegar a um acordo para desburocratizar 
e simplificar o processo de licenciamento 
ambiental, sempre respeitando a sustenta-
bilidade dos órgãos ambientais.

 JE - Quais são os projetos em andamento 
e as próximas ações que estão na pasta da 
Associação Peixe BR?
Peixe BR - São muitos projetos já que 
a atividade é nova no agronegócio. Esta-

mos trabalhando na melhoria da compe-
titividade de nossas pisciculturas atuando 
em varias áreas: licenciamento ambiental, 
crédito, seguro aquícola, melhoramento 
genético, manejo e nutrição. Trabalhamos 
também em criar um canal direto com o 
setor de distribuição e comercialização 
para melhorar os resultados para todos da 
cadeia. Em caráter de urgência estamos 
voltados para área de licenciamento am-
biental, pois devido à falta dele a grande 
maioria dos investimentos aos piscicul-
tores fica travada: para se obter crédito o 
primeiro requisito solicitado pelo agente 
financeiro é o licenciamento ambiental. 
Outro ponto que estamos trabalhando é o 
risco da importação predatória, pois rea-
lizadas com subsídios podem resultar em 
enormes prejuízos na aquicultura brasilei-
ra e consequentemente gerar desemprego 
na cadeia aquícola. O segmento no Brasil 
está em uma fase rápida de profissionaliza-
ção e crescimento e principalmente maior 
participação do peixe da piscicultura na 
mesa do consumidor. Trabalhamos para 
melhorar os resultados para o produtor, 
indústria e a satisfação de nossos consumi-
dores.

PiSCiCultOrES quErEm A 
DESburOCrAtizAçãO nO PrOCESSO DE 
liCEnCiAmEntO AmbiEntAl

O segmento no 
Brasil está em uma 
fase rápida de 
profissionalização 
e crescimento e 
principalmente maior 
participação do peixe 
da piscicultura na 
mesa do consumidor.

“



7março / 2016   i  ENTREPOSTO  

UM MOSQUITO NÃO É MAIS 
FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO. 

Tampe os tonéis
e caixas-d’água.

Coloque areia nos 
vasos de plantas.

Mantenha as calhas 
sempre limpas.

Retire sempre 
água dos pneus.

Deixe garrafas
sempre viradas.

Mantenha a lixeira 
bem fechada.

O mosquito Aedes agora também transmite zika. 
Cuide da sua casa, mobilize a família, seus vizinhos e a sua comunidade.

COMBATA O MOSQUITO PERIODICAMENTE:
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AquiculturA 2013 

476.522 t
Fonte: MAPA

zoom 

O território brasileiro a-
-presenta todas as con-
dições favoráveis para 

a atividade pesqueira e para a 
aquicultura, uma vez que possui 
uma costa marítima de 8.500 
km e 12% da água doce dis-
ponível no planeta. Apesar de 
o Brasil apresentar vantagens 
em relação a outros países, ain-
da ocupamos o 12º lugar no 
ranking dos maiores produtores 
mundiais de peixes e frutos do 
mar. Governo e iniciativa pri-
vada pretendem transformar o 
país em uma potência aquíco-
la, mas ainda é preciso superar 
barreiras e investir cada vez mais 
em conhecimento e pesquisa.

Segundo os dados do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura 
(extinto no ano passado), a pro-
dução brasileira de pescado em 
2013 foi de 1.241.807 tonela-
das, sendo que, destas, 765.287 
toneladas foram de origem da 
pesca (61,6%) e 476.512 tone-
ladas de origem da aquicultura 
(38,4%). 

A atividade extrativista ain-
da representa maior participa-
ção do setor, apesar dos avanços 
do cultivo em cativeiro.

O aumento das classes mé-
dias no mundo, assim como no 
Brasil, deve refletir em cresci-
mento no consumo de bens e 
serviços, incluindo a carne de 

peixe. Considerada por muitos 
como inacessível, este alimento 
tem grande potencial econômi-
co e pode autossustentar nações 
que ainda enfrentam o proble-
ma da fome ou escassez de ali-
mentos. 

Em 2012, a Organização 
das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO) 
registrou o recorde de consu-
mo mundial de pescado per 
capta: 19,2 kg por habitante. 
Ou seja, temos um uma enor-
me demanda para atender. 
E como apenas a pesca não 
poderá suprir essa procura, a 
aquicultura será a responsável 
por ofertar o pescado aos con-

sumidores. Considerando que 
não existem mais estoques pes-
queiros disponíveis em grande 
quantidade no mundo e que o 
aumento da oferta de pescado 
se dará via aquicultura, é bom 
estarmos atento às atividades 
do governo para apoiar esta 
cadeia. 

De acordo com a FAO, a 
aquicultura é a mais rápida 
das atividades agropecuárias 
em termos de resultados pro-
dutivos e uma das poucas ca-
pazes de responder com folga 
ao crescimento populacional, 
o que pode contribuir para 
o combate à fome em todo o 
mundo. 

SEtOr AquíCOlA AvAnçA mAiS quE OutrAS 
fOntES DE PrODuçãO DE AlimEntOS
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REGIONALIZAÇÃO 
DA AQUICULTURA 
BRASILEIRA
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RANKING MUNDIAL DE PESCADOS

Peixe

393.493

Camarão

64.669

Moluscos

19.360 

Total 476.522

140.748

107.448

50.297

105.010

73.009

AQUICULTURA NO BRASIL

VOLUME EM TONELADAS 2013

CHINA - 41.108.306

ÍNDIA - 4.209.415

VIETNÃ - 3.085.500

INDONÉSIA - 3.067.660

BANGLADESH - 1.726.066

NORUEGA - 1.321.119

TAILÂNDIA - 1.233.877
CHILE - 1.071.421

EGITO - 1.017.738

MIANMAR - 885.169

FILIPINAS - 790.894

BRASIL - 707.461

VOLUME EM TONELADAS FAO 2012
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Dados do MPA, entre 2007 
e 2010, indicam que a produ-
ção aquícola de espécies exóti-
cas representou 65% do total 
produzido pela piscicultura bra-
sileira. Esse predomínio se deve 
muito ao fato dessas espécies 
como a tilápia, já possuírem 
uma cadeia produtiva estrutura-
da e um vasto desenvolvimento 
tecnológico, resultando assim, 
em menor custo de produção, 
oferta de peixes com qualidade 
e preços mais baixos.

Porém o Brasil possui gran-
de potencial produtivo de espé-
cies nativas, uma vez que apre-
senta uma grande diversidade. 
Nas bacias hidrográficas brasi-
leiras destacam-se 52 espécies 
nativas como: tambaqui, pacu, 
mantrixã,  surubins,  cacha-

ra, entre outras. Poucas delas 
possuem tecnologia de produ-
ção totalmente desenvolvida e 
consolidada para as diferentes 
fases de cultivo. O pirarucu, 
por exemplo, considerado uma 
espécie de elevado valor, ainda 
apresenta produção em baixa 
escala, dificultando a produção 
e comercialização do pescado.

Os negócios envolvendo o 
pescado movimentam cerca de 
US$ 600 bilhões todos os anos. 
Um volume que torna os ne-
gócios com pescado sete vezes 
maiores que os de carne bovina 
e nove vezes maiores que os de 
carne de frango em nível mun-
dial. E, neste cenário, a aquicul-
tura é a que apresenta melhores 
condições de aumentar a parti-
cipação brasileira.

um nEgóCiO DE uS$ 
600 bilhõES POr AnO

A produção mundial de pes-
cado em 2012 foi de 158 mi-
lhões de toneladas, dos quais 
136,2 milhões de toneladas 
foram utilizados no consumo 
humano (FAO, 2014). Desses 
136 milhões de toneladas, 69,6 
milhões de toneladas (51,1%) 
tiveram origem na pesca, en-
quanto 66,6 milhões (48,9%) 
de toneladas tiveram origem na 
aquicultura. 

Esses números se tornam 
impressionantes quando recor-
damos que na década de 1970, 
ou seja, há apenas 40 anos, a 
aquicultura era responsável 
por menos de 1% da produção 

mundial de pescado para con-
sumo humano. Além disso, na 
publicação Fish to 2030, a FAO 
estima que em 2030 a aquicul-
tura será responsável por mais 
de 60% da produção mundial 
de pescado para consumo hu-
mano. 

Assim, vemos claramente 
que a tendência dos últimos 
anos deve continuar nas próxi-
mas décadas, com a aquicultura 
sendo a maior responsável por 
atender a crescente demanda de 
pescado em nível mundial.

Da produção mundial de 
aquicultura em 2012 (66,6 mi-
lhões de toneladas), 41,9 mi-

lhões de toneladas (62,9%) do 
total foi proveniente da aqui-
cultura de água doce e 24,7 
milhões de toneladas (37,1 %), 
da aquicultura marinha (FAO, 
2014).

Os peixes são os organismos 
aquáticos mais cultivados, com 
uma produção de 44,1 milhões 
de toneladas, seguidos pelos 
moluscos, com 15,2 milhões de 
toneladas, e crustáceos, com 6,4 
milhões de toneladas. E dentre 
os peixes, os continentais ou de 
água doce são os mais produ-
zidos via aquicultura com 38,6 
milhões de toneladas em 2012 
(FAO, 2014).

O PESCADO nO munDO

Quando comparamos 
o crescimento da aquicul-
tura com outras fontes de 
produção de alimentos, 
entendemos melhor a im-
portância desta atividade. 
No período 2000/2012, a 
aquicultura cresceu 6,7% 
no mundo, enquanto no 
mesmo período a pro-
dução do milho cresceu 
4,7%; a avicultura cresceu 
3,3%; o trigo, 1,4%; a bo-

vinocultura e o cultivo do 
arroz, 1,2%; a suinocultu-
ra, 1%; e a pesca decres-
ceu 0,2%. 

Em 2013 foram pro-
duzidas 66 milhões de 
toneladas de pescado no 
mundo, enquanto a pro-
dução mundial de carne 
bovina foi de 63 milhões 
de toneladas; ou seja, já 
se produz mais pescado 
cultivado do que bovinos.

A carcinicultura bra-
sileira tem sua cadeia 
instalada basicamente 
na região nordeste,do 
Maranhão à Bahia, com 
destaques para os Esta-
dos do Ceará, Rio Grande 
do Norte, Bahia, Sergi-
pe, Paraíba e Piauí, tam-
bém já está presente no 
Pará, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, Paraná, San-
ta Catarina e Rio Grande 
do Sul. De 1997 a 2003, 
a atividade se desenvol-
veu muito bem, mas a 
partir de 2005, o desem-
penho da produção de 

camarão no Brasil viveu 
um período de declínio 
e estagnação que du-
rou até 2011. A partir de 
2012, a cadeia passou 
por período de gradual 
recuperação, atingindo, 
em 2014, produção re-
corde de 90.000 tonela-
das. 

Tendo em vista os al-
tos níveis de demanda 
do camarão no mercado 
nacional e internacional 
e o grande potencial do 
Brasil,  a carcinicultura 
brasileira requer especial 
atenção.

AquiCulturA X OutrAS fOntES 
DE PrODuçãO DE AlimEntOS

CArCiniCulturA
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A coordenadora nacional 
de Aquicultura e Pesca do Se-
brae, Newman Costa, conta 
que os peixes levam chips para 
o controle da produção e para 
mostrar que não vêm da natu-
reza. Ou seja, eles não são tira-
dos dos rios. Um dos objetivos 
do projeto foi justamente focar 
na criação em cativeiro e assim 
inibir a retirada do Pirarucu dos 
rios, já que ele estava em extin-
ção.

A reprodução dos peixes é 
natural, cada tanque recebe um 
macho e uma fêmea para come-
çar a criação, mas Costa relata 
que a Embrapa já está fazendo 
testes para que ela também seja 
feita em laboratório. Neste tra-
balho inicial da criação em cati-
veiro, a identificação de machos 
e fêmeas exige conhecimento e 
tecnologia já que o sexo desses 
peixes não é facilmente detec-
tável.

O projeto também atua na 
divulgação da carne de Pira-
rucu no universo gastronômi-
co. “É uma das melhores carnes 
de peixe de água doce”, afirma 
Costa. A carne do Pirarucu 

é considerada nobre, o peixe 
pode ser todo aproveitado, in-
clusive a carcaça, e não tem es-
pinhos, é um peixe filé. Como 
parte desta estratégia, o projeto 
promove mostras e concursos 
gastronômicos para divulgação 
da carne do peixe junto a jorna-
listas, chefs e donos de restau-
rantes no Brasil.

Para garantir o sabor e a 
qualidade da carne também 
o projeto leva em conta algu-
mas medidas a serem adotadas 
como uso da ração adequada, 
que precisa ter 70% de prote-
ína, já que o Pirarucu é carní-
voro, e o tempo de abate, que 
deve ser com até 15 quilos. Isso, 
explica Costa, para impedir que 
a carne fique velha. “É baby 
beef de Pirarucu”, brinca ela. 
Os piscicultores, porém, não fa-
zem eles próprios o abate, mas 
o entregam para frigoríficos au-
torizados.

Atualmente, dois dos sete 
estados integrantes do Projeto 
Estruturante do Pirarucu da 
Amazônia, o Acre e Rondônia, 
têm autorização para vender em 
outros estados e no exterior. Os 

demais aguardam liberação do 
governo federal. O estado de 
Rondônia tem um frigorífico 
de grande porte, o Mar & Ter-
ra, que abate e exporta o Pira-
rucu. Também o Acre tem um 
complexo industrial, chamado 
“Peixes da Amazônia”, uma 
parceria dos setores público e 
privado, que deve começar a 
exportar até o final do ano que 
vem, segundo Costa.

A coordenadora nacional de 
Aquicultura e Pesca do Sebrae 
afirma que existe uma demanda 
grande para o Pirarucu no exte-
rior e que o projeto tem mos-
trado esse potencial do mercado 
internacional. Mas ela também  
lembra que há um grande po-
tencial de consumo no pró-
prio Brasil. Apesar de o peixe 
ser amazônico, ele é conhecido 
em outros países por seu sabor 
e pela qualidade da carne, que 
atende a alta gastronomia. Os 
Pirarucus do projeto também 
levam o Selo Peixes Amazôni-
cos, do governo federal, o que 
certifica que são da região ama-
zônica e que foram produzidos 
de maneira sustentável.

Um projeto levado adian-
te em sete estados do Norte 
do Brasil está transformando 
e qualificando a produção do 
peixe amazônico Pirarucu para 
aumentar o seu consumo no 
mercado doméstico e também 
exportá-lo. Cerca de dois mil 
pequenos e médios piscicultores 
da Amazônia, Amapá, Rondô-
nia, Pará, Roraima, Acre e To-

cantins estão aprendendo a criar 
os peixes em cativeiro, como 
parte do Projeto Estruturante 
do Pirarucu da Amazônia. Eles 
mantêm um plantel com cerca 
de 130 mil animais. 

A iniciativa é do Serviço 
Brasileiro de Apoio as Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e 
da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), 

que levam a ideia adiante há 
cinco anos. Os peixes são cria-
dos em tanques escavados nas 
propriedades rurais e as duas 
entidades auxiliam os pisci-
cultores desde a produção dos 
tanques para criatório, que são 
feitos na terra, até em tecnolo-
gias para reprodução, cuidados 
e alimentação corretas dos ani-
mais, entre outras medidas.

Os piscicultores e pescadores 
artesanais do Rio Grande do Sul 
se preparam para a Semana Santa 
otimistas com o incremento das 
vendas de pescado nesta época do 
ano. Para os próximos dias, as ex-
pectativas são positivas e ultrapas-
sam as 3.200 toneladas de peixes 
comercializados. Para este ano, 

estão programadas 395 feiras, to-
talizando 1.018 dias de evento. 
Além disso, as vendas acontecerão 
nas propriedades, nos pesque-
-pague, residências, beira da praia 
e de rios e os ambulantes, entre 
outros. Na Semana Santa deste 
ano, o Estado terá 6.139 locais de 
comercialização de peixes.

O setor de pescados do en-
treposto paulistano possui fisca-
lização intensificada, com fiscais 
federais e médicos veterinários 
acompanhando a comercializa-
ção diariamente. Mesmo assim, 
os grandes clientes da Ceagesp 
enviam suas próprias equipes 
para avaliar as condições e a qua-
lidade dos peixes e frutos do mar 
ali expostos. 

Na New Fish, uma das maio-
res empresas do ramo de pesca-
do, o salmão já representa 50% 
das vendas e a tendência é con-
tinuar aumentando. “O salmão 
é um dos campeões de venda. É 
um produto oferecido em qua-
se todos os restaurantes”, afirma 
Luís Palmeira, permissionário.

Disponibilizado fresco, con-

gelado e porcionado, o peixe 
vem do Chile, país reconhecido 
internacionalmente por sua exce-
lente produção.  Além de garan-
tir a origem do produto, a New 
Fish conta com uma equipe que 
analisa todo o processo de co-
mercialização. “Nossos funcioná-
rios averiguam a documentação 
e realizam testes para confirmar 
a qualidade do salmão”, garante 
Luís. 

Os distribuidores da New 
Fish também passam por inspe-
ção. Periodicamente, a equipe 
realiza visitas técnicas para qua-
lificar esses parceiros. Dessa ma-
neira, a empresa consegue acom-
panhar toda a cadeia e garantir 
segurança alimentar para os con-
sumidores.

Segurança alimentar: equipe 
de qualidade viStoria SalmÃo 
chileno na new FiSh

no rS, expectativa de venda 
de peScado na Semana Santa 
ULTRAPASSA 3.200 TONELADAS

cAROlINA de scIccO, dA RedAÇÃO Je

PROjETO iNvESTE Na PROduçãO dE PiRaRucu Em caTivEiRO E PREPaRa 
PiSciculTuRa dO NORTE dO PaíS PaRa gaNhaR qualidadE E mERcadO NO 
BRaSil E ExTERiOR. caRNE é NOBRE.

PEiXE é AbAtiDO COm Até 15 quilOS

peIxe tIpO expORtAÇÃO
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PArAíbA é DEStAquE nA 
PrODuçãO DE CAmArãO OrgâniCO

Com lucro de aproximada-
mente R$ 40 mil por tanque, a 
produção de camarão orgânico 
da região do Vale do Paraíba, a 
53 km de João Pessoa, é apon-
tada como uma das principais 
potências na aquicultura do Es-
tado, com resultados mais viáveis 
e atraentes que criações mais tra-
dicionais, como a da tilápia, por 
exemplo.

O principal diferencial des-
se tipo de produto está no seu 
cultivo: por não usar materiais 
industrializados para a alimen-
tação dos camarões, como ra-
ções de crescimento geralmente 
utilizadas para aumentar o ta-
manho do animal, esse crustá-
ceo possui cerca de 65% menos 
gordura que o tradicional, por 
isso é conhecido também como 
camarão light.

O presidente da Associação 
dos Criadores de Camarão, o en-
genheiro de pesca André Jansen, 
destaca o potencial da carcinicul-

tura paraibana. “Hoje no Vale 
do Paraíba se concentram micro 
e pequenos produtores com alta 
densidade de estocagem, em tor-
no de 100 camarões por metro 
quadrado e uma produtividade 
anual em torno de 25 toneladas, 
enquanto a média do Brasil é de 
seis toneladas”, disse.

Para solidificar esses negó-
cios, entretanto, não basta o 
bom volume de produção, é 
preciso também se ater a ques-
tões legais importantes a qual-
quer negócio. “Somos hoje a 
região mais produtiva do país 
e uma das maiores do mundo, 
toda formada por micro e pe-
quenos produtores que deixa-
ram as lavouras tradicionais por 
uma cultura nobre como a do 
camarão. Estamos agora tentan-
do formalizar todos os produ-
tores, porque só assim teremos 
ainda mais força. E nisso o Se-
brae vem ajudando bastante”, 
disse André Jansen.

Em elaboração pelo Sebrae, 
o estudo da produção da carcini-
cultura no Vale do Paraíba deve 
ser divulgado no próximo mês, 
mas já sinaliza o que se pode 
esperar da região, explica o ana-
lista técnico do Sebrae, Jucieux 
Palmeira. “Já identificamos nos 
primeiros estudos que há na-
quela região grande potencial na 
criação do camarão em Itabaiana 
e região. Estamos na fase de fi-
nalização do estudo, mas temos 
certeza que o material produzido 
irá alavancar essa produção”.

Apesar do potencial, refor-
ça o analisa técnico do Sebrae, 
é preciso fazer um mapeamen-
to amplo para regularizar e dar 
ferramentas necessárias para que 
os negócios da região cresçam 
de forma saudável. “Fizemos 
análises na área de viabilidade 
econômica, no detalhamento da 
produção, analisamos as ques-
tões jurídicas, como os licencia-
mentos ambientais, entre outras 

questões burocráticas. Tudo isso 
é importante para consolidar es-
ses empreendimentos”, disse.

Depois de finalizado, o estu-
do será um instrumento impor-
tante para o setor, dada a falta de 
materiais analíticos mais consis-
tentes. “Ele será nosso espelho 
para saber o que está acontecen-
do naquela área, já que não exis-
te na Paraíba um estudo amplo 
da carnicicultura. Sabemos que 
a lucratividade é alta, há viabi-
lidade econômica, só se precisa 
estudar melhor a produção para 
o planejamento ser mais sólido, 
o que será resolvido quando lan-
çarmos o estudo”, disse Jucieux 
Palmeira.

O levantamento é uma reali-
zação do Sebrae Paraíba, através 
dos projetos de Desenvolvimen-
to Territorial do Baixo Paraíba e 
do projeto Aquicultura Paraíba, 
e da empresa da Ecofish Consul-
toria em Aquicultura e Pesca, de 
Brasília.

EStuDO, quE EStá SEnDO ElAbOrADO PElO SEbrAE PArAíbA, fAz 
mAPEAmEntO DE tODA A PrODuçãO DA CArCiniCulturA nO vAlE DO PArAíbA

dEfESO dO camaRãO 
cOmEçO NO dia 1º dE 
maRçO

Durante estes três meses, fica 
proibido o exercício da pesca de 
arrasto com tração motorizada 
para a captura do camarão-rosa, 
camarão-sete-barbas, camarão-
branco, santana ou vermelho e 
barba-ruça.
No defeso, também são 
proibidos o transporte 
interestadual, a estocagem, o 
beneficiamento, a industrialização 
e a comercialização de qualquer 
volume de camarão das espécies 
proibidas, sem a comprovação 
de origem do produto, conforme 
formulário de guia de origem 
que deve ser obtido no instituto 
Brasileiro do meio ambiente e 
dos Recursos Renováveis (IBAMA) 
e que deverá acompanhar o 
produto desde a origem até o 
destino final.
a proibição nesse período 
específico é válida na área marinha 
compreendida entre os paralelos 
21º18’04,00”S (divisa dos estados 
do Espírito Santo e Rio de Janeiro) 
e 33º40’33,00”S (foz do arroio 
chuí, estado do rio grande do 
Sul).

auTORizaçãO dE PESca 
SERá RENOvada SOmENTE 
NaS SuPERiNTENdêNciaS 
fEdERaiS dE agRiculTuRa

a partir de agora, a 
renovação do Certificado de 
registro e autorização de 
pesca das embarcações será 
feita exclusivamente pelas 
Superintendências Federais de 
Agricultura (SFAs), em todos os 
estados e no Distrito Federal. A 
decisão foi publicada no dia 08, no 
Diário Oficial da União. 
Até hoje, a renovação do 
certificado era feita em parte 
pelas superintendências, no caso 
de embarcações menores, e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), em 
Brasília, para barcos maiores e 
para aqueles com “controle de 
esforço”, ou seja, para um conjunto 
de embarcações que atuam em 
determinados tipos de pescaria. 
A mudança é uma iniciativa da 
ministra kátia abreu para agilizar 
o atendimento aos pescadores e 
armadores de pesca e fortalecer o 
trabalho das superintendências.   
hoje, existem no país cerca de 40 
mil embarcações. O Certificado de 
Registro e Autorização de Pesca é 
renovado uma vez por ano. Para 
o processo de descentralização, 
o Ministério da Agricultura 
vai oferecer suporte técnico, 
administrativo e logístico às 
superintendências.
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Entre as espécies de peixes 
criadas em cativeiro no Canadá, 
o salmão é - de longe - o mais 
importante. A produção repre-
senta mais de 80% do volume 
(e valor) total produzido pela 
indústria de aquicultura cana-
dense. A província de Colúmbia 
Britânica, na costa oeste do país, 
é responsável por cerca de 58% 
da produção, seguida por Nova 
Brunswick (24%), Terra Nova 
(13%) e Nova Escócia (5%). A 
maioria dos produtores atua com 
o salmão do Atlântico, embora 
espécies originárias do Pacífico 
também sejam criadas na Co-

lúmbia Britânica.
A aquicultura de salmão ca-

nadense é responsável por mais 
de 10 mil postos de trabalho, a 
maioria estabelecida em comuni-
dades rurais, costeiras e aboríge-
nes. A indústria, inclusive, aca-
bou se tornando uma ferramenta 
de revitalização social e econômi-
ca em muitas dessas comunida-
des, gerando significativas opor-
tunidades.

Um dos destaques da criação 
de salmão na região é a possi-
bilidade de criar parcerias entre 
o setor e nativos. Lideranças 
aborígenes da Colúmbia bri-

tânica assumiram importantes 
papéis no desenvolvimento da 
aquicultura nos territórios tra-
dicionais. Essa participação de 
nativos também vem ocorrendo 
nas províncias de Nova Escócia 
e Terra Nova.

Os aquicultores canadenses 
seguem diversas normas de re-
gulação federais, provinciais e lo-
cais. Além disso, todas as compa-
nhias que criam salmão no país 
possuem certificações indepen-
dentes, inclusive de aquicultura 
orgânica. Confiáveis, tais certifi-
cações funcionam como “selos de 
aprovação”, demonstrando que 

os produtores seguem padrões 
sociais e normas de segurança ali-
mentar e ambiental.

Orgulhosos do papel que de-
sempenham no abastecimento 
da demanda mundial por pro-
teínas saudáveis e nutritivas, os 
aquicultores do país focam no 
crescimento sustentável e seguem 
comprometidos em trabalhar 
juntamente com o governo e a 
cadeia, tanto no mercado interno 
quanto externo, visando avançar 
no setor de peixes e frutos do 
mar criados em cativeiro a fim de 
atingir uma economia competiti-
va fluída.

CAnADá: 
AquiCulturA 
COmO 
fErrAmEntA DE 
rEvitAlizAçãO 
SOCiAl

dANIelle FORte

dEcRETO PROíBE Saída 
dE PEScadO dO PaRá 
duRaNTE SEmaNa SaNTa

visando garantir o 
abastecimento de pescado e 
equilibrar os preços do produto 
durante o período da Semana 
Santa, entrou em vigor no começo 
do mês, no Pará, o decreto 
assinado pelo governador Simão 
Jatene, que suspende a emissão de 
guias de transporte de qualquer 
espécie de pescado fresco, resfriado 
e salgado para fora do estado. 
A proibição vale até o próximo 
dia 25. Apenas os produtos 
industrializados e com Selo de 
Inspeção Federal (SIF) poderão sair. 
durante este período, apenas 
os comerciantes previamente 
cadastrados na Secretaria 
Municipal de Economia (Secon) 
poderão transportar peixe de 
Belém para outros municípios 
paraenses. Os órgãos de 
fiscalização e controle estaduais 
vão intensificar a fiscalização nos 
postos de fronteira para assegurar 
o cumprimento do decreto.

PROduçãO PESquEiRa 
NO liTORal dO PaRaNá 
cREScEu 11,7% Em 2015

o desembarque de produtos 
pesqueiros em comunidades de 
paranaguá, antonina e em pontal 
do paraná cresceu 11,7 % em 
2015, se comparados com o ano 
de 2014. Já os produtos da pesca 
contabilizados em dúzias, como 
por exemplo, os crustáceos tiveram 
um crescimento de 36,6% em 2015 
se comparados ao ano anterior.  
os dados foram apontados pelo 
programa de monitoramento da 
atividade pesqueira – desenvolvido 
pela administração dos portos de 
Paranaguá e Antonina (Appa) - e 
apresentados esta semana em 
Antonina.

PESca NO PaNTaNal é 
aPRESENTada Em livRO 
iNTERNaciONal

uma importante publicação 
sobre a pesca de água doce 
no mundo, lançada este 
ano, conta com informações 
sobre a atividade produzidas 
especificamente para a região 
pantaneira. O livro “Freshwater 
fisheries ecology” (“ecologia 
da pesca de água doce”, em 
tradução livre) é uma publicação 
de 898 páginas feita pela editora 
de trabalhos científicos Wiley 
Blackwell. A edição foi feita pelo 
pesquisador John craig, que 
também é editor-chefe da revista 
“Journal of fish Biology”, ou 
“Jornal da Biologia dos Peixes”.

mapa fará força-tarefa 
para regularizar 
Situação de 3,4 mil 
emBarcaçõeS

O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) fará uma força-tarefa 
para regularizar a situação de 
3,4 mil embarcações pesqueiras 
que estão com o Certificado de 
Registro de Autorização venci-
do. A pasta decidiu ainda alterar 
as regras de emissão do docu-
mento, a fim de desburocratizar 
e dar agilidade ao processo. 

O acúmulo dos 3,4 mil pe-
didos ocorreu devido à extinção 
do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura e a consequente fusão 
com o Ministério da Agricultu-

ra, além dos desdobramentos da 
Operação Enredados, deflagrada 
pela Polícia Federal em outubro 
de 2015. Os certificados são in-
dividuais e devem ser renovadas 
todos os anos.

A ministra Kátia Abreu 
anunciou na quinta-feira (3) 
que o Mapa fará uma força-tare-
fa para regularizar a situação das 
embarcações pendentes. Afir-
mou também que, em 20 dias, 
as autorizações já estarão reno-
vadas, permitindo que o pesca-
dor volte a trabalhar dentro da 
legalidade.

Desburocratização

Kátia Abreu anunciou ainda 
que a autorização para embarca-
ção pesqueira será mais simples 
e ágil. O Mapa vai publicar nos 
próximos dias uma instrução 
normativa para descentralizar o 
processo, passando para as supe-
rintendências federais de Agri-
cultura nos estados a tarefa de 
emitir o documento.

Atualmente, o pescador deve 
entregar nas superintendências 
um formulário de renovação 
preenchido e um comprovan-

te de pagamento da taxa. Esses 
dois documentos são, então, 
enviados à sede do Mapa, em 
Brasília, que emite a autorização 
e a remete de volta às superin-
tendências.

“Essa autorização não precisa 
passar pelo Mapa em Brasília. A 
partir de agora, todo o processo 
de licenciamento de embarca-
ções pesqueiras ficará a cargo das 
superintendências federais nos 
estados”, explicou a ministra. 
“Essa medida vai desburocrati-
zar, trazer agilidade e reduzir os 
custos para os pescadores”.

pescado

liceNciameNto
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EuROPa: cOmiSSãO dEScENTRaliza 
E SimPlifica aS mEdidaS TécNicaS 
dE cONSERvaçãO

A Comissão Europeia apresen-
tou no dia 11/03 uma proposta de 
novas medidas de conservação das 
pescas nos mares europeus. Estas 
regras estabelecem como, quando 
e onde os pescadores podem pescar, 
determinando também as artes de 
pesca, a composição das capturas 
e as formas de lidar com as captu-
ras acessórias. Até agora, estas re-
gras eram decididas a nível da UE 
através de um longo processo de 
adoção e, ao longo dos anos, a es-
trutura regulamentar tornou-se ex-
tremamente complexa.

O Comissário responsável pelo 
Ambiente, os Assuntos Marítimos 
e a Pesca, Karmenu Vella declarou: 
“Com esta proposta, asseguramos 
que os nossos objetivos em matéria 
de pesca sustentável e de proteção 
dos habitats marinhos são alcança-
dos em todo o território da UE. A 
sua abordagem regional simplifica 
as regras, em consonância com a 
agenda «Legislar melhor». Permite 
que as decisões sobre a gestão das 
pescas sejam tomadas a nível local, 
mais próximo das pessoas interessa-
das”.

Com a nova política comum 
das pescas e para respeitar a agen-
da «Legislar melhor», foi proposta 
uma nova abordagem simplificada. 
A Comissão está a preparar um sis-
tema de governo mais flexível, que 
habilita os intervenientes regionais, 
que conhecem melhor o seu con-
texto local, a adaptar as medidas 

técnicas de conservação às caracte-
rísticas das respectivas bacias maríti-
mas. A proposta também condensa 
um certo número de regulamentos 
distintos num único texto que de-
verá facilitar a sua interpretação e 
facilitar o seu cumprimento.

A UE determinará os princípios 
gerais e os objetivos globais das ati-
vidades de pesca. Continuará a ha-
ver um conjunto de regras de base 
aplicáveis às artes de pesca proibi-
das ou à proteção de certas espécies 
e habitats. Em contrapartida, no 
que se refere às medidas técnicas 
que afetam uma determinada bacia 
marítima, os governos nacionais e 
os operadores podem adaptar as 
regras propostas ao contexto local, 
de modo a alcançar os resultados 
pretendidos.

Se, por exemplo, uma determi-
nada zona de pesca deve ser encer-
rada para proteger um determinado 
habitat, nomeadamente recifes de 
corais sensíveis, ou se devem ser au-
torizadas derrogações para determi-
nados navios que não têm impacto 
no fundo marinho, tal pode ser fei-
to através de medidas técnicas ado-
tadas pelos Estados-Membros nessa 
bacia marítima, em consulta com as 
partes interessadas.

A proposta inclui medidas para 
a proteção do ecossistema marinho 
e dos habitats marinhos e para evi-
tar as capturas acessórias de espé-
cies não comerciais e sensíveis, tais 
como aves marinhas e mamíferos.

Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

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

Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

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

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário
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A Lagosta Thermidor é um prato muito clássico 
da cozinha francesa criado por Escoffier no Restau-
rante Marie entre 1880 e 1881. Havia um teatro 
ao lado do restaurante onde se apresentava a peça 
“Thermidor”. Daí o nome da receita. Este prato é 
presença garantida em hotéis luxuosos, jantares de 
gala e em suntuosos cruzeiros pelo sabor de combi-
nações únicas e simples. Diversas  variações foram 
inventadas desde a criação de Escoffier. Este mês, 
apresento-lhes minha versão.

Trata-se uma receita demorada. Apesar de não 
ser uma preparação que exija muita técnica, há pon-
tos importantes que requerem mais atenção. Deixe 
o creme suficientemente grosso para não escorrer. 
Aperte os cubos na casca para garantir que não irá 
desmanchar durante o forno e por fim coloque o 
queijo com cuidado. Quando estiver no período de 
defeso, você achará caudas congeladas de boa qua-
lidade. Lembre-se de descongelar apropriadamente.

Chef Diogo F de Araújo
diogo@flaneurgastronomia.com.br

Lagosta Thermidor com 
Cogumelos ao Alho e Alecrim

• Ferver 5 litros de água com uma colher 
de sopa de sal e cozinhe a lagosta por 16 
minutos. Em seguida, retire e coloque 
em um recipiente com gelo e pouca água 
para interromper a cocção. Abra a casca 
pela metade, tire a carne e corte em cubos 
grandes. Reserve.

• Numa panela aqueça 15g manteiga até 
derreter, junte a farinha e mexa por três 
minutos. Coloque o creme de leite, páprica 
e a mostarda. Mexa e deixe ferver por 
3 minutos ou estar levemente espesso. 
Verifique o sal e reserve.
Em outra panela, aqueça o restante da 
manteiga e em fogo baixo adicione o alho 
e refogue por 2 minutos. Então adicione 

os cogumelos, o molho de ostra, e cozinhe 
por cinco minutos. Verifique o sal.

• Usando a carne já em cubos de lagosta, 
arrume os pedaços dentro da metade 
cortada da casca, regue com pouco azeite. 
Com a carne bem acomodada em sua 
casca, despeje o creme por cima cobrindo 
fartamente a lagosta, mas sem escorrer. 
Coloque o queijo em cima com cuidado e 
leve ao forno alto ou grill por 15 minutos.

Monte o prato colocando a lagosta 
gratinada em • duas cascas com os 
cogumelos ao lado.

Rendimento: 2 porções

• 2 caudas de lagosta (250-350g cada)
• 30g de manteiga
• 100g de queijo gruyere ralado
• 15g de farinha de trigo
• 100ml de creme de leite
• 5g de mostarda dijon

• 2g de páprica Picante
• 200g de cogumelos variados
• 1 dente de alho bem picado
• 3g de alecrim fresco
• 5g de molho de ostra

preparo

ingredienteS

gastronomia



EStuDO AvAliA O PrEEnChimEntO 
DA nOtA fiSCAl DO PrODutOr nO 
CEASA PAuliStAnO

A nota fiscal é o documento 
que registra as operações de 
circulação de mercadorias e 

de prestação de serviços. Uma via 
da nota fiscal ou cópia do DAN-
FE que acompanha o produto, 
que abastece os atacadistas do ce-
asa paulistano, é retida na Portaria 
da Ceagesp. O recolhimento e a 
verificação das notas exige tempo 
e dedicação dos técnicos da Segop 
– Seção de Gestão das Portarias da 
Ceagesp. 

Os objetivos do trabalho são:

A destinação correta dos produ-
tos aos atacadistas permissioná-
rios da Ceagesp

A prevenção de comercialização 
clandestina e da concorrência 
desleal

O abastecimento do SIEM – Sis-
tema de Informações de Merca-
do da Ceagesp, que registra para 
cada entrada de cada produto, a 
origem, o volume e o destino no 
mercado.

O Centro de Qualidade, Pes-
quisa e Desenvolvimento da Ce-
agesp começou, como parte do 
Acordo de Cooperação Técnica 
da Ceagesp com a Faculdade de 
Saúde Pública da USP, um estudo 
que avalia a qualidade de preen-
chimento da nota fiscal, faz a sua 
caracterização e verifica com o 
atacadista permissionário da nota 
se ele recebeu o produto destina-
do a ele. Foram avaliadas 3.013 
notas fiscais, entre agosto de 2014 
a dezembro de 2015 de batata, 
pêssego, caqui, tomate, cenoura e 
pimentão. 

Aqui estão os resultados sobre 
a qualidade de preenchimento e a 
caracterização da nota fiscal:

• Os dados do destinatário fo-
ram preenchidos corretamente na 
grande maioria das notas fiscais 
(99,8%).

• A dificuldade de leitura das no-

tas foi verificada somente nas notas 
preenchidas manualmente.
• A ausência de indicação do trans-
portador varia com o produto – 
13% dos fornecedores de batata, 
86% do tomate e 85% dos forne-
cedores de pêssego (Tabela I)

• A ausência da indicação da placa 
do caminhão foi mais frequente 
em alguns produtos como o pês-
sego, em que somente 32% das 
notas fiscais indicam a placa do 
transportador (Tabela I).

A natureza da operação não foi 
• indicada em alguns produtos – 
16% das notas de pêssego, 11% 
nas notas de pimentão. A nature-
za da operação indicada nas notas 
fiscais mais frequente foi venda ou 
preço feito, seguida por consigna-
ção ou preço a fixar, remessa, trans-
ferência e importação. A venda por 
consignação ou por preço a fixar 
está caindo, sendo muito baixa em 
batata e cenoura. O pêssego é o 
produto com maior proporção de 
venda por consignação com 45% 
(Tabela II).

• A proporção das notas fiscais 
com indicação das variedades varia 
muito com o produto. A maioria 
das notas fiscais de caqui (88%) e 

pêssego (75%) traz a indicação da 
variedade. A maioria das notas fis-
cais de batata (9%) e de cenoura 
(0%) não possuem a indicação da 
variedade (Tabela III). 

• A proporção da indicação da clas-
sificação do produto é baixa em to-
dos os produtos, especialmente no 
tomate (10%). Infelizmente este le-
vantamento não foi feito para pês-
sego, em nosso estudo. A cenoura 
e o pimentão foram os produtos 
com maior proporção de indicação 
de classificação (Tabela III). 

• A proporção de adoção da 
Nota Fiscal Eletrônica varia mui-
to com o produto. É alta na ba-
tata (50%), cenoura e pêssego 
(44%) e baixa no pimentão (6%) 
e no caqui (7%) (Tabela IV). A 
adoção da Nota Fiscal Eletrônica 
não levou à melhoria da qualida-
de do seu preenchimento, só me-
lhorou a sua legibilidade,

• A indicação do peso do produto 
em quilos é muito pequena. A in-
dicação do número de embalagens 
não é suficiente para caracterizar a 
quantidade do produto, tendo em 
vista a diversidade de embalagens 
e da não indicação do peso líquido 
por embalagem (Tabela V). 

Foi verificado junto ao ataca-
dista de destino, se a mercadoria 
da nota fiscal destinada a ele foi 
recebida.  Somente os produtos de 
duas notas fiscais, uma de pêssego e 
outra de batata, não foram recebi-
dos pelos seus atacadistas de desti-
no, duas em 3.013 notas fiscais. 

O estudo mostra que ainda 
temos muito a melhorar no pre-
enchimento da nota fiscal e que a 
maioria delas não possui a indica-
ção da variedade, da classificação 
e da quantidade em quilos, não 
caracterizando adequadamente o 
produto e não servindo como do-
cumento fiscal no caso de atritos 
comerciais. A ausência de indicação 
completa do transportador impe-
de que ele seja responsabilizado, se 
houver problemas no transporte. 

Estamos no meio de uma gran-
de mudança está ocorrendo – cres-
cimento da nota fiscal eletrônica e 
diminuição das operações de venda 
por consignação ou preço a fixar.

A Ceagesp investe e continuará 
investindo na melhoria do preen-
chimento da nota fiscal do produ-
tor através de:

• A avaliação, por amostragem, da 
qualidade de preenchimento das 
notas fiscais do fornecedor na por-
taria

• A notificação do atacadista de 
destino sobre a ocorrência das fa-
lhas de preenchimento da nota 
fiscal

•  remessa de correspondência às 
prefeituras de origem dos produ-
tos, solicitando que a orientação do 
produtor na melhoria do preenchi-
mento de sua nota fiscal e das im-
plicações para o município do pre-
enchimento incorreto da nota fiscal

• O desenvolvimento de cartilha 
de orientação de preenchimento de 
nota fiscal do produtor

• A remessa da cartilha às prefeitu-
ras, órgãos de assistência técnica, 
sindicatos rurais dos municípios 
maiores dos atacadistas da Ceagesp

• O atendimento de produtores, 
técnicos e atacadistas  com dúvidas 
sobre o preenchimento da Nota 
Fiscal.

colaboradores de nutrição da Faculdade 

de saúde Pública da UsP:

Juliana C. Aragi e luiza b. C. de Albuquerque (batata)

marcela r. g. molina e maressa dos Santos (caqui)

Erika miyuki Yariwake e ramon Dias (pêssego)

brenda Archeleigar e  bruno Ap Dantas Araújo (tomate)

Ana Elizabeth naomi Sato e milton mandel (cenoura)

Arissa matsui e Sérgio min Su lee (pimentão)

ceNtRO de QuAlIdAde, pesQuIsA e deseNvOlvIMeNtO dA ceAgesp
pARtIcIpAÇÃO especIAl: tIAgO de OlIveIRA e sAbRINA leIte de OlIveIRA
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I. Proporção % das notas fiscais com o preenchimento 

dos dados do transportador  e da placa do veículo

Produtos

Batata

Caqui

Cenoura

Pêssego

Pimentão

Tomate

Transportador

13

47

25

85

78

86

Veículo

76

50

18

32

75

62

II. Proporção % por tipo de operação em cada produto estudado

Produtos

Batata

Caqui

Cenoura

Pêssego

Pimentão

Tomate

Venda ou preço feito

97

57

85

52

68

56

Consignação e a fixar

3

35

13

45

32

39

Importação

0

0

0

3

0

0

Remessa

0

9

0

0

0

0

Transferência

0

0

2

0

0

5

III. Proporção % das notas fiscais com indicação 

de variedade e classificação por produto

Produtos

Batata

Caqui

Cenoura

Pêssego

Pimentão

Tomate

Transportador

13

47

25

85

78

86

Variedade

9

88

0

75

80

53

Classificação

27

33

44

*

49

10

* Não levantado 

IV. Proporção % das notas manuais 

e eletrônicas (DANFE) por produto

Produtos

Batata

Caqui

Cenoura

Pêssego

Pimentão

Tomate

Manual

50

93

56

56

94

73

DANFE

50

7

44

44

6

27

V. Número de notas fiscais avaliadas e 

proporção % com indicação de peso do produto

Produto

Batata

Caqui

Cenoura

Pêssego

Pimentão

Tomate

Total

NF avaliadas

260

560

430

108

1.251

404

3.013

% Com peso

*

14

5

13

1

9

6

* Dados não levantados adequadamente
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Desde o dia 29/02, os 
movimentadores de mer-
cadoria que atuam na Cea-
saMinas e que estão com o 
nome negativado indevida-
mente no Serasa e no SPC 
podem solicitar assistência 
jurídica gratuita para regu-
larizar a situação. Para isso, 
é preciso agendar um horá-
rio pelo telefone (31) 3051 
- 1310 ou pessoalmente na 
delegacia sindical do Sin-
tramov, localizada no setor 
violeta do entreposto de 
Contagem.

De acordo com o coor-
denador Flávio Câmpara, a 
novidade vem para ampliar 
os benefícios da regulari-
zação desses profissionais. 
“Agora que eles terão con-
tracheque e poderão com-
provar a renda, podem con-
seguir um financiamento, 
por exemplo. Mas para isso 
têm que estar com o nome 
l impo.  Muita s  veze s  o 
nome está negativado inde-
vidamente”, explica Flávio.

Para iniciar o proces-
so, os carregadores devem 
reunir o documento que 
comprova a negativação, o 
CPF e a identidade. Além 
de solicitar a regularização, 
o advogado avaliará, caso 
a caso, a possibilidade de 
entrar com uma ação inde-
nizatória contra a empresa 
responsável pela cobrança 
indevida. Em breve, a assis-
tência jurídica será expan-
dida para outros assuntos 
de interesse dos movimen-
tadores de mercadoria.

carregadoreS da 
ceaSaminaS ganham 
aSSiStência Jurídica 
para limpar nome

Desde segunda-feira o final 
de fevereiro, dois técnicos das 
Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal (Ceasa) se re-
vezam no monitoramento di-
ário do mercado em busca de 
crianças em situação de trabalho 
infantil. A ação é fruto da assi-
natura de um termo de ajuste 
de conduta entre a empresa pú-
blica e o Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT).

Além da abordagem direta 
para a constatação de possíveis 
abusos, os fiscais usarão um sis-

tema de controle formado por 
48 câmeras de vídeo e quatro 
monitores de 40 polegadas.

De acordo com o termo de 
conduta, os funcionários vão 
identificar, recolher dados e en-
caminhar os casos para o Grupo 
de Trabalho de Prevenção e Er-
radicação do Trabalho Infantil, 
composto por seis servidores e 
criado no dia 27.

Para comunicar trabalho infantil: 
Disque 100 (Ouvidoria nacional 
dos Direitos humanos do governo 
federal)

oBraS do píer Sul na ceaSa 
CAMPINAS ATINgEM 45% 
de concluSão

ceaSa-df promove 
monitoramento diário 
contra o traBalho infantil

A obra de construção do Píer 
Sul das Centrais de Abasteci-
mento de Campinas -Ceasa, teve 
seu início no dia 09 de dezem-
bro de 2015 e está atualmente 
com aproximadamente 45% das 
obras concluídas. Com a fase de 
colunas e estrutura metálica de 
cobertura se encerrando nessa se-
mana, o Píer Sul começa a tomar 
forma. Na sequência do projeto, 
está programando a instalação 
das calhas, telhas e rufos, simul-
taneamente com a concretagem 
dos muros de arrimos.  

O Píer Sul é um projeto da 
Ceasa Campinas, juntamente 
com a prefeitura de Campinas, 
que beneficiará o processo de 
carga e descarga de mercadorias 
no Mercado de Frutas, Verduras 
e Legumes de 20% a 30%, fa-
zendo com que esse processo se 
torne mais ágil e rápido para os 
permissionários e clientes. Além 
disso, o projeto também con-
templa a construção de 70 novos 
estacionamentos para caminhões 
de médio a grande porte.

ádAMO ARAuJO dA AgêNcIA bRAsílIA

Os secretários da Agricul-
tura e do Abastecimento do 
Paraná, Norberto Ortigara; 
e de Agricultura e Pesca de 
Santa Catarina, Moacir So-
pelsa, participaram no dia 
14 da inauguração e início 
das atividades da Fecoagro 
(Federação das Cooperativas 
Agropecuárias do Estado de 
Santa Catarina) na Ceasa de 
Curitiba. 

O d i re to r -p re s iden te 
da Ceasa Paraná, Natalino 
Avance de Souza, diz que a 
vinda da Fecoagro para ope-
rar no mercado atacadista 
nas unidades da empresa 
do Paraná é um importante 
reforço na comercialização 
de hortigranjeiros e demais 
negócios junto à agricultura 
paranaense. “Estamos dando 
continuidade aos trabalhos 
de ampliarmos e melhorar-
mos as condições das boas 
práticas de comercialização 
nas cinco unidades das Cea-
sas no Estado”, afirmou.

O presidente da Fecoa-
gro, Luiz Vicente Suzin, ex-
plicou que as cooperativas 
do grupo estão se unindo 
também nessa área de com-
pras para abastecer os super-
mercados das cooperativas. 
“Até pouco tempo, as coope-

rativas compravam individu-
almente os produtos nas Ce-
asas, ou se abasteciam com 
intermediários, onerando os 
custos. Desde o ano passado 
três cooperativas se uniram 
(Cooper A1, Cooperitaipu e 
Cooperauriverde) para com-
pras em conjunto, mas sem 
uma base física na Ceasa, o 
que dificultava a operação”.

“A união de todas coope-
rativas para compras conjun-
tas certamente possibilitará 
melhor qualidade e preços 
nos produtos”, afirmou Su-
zin. Segundo ele, o presi-
dente da Ceasa do Paraná, 
Natalino Avance de Souza 
e sua equipe, contribuíram 
significativamente para que 
fosse viabilizado ponto fí-
sico dentro da instituição 
para a instalação da Central 
de Compras da Fecoagro no 
Paraná.

BOX - Os boxes do Pa-
vilhão F foram reformados 
pela Fecoagro e já estão fun-
cionando. Segundo Jairo 
Loose, gerente da Central de 
Compras da Fecoagro, essa 
abertura já proporcionou 
melhoria na qualidade e nos 
preços dos produtos, tendo 
agradado o consumidor final 
das lojas das cooperativas.

fEDErAçãO DA 
AgriCulturA 
CAtArinEnSE tErá bOX 
nA CEASA DE CuritibA



solene
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SolenidadeS marcam 50 anoS do ceaSa-Sp

Os 50 anos de criação do 
antigo Centro Estadual 
de Abastecimento (Ceasa-
-SP) foram comemorados 
na segunda-feira (14/3), 

quando a Câmara Municipal de São Paulo 
promoveu sessão solene no Plenário Pri-
meiro de Maio, proposta pelo vereador 
Jamil Murad (PC do B). 

No dia seguinte (15/3), ocorreu uma 
solenidade na passarela do Pavilhão do 
Mercado Livre do Produtor (MLP). Nas 
duas ocasiões, estiveram presentes autori-
dades públicas, ex-presidentes e gestores 
da atual diretoria, permissionários, fun-
cionários e representantes de associações e 
sindicatos, que marcaram presença para se 

congratular pelo momento histórico. 
 “Nossa companhia é referência na-

cional e internacional no setor de abas-
tecimento. Entre outros pontos, somos 
um polo de conhecimento nas áreas de 
classificação, rotulagem e qualidade dos 
alimentos. Vamos entrar na sexta década 
do mercado procurando dar soluções lo-
gísticas, com ética, transparência e foco 
em sustentabilidade”, disse o presidente 
da CEAGESP, Carlos Nabil Ghobril. 

No Pavilhão Mercado Livre do Produ-
tor (MLP), a segunda solenidade realizada 
para lembrar os 50 anos do Ceasa-SP reu-
niu mais de 150 pessoas. 

 “O MLP simboliza bem o que é o nos-
so mercado. Daí a ideia de fazermos essa 

celebração aqui com nossa comunidade. 
Ao chegar aos 50 anos, há muitos motivos 
para se orgulhar. As mudanças na econo-
mia e a falta de investimentos na infraes-
trutura são carências que necessitam ser 
supridas. Nosso desafio atual é promover a 
inovação dos produtos e buscar uma inte-
ligência de negócios”, contou Carlos Nabil 
Ghobril.

 
HOMENAGENS 

A solenidade contou ainda com ho-
menagens ao carregador, permissionário 
e funcionário mais antigos do ETSP. Re-
ceberam placas comemorativas Marcos 
de Souza, representando os carregadores 
do ETSP, Katsumi Suzuki (um dos mais 

antigos permissionários do ETSP) e Jeová 
Laurindo da Silva, o funcionário mais an-
tigo da CEAGESP. Houve também a assi-
natura de um termo de cooperação entre 
a CEAGESP e a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento. 

Uma placa alusiva ao cinquentená-
rio de criação do Ceasa-SP, colocada em 
uma das laterais da Torre do Relógio, foi 
descerrada por Carlos Nabil Ghobril e o 
presidente do Conselho Administrativo da 
CEAGESP, Arno Jerke Jr., que represen-
tou a ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Kátia Abreu. 

A matéria completa e as fotos das duas 
solenidades podem ser vistas em nosso 
portal: www.ceagesp.gov.br.

O Banco CEAGESP de Alimentos 
(BCA), sob supervisão da Coor-
denadoria de Sustentabilidade 

(CODSU), recebeu em fevereiro cerca 
de 90 toneladas de produtos doados 
por 37 permissionários do Entreposto 
Terminal São Paulo (ETSP) e de compa-
nhias que operam na região. 

Desse total, 66 toneladas foram 
destinadas a 77 entidades assistenciais 

e 8 bancos de alimentos da Grande São 
Paulo, o que beneficiou 129 mil pesso-
as. Parte das doações foram levadas ao 
BCA por 12 carregadores voluntários.

Dentro da nova proposta de aten-
dimento, houve ainda a entrega, no 
dia 15/3, de cerca de 4,2 toneladas de 
alimentos para 300 famílias vítimas 
da enchente em Francisco Morato, na 
Grande São Paulo.

Ca l c u l a d o  j u n t o  a o  at a c a d o 
pela  Seção de  Economia  e 
Desenvolvimento (SEDES), o 

Índice CEAGESP de Preços encerrou 
fevereiro com alta de 2,53%. 

No primeiro bimestre do ano, hou-
ve alta de 5,46%. No acumulado dos 
últimos 12 meses, a elevação foi de 
12,46%. Legumes (-0,71%) e verduras 
(-4,07%) apontaram ligeira retração. 

Os demais setores apresentaram 
alta dos preços praticados. Frutas teve 
aumento de 4,72%; diversos (alho, ba-
tata, cebola, coco seco e ovos) subiu 
3,43%; e pescados registrou cresci-
mento de 1,36%. 

Mais informações no portal: 
www.ceagesp.gov.br/entrepostos/
servicos/indice-ceagesp

íNdIce sObe 2,53% eM FeveReIRO

câmaRa muNiciPal dE SãO PaulO E ENTREPOSTO TERmiNal SãO PaulO viRam PalcO dE cOmEmORaçõES dESSa daTa hiSTóRica

bca doa 66 toneladaS

Mesa de abertura da sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo. Cerimônia solene lotou o plenário da Câmara.

Descerramento de placa alusiva aos 50 anos.

 Secretário-adjunto de Estado da Agricultura e Abastecimento, 
Rubens Rizek representou o governador Geraldo Alckmin.Pavilhão MLP serviu de palco para comemorar a data.

Carlos Nabil Ghobril relembra trajetória 
de criação do Ceasa-SP  na sessão.



O Consórcio Mercedes-
-Benz – com grupos já forma-
dos para caminhões extrapesa-
dos e modelos Vito – amplia 
seu portfólio, abrangendo 
agora toda a linha de veículos 
comerciais da marca. A partir 
deste mês, também passam a 
ser oferecidos planos específi-
cos para caminhões médios e 
semipesados, além de consór-
cio para chassis de ônibus e 
para toda a linha de comerciais 
leves, com Vito e Sprinter.

“A rápida expansão do nos-
so Consórcio é mais uma clara 
demonstração do compromisso 
da Empresa de gerar soluções 
para todas as demandas e ne-
cessidades dos clientes”, afirma 

Roberto Leoncini, vice-presi-
dente de Vendas, Marketing 
e Pós-Venda de Caminhões e 
Ônibus da Mercedes-Benz do 
Brasil. “E também neste caso, 
eles contam com a qualidade e 
a confiabilidade da nossa mar-
ca, o que se reflete também na 
parceria com os concessioná-
rios na oferta do consórcio ao 
mercado”.

Os interessados podem 
acompanhar as assembleias ao 
vivo pela internet, o que pro-
porciona maior comodidade e 
transparência aos participantes. 
E para maior atratividade aos 
clientes, são oferecidos sorteios 
extras de veículos para todos os 
grupos disponíveis.

O Volvo FH é o grande 
vencedor na categoria Ca-
minhão Pesado do prêmio 
Top of Mind do Transporte 
2016, promovido pela Editora 
Transpodata em parceria com 
o TruckPad, um dos mais po-
pulares aplicativos para busca 
de frete atualmente em uso no 
Brasil. No levantamento, rea-
lizado com o suporte da Ipsos, 
uma das maiores empresas de 
pesquisa e de inteligência de 
mercado do mundo, o modelo 
da Volvo foi o escolhido pela 
maioria dos votantes, receben-
do o triplo de votos em rela-
ção ao segundo lugar e com 

mais citações do que a soma 
total dos  

O FH foi também o ca-
minhão pesado mais vendido 
no Brasil em 2015, segundo 
levantamento da Anfavea (As-
sociação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automo-
tores). Foram comercializados 
4343 FHs no ano passado, o 
equivalente a mais de 23% das 
18663 unidades vendidas no 
País nesta classe de veículos. 
De acordo com a entidade, o 
FH 460cv 6x2 foi o caminhão 
pesado líder de vendas no Bra-
sil no período, com 1651 uni-
dades.

A Agrale iniciou este mês 
a montagem de caminhões 
leves da Linha A na fábrica 
de São Mateus, Espírito San-
to. Os primeiros veículos são 
os modelos Agrale A10000 e 
A8700, destinados aos mer-
cados da região Sudeste e 

Nordeste. Este é o segundo 
produto a ser fabricado pela 
empresa na cidade capixaba. 
Desde setembro do ano pas-
sado, os chassis de ônibus 
do modelo W9 urbano estão 
sendo produzidos para forne-
cimento à Volare.

A Ford, marca de caminhões 
que mais cresceu o ano passado, 
amplia a sua linha de caminhões 
com o lançamento de seis no-
vos modelos Cargo Torqshift 
equipados com a inédita trans-
missão automatizada de 10 ou 
16 marchas. A nova linha de 
automatizados traz uma série de 
recursos avançados, incluindo 
a opção de trocas manuais e os 
modos Economia e Performan-
ce. Ela é formada pelos modelos 
Cargo 1723 Torqshift, Cargo 
1723 Kolector Torqshift, Cargo 
1729R Torqshift, Cargo 2429 
Torqshift, Cargo 1729T Tor-
qshift e Cargo 1933T Torqshift.  
De acordo com a montadora, 
os caminhões são destinados a 
diversos segmentos e desenvol-
vidos pela engenharia da Ford 
para aumentar a produtividade 
do transportador em várias apli-
cações, aliando conforto, tecno-
logia e custo-benefício.

 O Cargo 1723 Torqshift é 
um modelo médio com peso 
bruto total de 16.000 kg e ca-
pacidade máxima de tração de 
32.000 kg, com motor de 230 

cv e transmissão de 10 marchas. 
Na versão Cargo 1723 Kolector 
Torqshift, ele chega praticamen-
te pronto para implementação 
como coletor/compactador, 
com transmissão reforçada de 
10 marchas e peso bruto total 
de 23.000 kg com terceiro eixo 
instalado. 

O médio Cargo 1729R Tor-
qshift, com peso bruto total de 
16.000 kg, tem motor de 290 
cv e transmissão de 10 marchas, 
com as opções de cabine simples 
e leito. O Cargo 2429 Torqshift, 
um dos destaques da linha, tem 
transmissão de 10 marchas, tra-
ção 6x2, peso bruto total de 23 
toneladas e capacidade máxima 
de tração de 38.000 kg. Ele che-
ga no mercado em março, com 
dois anos de garantia e o preço 
de referência mais competiti-
vo da categoria, de R$220.000 
na versão cabine simples e de 
R$228.000 na versão leito.

O Cargo 1729T Torqshift é 
um cavalo-mecânico com cabi-
ne leito, transmissão de 10 velo-
cidades e capacidade máxima de 
tração de 38.000 kg. O Cargo 

1933T Torqshift com suspensão 
a ar é um cavalo-mecânico com 
transmissão de 16 marchas e ca-
pacidade máxima de tração de 
45.150 kg. 

“Os novos modelos Cargo 
2017 representam uma grande 
inovação de engenharia com a 
transmissão automatizada mais 
avançada do segmento”, afirma 
João Pimentel, diretor de Ope-
rações de Caminhões da Ford. 
“É um lançamento importante 
que virá acompanhado de ou-
tros modelos para a Ford conti-
nuar crescendo no mercado com 
soluções focadas na rentabilida-
de do frotista.”

Com o l ançamento  dos 
novos caminhões Torqshift, a 
linha Ford 2017 cresce de 26 
para 34 modelos, oferecendo 
novas opções para ampliar a 
eficiência e rentabilidade dos 
t ranspor tadores .  Ainda no 
próximo mês, a empresa esta-
rá apresentando quatro novas 
versões com configuração de 
transmissão manual:  Cargo 
1419, Cargo 1519, Cargo 3129 
e Cargo 3129 Mixer.

conSórcio mercedeS-Benz amplia 
portfólio e aBrange toda a linha de 
veículoS comerciaiS da marca

top of mind: volvo fh é o caminhão 
peSado preferido doS motoriStaS

agrale inicia produção de caminhõeS 
leveS no eSpírito Santo

fOrD CAminhõES lAnçA SEiS nOvOS mODElOS 
tOrqShift COm trAnSmiSSãO AutOmAtizADA 

NOVA LINHA FORD 
CARGO TORQSHIFT
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A Páscoa é uma celebração religio-
sa com data móvel, que pode ocorrer, 
a cada ano, entre os dias 22 de março e 
25 de abril. Isso porque é comemorada 
no primeiro domingo após a lua cheia 
que chega com o equinócio de outono 
no Hemisfério Sul, ou com o equinócio 
de primavera, no Hemisfério Norte. Em 
2016, a Páscoa será festejada no dia 27 
de março.

No Brasil, a Páscoa ainda não repre-
senta uma data significativa para a venda 
de flores e plantas ornamentais, embora 
se constate que, aos longos dos anos, isso 
venha gradativamente mudando. No en-
tanto, devido a esse motivo, não se ob-
servaram neste ano preparativos especiais 
para a ocasião por parte dos produtores, 
assim como também não se alteraram as 
rotinas comerciais das centrais de comér-
cio atacadista de flores e plantas orna-
mentais.

 Símbolo ainda pouco divulgado 
no Brasil, internacionalmente, contudo, 
as flores do girassol (Helianthus annuus) 
são representativas das festividades da 
Páscoa. Pesquisas sobre o consumo de 
flores em datas festivas comemoradas no 
País, conduzidas anualmente pela Hórti-
ca Consultoria e Inteligência de Merca-
do, em parceria com o Sindiflores, reve-
lam que, em média, 77% das empresas 

varejistas nacionais desconhecem esta 
simbologia, ante apenas 23% que afir-
mam o domínio da informação.  

 A representação apontada deve-se o 
movimento das flores do girassol sempre 
em direção ao sol, do nascente ao poen-
te, o que é identificado com a devoção e 
a fé dos cristãos na busca incessante de 
orientação e iluminação espirituais.

  Apesar da pouca promoção, 
mesmo na época da Pascoa, como se viu, 
o consumo ornamental do girassol no 
Brasil, nos últimos anos revela-se ascen-
dente. Essas flores são oferecidas e ad-
quiridas tanto para corte, quanto como 
espécies de pequeno porte, envasadas. 
Nessas festividades religiosas, as cestas 
contendo flores e chocolates lideram ma-
joritariamente as preferências de compra 
com uma participação relativa média 
entre de 24% e 25%. Em segundo lugar 
na preferência das compras, mas com 
percentual bem próximo no total das 
respostas obtidas (22% a 23%), vêm os 
arranjos florais para mesa, que ornamen-
tam os almoços familiares ou sociais da 
Páscoa. A estas opções majoritárias costu-
mam se seguir: orquídeas e outros vasos 
floridos, especialmente kalanchoes e cri-
sântemos (13%), outras flores de corte, 
com destaque para alstroeméria (13%), 
rosas (11%), girassóis e outras das cha-

madas flores do campo cortadas, tais 
como crisântemos, margaridas e gérberas 
(8%) e flores brancas em geral, especial-
mente lírios (8%).

No mercado atacadista da Ceagesp, 
nos anos de 2014 e 2015, a comerciali-
zação de girassol somou valores próximos 
a R$ 800 mil/ano, representando 0,3% 
do valor total movimentado pelas flores 
e plantas ornamentais. Em quantidade, a 
flor ficou, em ambos os anos considera-
dos, com cerca de 1% do mercado.

Vale lembrar que os girassóis origina-
ram-se no continente americano, onde 
foram domesticados e cultivados pelos 
povos indígenas para alimentação, desde 
por volta do ano 1000 a.C. A partir daí, 
tornaram-se gradativamente conhecidos 
e globalmente disseminados, ganhando 
interesse econômico em todo o mundo.

  
1 Engenheiro agrônomo, doutor em Ciências da Comuni-
cação (ECA/uSP), mestre em Comunicação e Práticas de 
Consumo (ESPm), pós-graduado em Desenvolvimento ru-
ral e Abastecimento Alimentar urbano (fAO/PnuD/CEPAl/
iPArDES), professor da ESPm e da universidade Anhembi 
morumbi, sócio administrador da hórtica Consultoria e 
treinamento.
  2 Economista sênior, pós-graduada em Comercialização 
Agrícola e Abastecimento Alimentar urbano, sócia-
administradora da hórtica Consultoria e treinamento.

girASSOl: A flOr 
SímbOlO DA PáSCOA
Antonio Hélio JunqueirA 1

MArciA dA SilvA Peetz 2

vENdaS dE máquiNaS agRícOlaS 
cREScEm 50% Em um mêS

após seis meses de consecutivas quedas, 
as vendas internas de máquinas agrícolas e 
rodoviárias cresceram 50,4% em fevereiro 
em relação a janeiro de 2016. Foram 2.346 
unidades comercializadas. O comércio de 
tratores movimentou o maior número, 
com 1.912 entregas, contra 1.081 vendidos 
no primeiro mês do ano. Já as vendas de 
colheitadeiras, modelos mais caros, tiveram 
recuo de 2% no mês, para 329 unidades 
-- oito unidades a menos que em janeiro. 
os dados foram divulgados pela associação 
de fabricantes de veículos automotores 
(Anfavea) em  4/3.

vENEzuEla laNça iNiciaTiva dE 
agRiculTuRa uRBaNa

o presidente da venezuela, nicolas 
maduro, lançou, no dia 28 de fevereiro, 
uma ação que visa promover o interesse da 
população pela produção de alimentos. A 
iniciativa de agricultura urbana abrange oito 
cidades e pretende ensinar sobre o cultivo 
de hortaliças.
o plano de cem dias do projeto pretende 
prover hortifrutícolas para cerca de 1300 
pessoas e, a longo prazo, atender 20% da 
demanda de consumo de produtos frescos 
de cada uma das cidades - Barcelona, 
Barquisimeto, caracas, los teques, 
Maracaibo, Maracay, Mérida e Valencia.
as culturas incluem acelga, coentro, 
cebolinha, pimenta, berinjela, abobrinha, 
pepino, tomate, pimentão, beterraba, 
cenoura e alface. 

cONaB quER iNTERcâmBiO cOm  
mERcadO ESPaNhOl

em encontro realizado no começo do 
mês com representantes da Embaixada da 
Espanha, técnicos da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), da área de 
modernização do mercado hortigranjeiro, 
propuseram uma parceria para realização 
de seminários e troca de experiência na 
produção e comercialização de frutas e 
verduras nas centrais de abastecimento 
(Ceasas) do Brasil. 
O objetivo do convite feito pela Conab é 
trazer os recursos técnicos utilizados com 
eficiência na Espanha em benefício desse 
segmento agrícola, com vistas sobretudo 
à redução de perdas no transporte de 
produtos, além da modernização e 
agregação de valor. A transferência de 
tecnologia e de conhecimento visa favorecer 
produtores de pequeno porte, caso dos 
familiares, organizados em associações e 
cooperativas. 
na europa, a produção e comercialização 
de frutas e verduras é modelo para muitos 
países, destaca o superintendente de 
Abastecimento Social da Conab, Newton Jr. 
Foi a partir da experiência da Espanha que 
Brasil criou as Ceasas. O diretor de Operações 
e abastecimento da companhia, igo dos 
Santos nascimento, acredita nesta parceria 
como forma de agregar valor ao mercado 
de hortigranjeiros.  Entre as ações previstas, 
está a capacitação em práticas agrícolas e 
pós-colheita dos produtos. 
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