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COCO SECO, MILHO DE PIPOCA, CANJICA, 
PINHÃO, FARINHA, CEBOLA E AMENDOIM.

"A Sulcoco está há 29 anos na Ceagesp e deseja a seus clientes, 
parceiros comerciais e amigos um ótimo nal de ano."
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PAULO CESAR RODRIGUES
EDITOR

A VIDA RECOMPENSA A QUALIDADE

Durante a cerimônia de abertura 
da 20ª edição da Fenatran – Salão 
Internacional do Transporte Ro-
doviário de Carga, o presidente da 
Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores, Luiz 
Moan Yabiku Junior, revelou a de-
cisão do Governo de reabrir a linha 
Finame PSI do BNDES.

Segundo Moan, o PSI será rea-
berto nas mesmas condições que já 
vigorava, com as taxas de juros de 

10% ao ano para grandes empre-
sas, 9,5% para pequenas e médias 
e 9% para autônomos. O progra-
ma é importante para a indústria 
de veículos pesados, já que entre 
70% e 80% das vendas de camin-
hões e ônibus no País costumavam 
ser feitas por meio dessas linhas de 
financiamento.

Para o presidente da Anfavea, 
a reabertura do PSI é fundamen-
tal para o desenrolar do mercado 

neste ano: “É de aplaudir a forma 
muito rápida de ação do Gover-
no ao decidir pela reabertura do 
PSI, que permitirá ao mercado 
prosseguir com as atividades nes-
te ano com as regras já definidas. 
Ao considerar a conjuntura atual 
do segmento, tenho a certeza de 
que a decisão foi extremamente 
acertada e poderá dar uma injeção 
de confiança nos consumidores e 
investidores”.

Governo reabre linha de crédito 
para compra de caminhões
Anfavea anuncia que Governo retomará o PSI nas condições 
anteriores, principalmente em relação aos custos financeiros

É quase final de ano e o pla-
nejamento das empresas 
para 2016 provavelmente 

está a todo vapor. Isso deve estar 
acontecendo não somente pelo 
final do segundo semestre, mas 
também por conta daquela pala-
vrinha que me recuso citar aqui 
e que fez o faturamento de muita 
gente despencar ladeira abaixo.

Traçar estratégias é impor-
tante, diria fundamental, pois a 
maré não está pra peixe, mas vale 
lembrar que não basta idealizar, é 
preciso encontrar um meio de tirar 
isso do papel e fazer acontecer.

Mas antes de sair por aí, fir-
me em seu propósito, acreditando 
que a estratégia traçada é a melhor 
das melhores de todos os tempos, 
olhe a sua volta, será que a equipe 
e a alta direção pensam da mesma 
maneira? Será que as pessoas que 
vão executar essa estratégia falam a 
mesma língua?

Quando se trata em elaborar 
o “plano perfeito”, muitas vezes 
nos concentramos apenas naqui-
lo em que acreditamos, talvez até 
associando a isso alguns dados ou 
observações de mercado, já em ou-
tros casos, quem dita a rota é o alto 
escalão da empresa, acreditando 
cegamente que suas premissas são 
as melhores para todos, esquecen-
do de considerar que o desenrolar 
da estratégia é feita pelos colabora-
dores, e é aí que o bicho pega pois, 
considerar a cultura da empresa é 
fundamental para que os planos 
meticulosamente traçados não vão 
por água abaixo.

O fato é que a cultura empresa-
rial pode sim ferrar com toda estra-
tégia se for não alinhada com aqui-
lo que é projetado para o futuro.

De que adianta colocar como 
meta a fidelização de clientes se a 
empresa não consegue nem fide-
lizar seus próprios colaboradores? 
Pra que falar em estreitar a comu-
nicação se a cultura empresarial é 
baseada no “manda quem pode, 
obedece quem tem juízo”? Ima-
gina então, pensar em investir 
em tecnologia para otimização de 

GISELE METER

Quando a cultura 
organizacional 
atrapalha a estratégia 
do negócio

processos se o que corre à boca pe-
quena é ainda a tão ultrapassada, 
porém vigente, “rádio peão” que 
diz que nada dá certo na empresa?

Lembro que ano passado pu-
bliquei uma matéria por aqui, 
falando sobre metas, no artigo 
menciono que é preciso alinhar 
estas com suas prioridades e de 
certa forma estou falando a mes-
ma coisa, porém para organismos 
diferentes.

Quando digo que a estratégia 
de uma empresa deve ser condizen-
te e alinhada com sua cultura orga-
nizacional, também estou falando 
em alinhar metas com prioridades.

É um grande engano pensar 
que a cultura não influencia nos 
resultados finais de uma organiza-
ção ou ainda que ela é vinda “de 
cima”. A cultura de uma empresa é 
construída pouco a pouco por to-
das as pessoas que por ela passam, 
mesmo as que já não fazem mais 
parte da organização. Outra coisa 
que deve se saber é que toda cul-
tura empresarial tem seus pontos 
fortes e fracos.

Ao analisar como as pessoas 
se tratam e como conduzem os 
processos dos quais são responsá-
veis, fica mais fácil perceber esses 
pontos, para então se fazer um 
alinhamento entre o que se espera 
e o que se faz, reduzindo assim os 
riscos que o planejamento meticu-
losamente arquitetado empaque 
em algum lugar.

Casando a estratégia com a 
cultura e utilizando pontos fortes 
que a empresa tem é uma boa ma-
neira de começar.

Mas se ao contrário, pensar 
somente em resultados sem con-
siderar as pessoas que farão isso 
acontecer, corre-se o risco de re-
forçar pontos comportamentais 
negativos. E aí quando a estratégia 
não funcionar, todos irão procu-
rar um culpado, sem saber que na 
verdade a culpa foi de todos e de 
ninguém ao mesmo tempo, pois a 
cultura que se estabeleceu era ba-
seada no “sabíamos que não ia dar 
certo mesmo”.

Segundo o dicionário, qua-
lidade é a propriedade que 

determina o grau negativo ou 
positivo de excelência. Apesar 
de ser um conceito subjetivo,  
a palavra é cada vez mais uti-
lizada nas empresas.

No mundo corporativo, 
qualidade é fornecer uma 
oferta aos clientes, com pro-
cessos controlados, garantin-
do que a melhoria seja avalia-
da positivamente.  

O reconhecimento às em-
presas que batalham por um 
sistema de alto nível foi mate-

rializado pelo  JE QUALITY 
PREMIUM 2015. O prêmio 
é uma homenagem do Jornal 
Entreposto para aqueles cujo 
o conceito é a gestão pela 
qualidade e o trabalho per-
manente pelo crescimento da 
comercialização sustentável 
de produtos nos entrepostos 
de abastecimento.

O JE QUALITY PRE-
MIUM faz parte de uma es-
tratégia de incentivo para sa-
tisfazer todos os beneficiários 
do mercado: permissionários, 
compradores, produtores e 

transportadores, que compar-
tilham produtos e serviços.

A escolha das 10 empre-
sas de 2015 não é por acaso. 
Ela se deu por nosso reconhe-
cimento, pela capacidade e 
pelo compromentimento em-
presarial. Um simples mérito.   
Elas participaram ativamente 
da nossa editoria durante o 
ano e promoveram a difusão 
da informação para o merca-
do, que por mais simples que 
seja, permitiu eclodir o seu 
valor corporativo. Parabéns 
aos homenageados.
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CONSUMO DE MILHO ENTRE 
BRASILEIROS AINDA É MUITO BAIXO

“O milho é um dos 
cereais mais utilizados 
em todo o mundo”

SABORES E AROMAS DE FIM 
DE ANO NA CEAGESP
MANELÃO

CÁ ENTRE NÓS

SASSÁ – PLANEJADOR TÉCNICO DA 
ATACADISTA DE LEGUMES IGUAPE

artigo

Que maravilha! Está cho-
vendo acima do previsto e a 
maioria das culturas que vêm 
para a Ceagesp é irrigada de 
maneira natural, com a água 
da nossa boa chuva.

Assim, para o fim do ano, 
vamos ter fartura de produ-
tos natalinos saborosos. O 
pêssego do sul já está no mer-
cado e a ameixa rubimel está 
sendo esperada, assim como 
a manga bourbon do Mato 
Grosso, a tommy, a espada, a 
vandaike do interior paulista, 
a haden e a palmer da Bahia 
e da região do Nordeste, o 
mamão papaia e o formosa 
e o coco verde do Espírito 
Santo. O cheiro fresco da 
uva invadiu as narinas dos 
frequentadores do mercado 
e abriu o apetite de todos os 
consumidores.  

O mesmo acontece no 
setor de legumes com os aro-
mas do pimentão, tomate e 
vagem e nas folhagens alface, 
brócolis ninja, salsa, coentro. 
Já na batata, qual é o nome 
da noiva? É monalisa e a As-
terix! Cebola e alho também 

têm para pôr no tempero do 
nosso peixe. Sem esquecer 
das laranjas e das bananas. 

A Nossa Turma está feliz, 
pois várias pessoas amigas das 
crianças ligaram para adotá-
-las com o kit de natal. Para 
adquirir um kit, que consis-
te em um brinquedo, uma 
roupa e um calçado é só ligar 
para (11)3832-3366.

A exposição Vida de Lá, 
da fotógrafa Ana Kobashi, 
no Hotel Blue Tree na Faria 
Lima está a todo vapor. Pais 
e alunos da Emei Vila Leo-
poldina, que completou 60 
anos, visitaram a mostra cul-
tural e adoraram. O evento 
vai até o dia 30 de novembro.

No dia 12 de dezembro, 
às 10h, o senhor José Pinhei-
ro de Souza convida para a 
missa de Ação de Graças à 
Santa Luzia, padroeira da Ce-
agesp. A missa será celebrada 
pelo bispo regional da Lapa 
Dom Julio Endi Akamine e 
pelo capelão da Ceagesp, di-
ácono Luiz Carlos de Laete. 
Todos estão convidados para 
este momento de reflexão.

O consumo de milho pro-
porciona vários benefícios à saú-
de, principalmente pelo fato de 
que, ao contrário do arroz e do 
trigo, o milho conserva sua cas-
ca. A casca do milho é uma rica 
fonte de fibras, importantíssimas 
para a manutenção do ritmo in-
testinal. Além disso, é rico em 
carboidratos, proteínas, vitami-
nas e sais minerais.

Embora o milho seja um 
ingrediente presente em vários 
pratos brasileiros, seu consumo é 
muito baixo. Segundo a Embra-
pa, apenas 5% de todo o milho 
produzido no Brasil é consumi-
do diretamente pelo homem. A 
grande parte (65%) é utilizada 
na alimentação de animais. Em 
outros países, como no México, 
a situação é diferente, visto que 
o cereal é a base da alimentação.

Novo Mundo Rural

O Brasil hoje é reconhecido, 
em tamanho e em tecno-
logia, como um gigante 

global da agropecuária. De passa-
do oligárquico, em poucas décadas 
revolucionou seu modo de produ-
ção, garantindo o abastecimento 
interno e exportando milhões de 
toneladas em alimentos. Celeiro 
do mundo. Gera superávit que 
paga as importações industriais. 
Motor da economia.

Missões estrangeiras desem-
barcam continuadamente para vir 
conhecer nosso modelo de agri-
cultura tropical: plantio direto na 
palha, duas, e até três, safras na 
mesma área, integração lavoura 
com pecuária, e silvicultura, fruti-
cultura de ponta, genética animal. 
Produtividade com qualidade. 
Embora admirada, e até temida, 
pelos concorrentes externos, mui-
ta gente, aqui dentro, enxerga a 
agropecuária nacional como se o 
campo ainda fosse dominado pelos 
latifundiários. Visão caolha.

Essa surpreendente, e reiterada, 
dissintonia entre a realidade e sua 
interpretação motivou-me, junto 
com Zander Navarro, a publicar o 
livro “Novo Mundo Rural” (Edi-
tora UNESP). Nele defendemos 
a necessidade de se adotar novas 
perspectivas, outros conceitos e te-
orias, para a correta compreensão 
da dinâmica de nossa agropecuá-
ria. É preciso modernizar as ideias 
agrárias no Brasil.

A nova situação produtiva que 
passou a dominar o campo se as-
senta em três marcos fundamen-
tais: a) a montagem do sistema 
nacional de crédito rural, entre 
1960 e 1970; b) a criação da Em-
brapa, em 1973; c) a estabilização 
da economia nacional com o Plano 
Real. Desde então se aceleraram as 
mudanças no modelo agrário. De 
essencialmente rural, até há pouco 
tempo, o Brasil se transformou em 
uma nação urbanizada. Sua agri-
cultura, antes primitiva, na base 
da enxada, se tornou altamente 
produtiva. Surgiu o competitivo 
agronegócio.

Embora tão marcantes sejam as 
modificações tecnológicas e socio-
econômicas, alguns observadores 
da agricultura brasileira - pesquisa-
dores, agentes sociais ou políticos 
- continuam tratando a agricultura 
como se permanecessem adorme-
cidos no tempo. Qual a razão 

dessa postura? Resposta: a for-
ça do paradigma gerado pelo socia-
lismo tupiniquim. Pura ideologia.

Nos idos de 1970, os estudio-
sos agrários (Zander e eu, inclusi-
ve) acreditavamos que sem profun-
das “transformações estruturais” 
- o que necessariamente passava 
pela reforma agrária - o Brasil não 
conseguiria romper a barreira da 
pobreza e do subdesenvolvimen-
to, nem promover a justiça social. 
Estávamos equivocados. A moder-
nização capitalista do campo, pu-
xada pela globalização e ancorada 
nas novas tecnologias, superou o 
dilema histórico. Mesmo antes da 
“queda do muro” já se podia per-
ceber esse movimento transforma-
dor que modificaria totalmente a 
equação do desenvolvimento rural, 
jogando poeira nas velhas teorias 
marxistas. Bastava desvendar os 
olhos para divisar um novo mundo 
rural se materializando.

Muitos acusam de “conserva-
dor” esse processo de transforma-
ções. É verdade, no sentido de que 
ele não alterou a estrutura concen-
trada da propriedade da terra. Por 
outro lado, pode-se afirmar que foi 
extremamente progressista, por ter 
provocado uma mudança impres-
sionante, em termos econômicos e 
tecnológicos, elevando fortemente 
a produtividade no campo. Rom-
peram-se, no geral, as barreiras do 
atraso caipira.

Existem, claro, setores margi-
nalizados do processo. Sempre é 
assim. Uns progridem mais, ou-
tros ficam para trás, os terceiros 
esperam sua chance. De qualquer 
forma, o tempo não recua. A nova 
realidade se impõe àqueles que 
pretendem interpretar o campo 
brasileiro. Independente de julga-
mentos de valor, ou mesmo de ava-
liações éticas, quem permanecer 

apegado aos raciocínios antigos – 
marxistas ou não - mais embaralha 
que compreende o nosso desen-
volvimento agrário e seus desafios 
futuros.

O problema não é principal-
mente teórico, e sim empírico. Di-
ficilmente alguém muda de ideia, 
ou abandona uma teoria científica 
facilmente, a não ser que se defron-
te com argumentos ou fatos inci-
sivos. Ora, eles estão à solta. Basta 
“sair do escritório”, ou da “acade-
mia”, e trocar as lentes ideológicas 
para perceber o novo mundo rural 
se afirmando. Mas há quem teime 
na posição fixada. Pior ainda. Para 
a incredulidade geral, e sem corar, 
alguns defendem até mesmo uma 
“recampesinização” no agro, uma 
espécie de volta ao passado. Pro-
põem algo como trocar o trator pela 
enxada, os fertilizantes pelo estru-
me da vaca, os agroquímicos pelas 
cinzas da madeira, uma regressão 
dourada animada pelo discurso em 
defesa do agricultor familiar. Essa 
utopia regressiva possivelmente 
seria viável naquela época quando 
Elis Regina cantarolava “... eu que-
ro uma casa no campo”. Mas hoje, 
num mundo em que a população 
mundial já ultrapassou sete bilhões 
de habitantes, é impossível de ser 
concretizada. Chega a ser bizarro.

Marcel Proust escreveu no Em 
busca do tempo perdido que “a 
viagem da descoberta consiste não 
em achar novas paisagens, mas em 
ver com novos olhos”. No novo 
mundo rural brasileiro, a paisagem 
também muito se modificou, espe-
cialmente no Centro-Oeste. Mas o 
olhar de muitos sobre a economia 
agrária ainda continua apegado às 
memórias do passado. Não temos 
mais tempo a perder.

O futuro dos milhões de pe-
quenos agricultores passa pelo 
apoio governamental aliado ao 
desenvolvimento tecnológico e à 
sua integração aos mercados de 
consumo. Quer dizer, um olhar 
adiante, não para trás. E é preciso 
pressa. Os processos de exclusão 
social dos pequenos agricultores 
se aceleram simultaneamente à 
consolidação da agricultura de 
larga escala.

Pregar o anti-capitalismo agra-
da ao ego ideológico, mas pouco 
os ajuda. Para que os pequenos no 
campo vençam, ao contrário, pre-
cisamos capitalizá-los.

XICO GRAZIANO

O FUTURO DOS 
MILHÕES DE PEQUENOS 
AGRICULTORES 
PASSA PELO APOIO 
GOVERNAMENTAL 
ALIADO AO 
DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E À 
SUA INTEGRAÇÃO AOS 
MERCADOS DE CONSUMO 
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TOYOTA APRESENTA 
NOVA HILUX AO 
MERCADO BRASILEIRO

SETOR

QUASE 60% DAS 
RODOVIAS APRESENTAM 
PROBLEMAS, DIZ CNT

ANTT PUBLICA REGRAS 
E CRONOGRAMAS PARA 
RECADASTRAMENTO DO 
RNTRC 

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
divulgou as diretrizes e o 
cronograma de operacionalização 
da inscrição, atualização e 
recadastramento do Registro 
Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas (RNTRC). 
O RNTRC é o registro obrigatório 
destinado aos transportadores 
rodoviários de cargas no Brasil, 
instrumento importante para 
organização do mercado. O 
cadastro é obrigatório para 
todo transportador rodoviário 
remunerado de cargas, o qual 
presta serviço para terceiros 
mediante cobrança de frete. 

O transportador de carga própria 
não é obrigado a se registrar. O 
registro deverá ser feito em três 
etapas.

BIODIESEL OU 
ELETRICIDADE: SCANIA 
LANÇA CAMINHÃO 
HÍBRIDO

A fabricante sueca Scania 
apresenta mundialmente o 
seu caminhão híbrido padrão 
Euro 6, um P320 que pode 
operar no modo elétrico ou com 
biocombustíveis. “Já oferecemos 
aos clientes tecnologia e soluções 
que os ajudam a enfrentar os 
desafios do transporte nas 
cidades”, diz Magnus Höglund, 
responsável por combustíveis 
alternativos e trens de força na 
Scania Trucks.

“Agora somamos ao nosso 
portfólio, o híbrido, que é capaz 
de alternar entre uma condução 
silenciosa e livre de emissões 
ou com emissões muito baixas 
de CO2, mesmo com grande 
capacidade de carga.” O primeiro 
híbrido da fabricante sueca será 
entregue em 2016.

A Pesquisa CNT de Rodo-
vias 2015 percorreu e ava-

liou mais de 100 mil quilôme-
tros de rodovias pavimentadas 
por todo o país, um acréscimo 
de 2.288 quilômetros (2,3%) 
em relação à Pesquisa de 2014. 
Esse marco demonstra ainda 
mais a relevância do estudo, 
tornando-se, a cada ano, uma 
referência ainda maior para o 
setor de transporte, para o go-
verno e para vários segmentos 
da sociedade.

Da extensão total avaliada 
nesta 19ª edição, 57,3% apre-
sentaram algum tipo de defi-
ciência no estado geral (que 
inclui a avaliação conjunta 
do pavimento, da sinalização 
e da geometria da via), sendo 
que 6,3% estavam em péssimo 
estado, 16,1% ruim e 34,9% 
regular. Possuem condições 
adequadas de segurança e de-
sempenho 42,7%, que tiveram 
classificação ótimo ou bom no 
estado geral.

Em relação ao pavimento, 
foram identificados 48,6% da 
extensão com algum tipo de 
deficiência. A sinalização apre-
senta problemas em 51,4% da 
extensão avaliada, e a geome-
tria da via em 77,2%. Os pro-

blemas das rodovias brasileiras 
tornam-se ainda mais graves 
com a constatação de que 
86,5% dos trechos avaliados 
apresentam rodovias simples 
de mão dupla.

A série histórica desse estu-
do consolidado revela a neces-
sidade de priorizar o setor de 
transporte para que a logística 
se torne mais competitiva e 
para que o Brasil ofereça me-
lhores condições de segurança 
para a sociedade. As indicações 
da Pesquisa CNT de Rodovias 
são uma referência para a defi-
nição e aplicação dos recursos 
de forma eficaz.

O principal objetivo da 
Pesquisa CNT de Rodovias 
é contribuir com o transpor-
tador rodoviário do Brasil, 
apontando as deficiências e 
as necessidades de melhoria 
da infraestrutura das rodovias 
por meio de avaliação dessas 
características - pavimento, si-
nalização e geometria da via. 
O modal rodoviário possui a 
maior participação na matriz 
de transporte de cargas (61%). 
Portanto, investir em rodovias 
e na integração com os outros 
modais é fundamental para o 
desenvolvimento do país.

A montadora Toyota apresenta 
a 8ª geração da Hilux, com 
design renovado, novo motor 
e transmissão, chassi mais 
resistente e melhor capacidade 
fora de estrada. Tais características 
resumem os dois pilares que 
nortearam o desenvolvimento da 
nova Hilux, os conceitos: “Uma 
nova Era para Picapes” e “Mais 
Hilux do que Nunca”.

O primeiro pilar está relacionado 
a oferecer o conforto interno dos 
utilitários esportivos e outros 
aspectos emocionais, incrementado 
com um nível de equipamentos 
superior. O segundo, ligado à 
história de força da Hilux e sua 
referência como veículo comercial.
Comparada à geração anterior, a 
nova Hilux é 7 cm maior.

MERCEDES-BENZ 
ANUNCIA CONSÓRCIO 
DE EXTRAPESADOS

Aproveitando o lançamento 
dos novos caminhões rodoviários 
Actros, a Mercedes-Benz anuncia a 
criação de um grupo de consórcio 
de caminhões extrapesados. Como 
ação promocional, serão sorteados 
três cavalos mecânicos do novo 
Actros rodoviário. O grupo terá 300 
participantes.

VENDAS DE CAMINHÕES 
CAEM PELA METADE EM 
OUTUBRO

A Fenabrave mostra que as 
vendas de caminhões continuaram 
em queda livre no mês passado. 
No total, 5,8 mil caminhões novos 
foram vendidos em outubro, 
menos da metade das 12,2 mil 
unidades de um ano antes. Em 
relação a setembro, as vendas 
nesse segmento caíram 2,7%.

VOLVO É RECONHECIDA 
COMO A MAIS 
SUSTENTÁVEL DO SETOR

 
A Volvo foi considerada a 

empresa mais sustentável do setor 
automotivo pelo Guia Exame de 
Sustentabilidade, da Editora Abril, 
pelo segundo ano consecutivo. 
A montadora se destacou pelo 
trabalho realizado pelo Programa 
Volvo de Segurança no Trânsito 
(PVST).

LANÇAMENTO

PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E EXIGÊNCIAS DE DIFERENTES PERFIS 
DE CLIENTE, A NOVA HILUX CHEGA EM SEIS DIFERENTES VERSÕES

DAF CAMINHÕES 
NACIONALIZA 
PRODUÇÃO E QUER 
AMPLIAR PARTICIPAÇÃO

A DAF Caminhões, subsidiária 
da europeia PACCAR Inc., fecha 
2015 dominando 2,5% do mercado 
e quer atingir 5% em 2016. A 
empresa investiu R$ 60 milhões 
em uma nova linha de motores na 
fábrica de Ponta Grossa, no estado 
do Paraná, que equiparão todos os 
caminhões vendidos pela marca no 
Brasil.

A linha de produção do motor 
PACCAR MX, nas versões 360 cv, 
410 cv, 460 cv e 510 cv já está em 
operação desde o início deste mês. 
O anúncio foi feito pelo presidente 
da companhia no Brasil, Michael 
Kuester. Outra novidade anunciada 
pela DAF foi o lançamento do 
modelo CF85, marcando a entrada 
da montadora no Brasil no 
segmento dos pesados para curtas 
e médias distâncias.

O PRINCIPAL OBJETIVO DA PESQUISA É CONTRIBUIR 
COM O TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO
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As algas marinhas são orga-
nismos vegetais, unicelulares ou 
pluricelulares, que fazem fotos-
síntese. Nutrem-se dos elementos 
ativos do mar e contêm altíssimos 
níveis de sais minerais, dentre eles 
macro e micronutrientes de plan-
tas. As algas são fontes de vitami-
nas, glicoproteínas, como o algi-
nato, de aminoácidos, que podem 
funcionar como bioestimulantes 
vegetais e, ainda, de estimulantes 
naturais como: auxinas (hormô-
nios do crescimento que gover-
nam a divisão celular), giberelina 
e citocininas.

São utilizadas como fertilizan-
te na agricultura há vários sécu-
los, com destaque para as regiões 
litorâneas do hemisfério Norte. 
Entretanto, somente nos anos 
1950 passaram a ser comercializa-
das com o objetivo de melhorar a 
taxa de germinação de sementes, 
crescimento do sistema radicular, 
produção de flores, frutificação e 
indução de resistência a pragas e 
doenças, e estimular as respostas 
às condições de estresse, princi-
palmente o hídrico, como fer-
tilizante, na forma seca ou de 
extrato líquido, a resistência das 
plantas a doenças, ao estresse 
hídrico e geadas. Na literatura 
há referências indicando as espé-
cies de algas marinhas Fucus spp., 
Laminaria spp., Sargassum spp. e 
Turbinaria spp., como bioestimu-
lantes na agricultura.

FONTE NUTRICIONAL

Extratos de algas marinhas, se 
empregados nas lavouras, podem 
funcionar como fonte de nutrien-
tes. Entretanto, outros aspectos 
precisam ser abordados, como o 
fato de tais produtos apresenta-
rem riqueza em auxinas, gibereli-
na e citocininas naturais.

Assim, a introdução deles no 
processo promove o estímulo da 
divisão celular, o que favorece a 
formação das raízes, propiciando, 
assim, o melhor aproveitamento 
da água e dos nutrientes. Ain-
da, tem que ser lembrado que os 
compostos presentes nos extratos 
de algas estimulam a formação da 
clorofila e, por consequência, a 
própria fotossíntese, que é a fonte 
de toda a estrutura da planta.

A partir dos açúcares forma-
dos na fotossíntese se originam 
todos os demais componentes 
das plantas (proteínas, óleos, etc). 

ALGAS MARINHAS AUMENTAM 
PRODUTIVIDADE E RESISTÊNCIA DA BATATA

Também, substâncias presentes 
nas algas marinhas beneficiam o 
Ciclo de Krebs, que é o centro do 
metabolismo vegetal.

Deve ser enfatizado que as 
substâncias presentes nas algas po-
dem complexar os nutrientes em 
uma formulação de fertilizantes, o 
que favorece o aproveitamento dos 
nutrientes, assim apresentados.

FORÇA VEGETAL

O emprego dos extratos de 
algas marinhas no sistema produ-
tivo pode propiciar a produção de 
fitoalexinas (indutoras de resistên-
cia das plantas às doenças e pra-
gas), fortalecendo os mecanismos 
de resistência das plantas.

As fitoalexinas são fontes de 
antioxidantes, substâncias pro-
duzidas a partir do metabolismo 
secundário das algas, que esti-
mulam a proteção natural dos 
vegetais contra pragas e doenças 
e favorecem a vida microbiológica 
do solo. Tornam as plantas menos 
vulneráveis às variáveis abióticas, 
como temperatura, raios ultravio-
letas, salinidade, seca, etc.

Em relação ao efeito indutor 
de resistência, relatos de literatura 

permitem concluir que extratos 
de algas reduzem o desenvolvi-
mento de fungos fitopatogênicos, 
o que desfavorece ataques impor-
tantes de doenças causadas por 
tais organismos. Tal fato pode ser 
explicado por:

• Tais extratos são abundantes
em compostos elicitores;
• Apresentam atividade 
direta contra fungos e bactérias, 
inibindo o desenvolvimento de 
micélios e a multiplicação de 
bactérias;
• O emprego dos referidos 
produtos aumenta a presença de 
antagonistas no solo e, ainda, 
estimula o crescimento das plantas.

CONTRA PATÓGENOS

Sabe-se que tanto as algas ver-
melhas como as marrons contêm 
elicitores. Como exemplo pode-se 
citar a gama-carragenana, um po-
lissacarídeo sulfatado encontrado 
na parede celular de algas mari-
nhas vermelhas que induz acú-
mulo de ácido salicílico e, por sua 
vez, desempenha papel central na 
defesa das plantas contra o ataque 
de microrganismos.

O ácido salicílico pode ser 
considerado um mensageiro que 
ativa a resistência contra patóge-
nos incluindo a síntese de proteí-
nas relacionadas com a destruição 
dos agentes estranhos. Um po-
límero linear de β-1,3-glucana, 
chamado de laminarana, extraído 
e purificado da alga marrom La-
minaria digitata, também estimu-
la a formação de ácido salicílico.

Ainda, derivados de Fucanas 
sulfatadas, componentes estrutu-
rais de paredes celulares de algas 
marinhas marrons, têm atividade 
elicitora, estimulando a formação 
da fitoalexina escopoletina.

Em relação aos extratos de al-
gas Ascophyllum nodosum, estudos 
bioquímicos com plantas tratadas 
com tais produtos mostram au-
mento da atividade de peroxidase 
e de síntese de fitoalexinas, o que 
promove aumento da resistência 
das plantas a fungos e bactérias.

NILVA TERESINHA TEIXEIRA, 
ENGENHEIRA AGRÔNOMA, DOUTORA 
EM SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 
E PROFESSORA DO CURSO DE 
ENGENHARIA AGRONÔMICA DO 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO 
DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 
(UNIPINHAL)

NILVA TERESINHA TEIXEIRA
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PRECISAMOS DE UM NOVO CEASA, INDEPENDENTE 
DA MUDANÇA DE LOCAL
ANITA DE SOUZA DIAS GUTIERREZ, 
ENGENHEIRA-AGRÔNOMA 
CENTRO DE QUALIDADE, PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DA CEAGESP

O abastecimento da po-
pulação com produtos 
hortícolas frescos (frutas, 

hortaliças, flores e plantas orna-
mentais) sempre foi um desafio, 
que cresceu com a concentração 
urbana, as exigências legais, a glo-
balização, a busca por diversida-
de, sabor e frescor. Os produtos 
hortícolas frescos são sinônimos 
de saúde, beleza, diversidade de 
cores, formatos, texturas, sabores 
e de proximidade com a natureza. 
O seu consumo cresce com o en-
riquecimento do país.
A Ceagesp – Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais do 
Estado de São Paulo, criada em 
1969, foi a primeira das empresas 
de governo fundadas para promo-
ver o abastecimento de alimentos 
à população urbana.  O Sinac –
Sistema Nacional de Centrais de 
Abastecimento, ligado à Conab 
– Companha Nacional de Abaste-
cimento criou 21 centrais de abas-
tecimento, entre 1972 a 1988.  O 
Entreposto Terminal de São Paulo 
– ETSP é um dos treze centros de 
abastecimento da Ceagesp e um 
dos maiores do mundo. São co-
mercializados no ETSP, 82% do 
volume total comercializado nas 
centrais de abastecimento da Ce-
agesp – 3,4 milhões de toneladas, 
mais de 11 milhões de quilos por 
dia. O seu abastecimento exigiu 
em 2014 o fornecimento de frutas 
e hortaliças originárias de 1.519 
municípios, 22 unidades da fede-
ração e 19 países. 

ALGUMAS PREMISSAS ORIENTARAM 
A CRIAÇÃO E OS PRIMEIROS ANOS DE 
FUNCIONAMENTO DO ETSP:

• A maioria das vendas no mer-
cado deveria ser feita diretamente 
pelo agricultor. O agricultor traria 
o seu produto direto da roça e te-
ria um espaço para a venda do seu 
produto no mercado. Os maiores 
pavilhões foram destinados à ven-
da direta pelo agricultor como, 
por exemplo, o MLP – Mercado 
Livre do Produtor, o MFEB – 
Mercado de Frutas Estacionais.

• Os pavilhões foram criados com 
especialização por produto, sepa-
rados em Frutas, Legumes, Verdu-
ras e Diversos.

• O espaço para carga e descarga 
foi planejado para pequenos veícu-
los, que viriam trazer os produtos 
de pequenos agricultores e seriam 
movimentados sem mecanização, 
manualmente caixa por caixa.

• Sem área refrigerada, já que a 
grande maioria dos produtos, 
com exceção das frutas importa-
das, não utilizavam refrigeração.

• A prestação de serviços de infor-
mação, como preços e volume, e 
de combate à inadimplência. 

• A manutenção da concorrência 
entre os fornecedores para garan-
tir produtos de qualidade e com 
preços aceitáveis para o consumi-
dor e para o agricultor.

• A permissão pelo uso do espaço 
comercial, gerido pela Ceagesp.

HOJE OS DESAFIOS ENFRENTADOS 
PELO ETSP CRESCEM A CADA DIA:

O volume comercializado no 
ETSP vem crescendo ao longo dos 
anos, mas o seu crescimento é pro-
porcionalmente menor que o cres-
cimento da população brasileira, 
paulista e da RMSP –Região Me-
tropolitana de São Paulo. O ETSP 
vem perdendo ‘market share’ no 
abastecimento da população.

A situação atual é difícil: trânsito 
interno caótico, grande demo-
ra na descarga e na carga, tempo 
muito longo de comercialização, 
entrada de lixo com os compra-
dores para descarte dentro da Ce-
agesp, controle quase impossível 
da entrada de crianças, bandidos, 
desocupados e mendigos,  impos-
sibilidade de atendimento das exi-
gências da Covisa e do Ministério 
Público, existência de vendedores 
não autorizados concorrendo com 
os comerciantes, falta de segu-
rança, dificuldade crescente dos 
permissionários em atenderem a 
demanda dos seus compradores, 
dificuldade de adoção de medidas 
modernizadoras como a carga e 
descarga paletizada.

O NOVO CEASA DEVE SER:

1. Um centro comercial atacadis-
ta, com características semelhan-
tes a um shopping, onde centenas 
de empresas comercializam os 
seus produtos, num ambiente que 
permita o atendimento às exigên-
cias legais sanitárias para o comér-
cio de alimentos e às necessidades 
dos seus atacadistas, fornecedores 
e compradores.

2. Um centro logístico eficiente 
que permita o recebimento ágil 
de centenas de produtos diferen-

tes, de milhares de agricultores, 
por centenas de atacadistas, uti-
lizando diferentes tecnologias de 
movimentação e conservação e a 
sua entrega a milhares de compra-
dores, nos volumes solicitados. 

3.  Um centro de comércio justo, 
regido por um código comercial 
para produtos perecíveis que es-
tabeleça as responsabilidades de 
cada parte e arbitragem rápida de 
atritos comerciais e que tome me-
didas de incentivo à concorrência 
e ajude no estabelecimento de 
confiança entre as partes nas rela-
ções comerciais.

4. Um centro de informação que 
colete informações na produção, 
no atacado e no varejo e que di-
vulgue as informações coletadas e 
faça análises do comportamento e 
das perspectivas do mercado. 

5. Um centro de capacitação de 
todos os elos da cadeia de abas-
tecimento: produção, atacado, 
distribuição, varejo e serviço de 
alimentação, com ênfase no apoio 
ao pequeno.

6. Um centro de pesquisa e de-
senvolvimento de ferramentas de 
modernização e de transparência 
na comercialização de produtos 
perecíveis frescos.

7. Um centro que impulsione a 
segurança alimentar, a moderni-
zação e a transparência na comer-
cialização.

8. Um centro que facilite ao seu 
usuário a obediência à legislação 
vigente, como a do resíduo sóli-
do, da embalagem, da segurança 
do alimento

9. Um centro que dê priorida-
de às empresas atacadistas, que 
compram direto do produtor, e 
que permita o funcionamento de 
outras empresas complementares 
como distribuidoras; empresas 
de prestação de serviços logísticos 
como descarga, carga e entrega; 
empresas prestadoras de serviços 
de beneficiamento, embalamento 
e consolidação; empresas presta-
doras de serviço de reciclagem e 
higienização de caixas; empresas 
prestadoras de serviço de pré-res-
friamento e refrigeração; empresas 
prestadoras de serviço de amadu-
recimento de frutas. 

10. Um centro de comercializa-
ção climatizado, apropriado para 
a manutenção da qualidade dos 
seus produtos – temperatura, 
umidade e controle de etileno.

PARA O CQH, UM CENTRO  ATACADISTA DE FLV DEVE TER CARACTERÍSTICAS DE UM SHOPPING CENTER

CENTRO DE QUALIDADE, PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DA CEAGESP

NANDO COSTA
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A Itaueira, produtora do Melão 
Rei, foi a única empresa bra-

sileira a participar da PMA Fresh 
Summit – Convention Expo, que 
aconteceu entre os dias 23 e 25 de 
outubro em Atlanta, nos Estados 
Unidos. De acordo com José Ro-
berto Prado, diretor comercial da 
Itaueira, a PMA Fresh Summit é 
uma excelente oportunidade para 
mostrar ao mercado internacional 
a qualidade do Melão Rei, resul-
tado de um processo de produção 
e distribuição, que pode servir de 
exemplo em todo o mundo. 

“A qualidade das nossas frutas 
é consequência das ações planeja-
das em sustentabilidade, cuidado 
no cultivo, muito estudo e dedi-
cação”, destaca. Atualmente pro-
dutora e atacadista exporta para a 
Itália, Espanha, Holanda, Rússia, 
Canadá, Estados Unidos e Emira-
dos Árabes – com foco em nichos 
de mercado de consumidores exi-
gentes e procura por frutas pre-
mium. Esse ano a empresa deve 
voltar a exportar para a Argentina 
e iniciar os primeiros embarques 
para o Chile.

A Itaueira atua em toda a ca-
deia produtiva do melão, desde a 
produção até os pontos de venda 
varejista.

ITAUEIRA LEVA 
DEGUSTAÇÃO DO 
MELÃO AMARELO 
REI PARA FEIRA NOS 
ESTADOS UNIDOS

EXPORTAÇÕES 
DE MAMÃO 
BRASILEIRO DEVEM 
CONTINUAR 
CRESCENDO

A queda na procura nacional 
e os preços internos mais 

baixos têm incentivado produ-
tores nacionais a exportar ma-
mão brasileiro.

O incentivo vem, também, da 
forte valorização do dólar frente 
ao Real. Por outro lado, as ex-
portações de mamão aos Estados 
Unidos podem ser limitadas, por 
conta da concorrência com pro-
dutores do México e da Guate-
mala, que registram preços mais 
competitivos. Nesse contexto, 
produtores brasileiros, visando 
não perder o mercado norte-a-
mericano, reduziram o preço do 
mamão enviado aos EUA e, ainda 
assim, esses exportadores conse-
guem boa remuneração, devido 
ao câmbio favorável. De janeiro 
a setembro deste ano, o Brasil ex-
portou 29,1 mil toneladas de ma-
mão, volume 18% superior ao do 
mesmo período do ano passado, 
de acordo com a Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex).

A receita em dólar foi de 
US$ 32,5 milhões nesse período, 
7,9% inferior na mesma com-
paração. Em Reais, no entanto, 
a receita soma R$ 103 milhões, 
27% superior à obtida de janeiro 
a setembro de 2014.

No segundo dia da Fruit At-
traction 2015, evento que acon-
teceu na Espanha no final de 
outubro, a Associação Brasileira 
dos Produtores Exportadores de 
Frutas e Derivados (Abrafrutas), 
lançou a marca Frutas do Brasil, 
criada em parceria com a Agên-
cia para a Promoção e Investi-
mento do Comércio Brasileiro 
(ApexBrasil).

As entidades têm como obje-
tivo dobrar a exportação de frutas 
brasileiras até 2020, principal-
mente as populares como maçã, 
banana, abacate, uva, limão, lima, 
manga, melão, laranja, papaia, 
tangerina, melancia, etc.

EXPORTAÇÕES: ABRAFRUTAS 
LANÇA MARCA NACIONAL

“O solo fértil e nossos aspec-
tos climáticos nos fazem um dos 
países mais propícios do mundo 
para fruticultura”, explica o presi-
dente da Abrafrutas, Luiz Rober-
to Barcelos. “Temos frutas doces 
e saborosas nos 12 meses do ano 
e exportamos apenas 3% de nos-
sa produção”, complementa.

Atualmente, os produto-
res associados da Abrafrutas são 
responsáveis pela exportação de 
76% das frutas frescas brasileiras, 
que têm como destino mais de 
70 países de todos os continen-
tes. Estima-se que 65% das frutas 
exportadas pelo Brasil destinam-
se à Europa e 15% aos EUA.

CAROLINA DE SCICCO
DE SÃO PAULO

AS ENTIDADES TÊM COMO OBJETIVO DOBRAR A EXPORTAÇÃO DE FRUTAS 
BRASILEIRAS ATÉ 2020 PRINCIPALMENTE AS POPULARES

TECNOLOGIA PROMETE 
AUMENTAR VIDA ÚTIL DE 
MÁQUINAS

A Ultra Clean Brasil apresenta 
ao mercado a tecnologia UC 
System, um sistema de limpeza 
e descontaminação a seco de 
tubos, tubulações e mangueiras, 
sem o uso de água ou produtos 
químicos. Desenvolvido nos 
Estados Unidos, o UC System 
limpa em questão de segundos 
tubos e mangueiras.

DIVULGADO PLANO DE 
CONTINGÊNCIA PARA 
PREVENIR PRAGA

O Brasil vai reforçar o controle 
para prevenir a entrada e o 
estabelecimento da praga 
quarentenária Cydia pomonella. 
Para tanto, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) publicou 
no fim de outubro instrução 
normativa com as diretrizes 
gerais do plano de contingência.

VALLEY LANÇA CANAL 
ON-LINE PARA DÚVIDAS 
SOBRE IRRIGAÇÃO

A Valley Irrigação acaba 
de lançar vídeos no Youtube 
destinados a tirar dúvidas 
dos produtores sobre a 
implementação e manutenção da 
irrigação agrícola por pivôs. Ao 
acessar o canal Valley Irrigação 
ou a fanpage da companhia no 
Facebook, os internautas têm 
acesso a conteúdo exclusivo.

MONSANTO LANÇA 
LIVRO SOBRE HISTÓRIAS 
DE MUNICÍPIOS

A Monsanto lançou o primeiro 
livro do projeto ‘A Cidade da 
Gente’, que valoriza a história 
e a cultura de cinco municípios 
onde atua. A publicação 
foi apresentada ao público 
em cerimônia realizada na 
Escola Municipal Professora 
Ada Santana Ribeiro. Serão 
distribuídos 2.600 exemplares.

PESQUISA ORGANIZA 
INFORMAÇÕES SOBRE O 
TRABALHO NO CAMPO

Pesquisadores da Embrapa 
e representantes do Banco do 
Brasil reuniram-se na Embrapa 
Informática Agropecuária 
(Campinas, SP), em outubro, para 
incentivar o desenvolvimento de 
tecnologias que contribuam para a 
geração de renda, promovendo a 
inclusão socioeconômica e digital 
dos agricultores brasileiros. 

crescimento

De janeiro a setembro deste ano, o 
Brasil exportou 29,1 mil toneladas 
de mamão, volume 18% superior ao 
do mesmo período do ano passado

zoom 
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Paulo Shigueo comanda a atacadista 
especializada em batatas selecionadas. 
Há quase 40 anos atuando no entrepos-
to da Ceagesp, o comerciante absorveu 
as tendências do mercado e inseriu na 
Capanema a padronização dos produtos 
hortícolas. Atualmente ele se orgulha em 
ser pioneiro na seleção deste hortifrúti, 
prática que se espalhou nos pavilhões do 
mercado. Em 2015, a empresa adquiriu 

uma nova máquina selecionadora de ba-
tatas, desenvolvida especialmente para o 
trabalho realizado no box . Além disso, 
o ambiente passou por nova reforma e 
atende às normas dos órgãos reguladores. 
“Prezamos por qualidade, organização e 
limpeza em todo o processo de comercia-
lização. A nova máquina agiliza a produ-
ção e preserva a integridade do alimento”, 
afirma Shigueo. 

A JJ Alimentos investiu em recursos 
tecnológicos para automatizar todos os 
processos, inclusive o setor operacional e 
o estoque, que são o coração da empresa. 
O espaço físico foi redefinido e sinalizado 
e cada produto possui uma área especí-
fica sobre estruturas paletizadas. Máqui-
nas embaladoras e monitoramento das 
entregas fazem parte dos investimentos 
recentes da atacadista. A distribuidora 

acaba de ser certificada com o ISO 9001 
e de acordo com Solange Settani, direto-
ra comercial, a implantação deste proces-
so trouxe uma experiência muito positiva 
para todos os setores da JJ. “Maior orga-
nização, produtividade e consciência do 
valor humano, além de mais consciência 
em manter a satisfação do cliente com 
um bom atendimento e com bons pro-
dutos”, sintetiza Solange.

CAPANEMA: ESPECIALIZADA 
EM BATATAS SELECIONADAS

INOVAÇÕES AUTOMATIZAM 
PROCESSOS NA JJ ALIMENTOS

• Ano de fundação: 2009 • • Ano de fundação: 1985 •

O artigo publicado pela en-
genheira agrônoma Anita 
Gutierrez nesta edição do 

Jornal Entreposto (leia na página 
17) aborda as premissas que podem 
orientar a construção de uma nova 
Ceasa. A chefe do Centro de Qua-
lidade Pesquisa e Desenvolvimento 
da Ceagesp explanou sobre a di-
mensão do entreposto paulistano e 
a sua importância para a cadeia de 
abastecimento de alimentos frescos 
no Brasil. No texto, Anita lista as 
características que uma nova Ceasa 
deve ter para o bom andamento do 
negócio atacadista de frutas, ver-
duras, legumes, pescados e flores.

Segundo ela, o Entreposto Ter-
minal São Paulo está perdendo 

market share para outros mercados 
e a atual situação interna é muito 
caótica. A necessidade de transfor-
mação é imensa e a única solução 
é pensar o mercado da Ceagesp 
como um grande shopping. “A 
nova Ceasa deve ser um centro que 
impulsione a segurança alimentar, 
modernização e transparência na 
comercialização. Além disso, deve-
mos dar prioridade às empresas que 
compram direto do produtor”, opi-
na a engenheira agrônoma. 

Assim como Anita Gutierrez, 
o Jornal Entreposto acredita na 
transformação da Ceasa paulistana, 
independente de o mercado conti-
nuar funcionando no bairro da Vila 
Leopoldina ou ser transferido para 

outro local. Por isso, no mês de 
novembro, o Grupo de Mídia En-
treposto homenageou dez permis-
sionários da Ceagesp que colabo-
ram no desenvolvimento da cadeia 
atacadista de FLV. 

Estas empresas estão empenha-
das em evoluir e modernizar seus 
negócios, valendo-se de recursos 
tecnológicos avançados, técnicas 
de venda inovadoras e atenção à 
segurança alimentar, mesmo que a 
Ceasa esteja um passo atrás. 

Para estes permissionários e tan-
tos outros que não cabem nas pági-
nas desta edição, o nosso parabéns 
e muito obrigado por seguirmos 
juntos nesta jornada de dedicação 
ao agronegócio.

JORNAL ENTREPOSTO HOMENAGEIA DESTAQUES 
DO MERCADO DE ABASTECIMENTO

1º JE 
QUALITY 

PREMIUM



13homenagem NOVEMBRO / 2015   I  JORNAL ENTREPOSTO  

Desde 2013 a L.A. Ferretti investe em 
ações de marketing para promover o aba-
cate e atingir diretamente o público vare-
jista. Fornecedora de abacate para gran-
des hipermercados, a atacadista instalou 
pontos de degustação nestes locais para 
que os consumidores pudessem apreciar 
um delicioso creme feito com abacates 
selecionados. “Notamos que as pessoas 
ficaram surpresas, pois não é muito co-

mum ocorrer degustação de alimentos 
preparados com frutas in natura e sim de 
produtos industrializados”, explica Jonas 
Octávio, gerente da L.A. Ferretti. Já para 
incentivar o consumo de abacate entre as 
crianças, a produtora lançou uma revis-
ta de atividades chamada “A Turma do 
Abacate” e no ano que vem a garotada 
vai poder se divertir com o quebra-cabe-
ças da “Família Abacate”.

Tudo na atacadista de pescados New 
Fish é pensado para respeitar as exigên-
cias de qualidade. Em Cotia, a empresa 
possui espaço com duas câmaras frias 
com capacidade para armazenar até 900 
toneladas de peixes e frutos do mar. 
Com a instabilidade climática dos últi-
mos anos e o aumento de ondas de ca-
lor, o empresário Luís Palmeira investiu 
em novos equipamentos para garantir a 

integridade dos alimentos. “O importan-
te é mantê-los a -18 graus Celsius”, fri-
sa Luís. A New Fish conta também com 
uma equipe que analisa todo o processo 
de comercialização. Periodicamente, esses 
funcionários realizam visitas técnicas para 
qualificar os fornecedores parceiros. Des-
sa maneira, a empresa consegue acompa-
nhar toda a cadeia e garantir segurança 
alimentar para os consumidores.

LEGUMES ORGÂNICOS E 
BABYS NA GRAMADO

L.A. FERRETTI SE DESTACA EM 
AÇÕES DE MARKETING

Atenta às mudanças nos hábitos de con-
sumo dos brasileiros, o Grupo Gramado 
oferece produtos diferenciados e inovado-
res. Há sete anos, a companhia deu início 
a sua linha de orgânicos. 

Atualmente são mais de 70 produtos 
livres de agroquímicos, obtidos através 
de parcerias em diversas regiões do país. 
Há, inclusive, importados, como a pera 
da Argentina e a ameixa da Espanha. “A 

maioria dos produtores é da agricultura 
familiar. As certificações aumentaram 
muito e a noção da importância da ras-
treabilidade também”, conta o vende-
dor Bem Hur. Já a seção de hortifrútis 
gourmet contribui no toque final da alta 
gastronomia. As versões baby ou mini de 
produtos frescos como, alface, abóbora e 
até mesmo pitaya, fazem a diferença nos 
pratos sofisticados.

NEW FISH PROMOVE 
SEGURANÇA ALIMENTAR

Na Citrícola Lucato, empresa que atua 
no ramo há mais de 50 anos, as frutas 
cultivadas nos pomares brasileiros são 
tratadas como produtos importados. As 
práticas de manipulação de alimentos e 
higiene são auditadas pelos sistemas de 
qualidade das grandes redes varejistas. 
O pós-colheita é o principal diferencial 
da empresa. No packing house, diversos 
procedimentos para análise da qualidade 

foram implementados. Cada detalhe do 
processo produtivo é monitorado para 
assegurar frutos perfeitos, com unifor-
midade de tamanho, cor e sabor. “Nos-
so processo de pós-colheita é pioneiro e 
único. Apesar dos altos custos, este é o 
nosso principal diferencial. Todos sabem 
que a tangerina da Lucato é a melhor e 
possui vida mais longa”, explica Júnior 
Lucato, proprietário. 

LUCATO: PÓS-COLHEITA  
GARANTE FRUTOS PERFEITOS

• Ano de fundação: 1993 • • Ano de fundação: 1995 •

• Ano de fundação: 1983 • • Ano de fundação: 1996 •
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Fundada há 32 anos, a Flora Giovan-
na dedicou a última década ao desen-
volvimento de projetos e instalações de 
jardins verticais e quadros vivos em re-
sidências e prédios comerciais. “Criar 
espaços verdes nas grandes cidades é 
a grande tendência. Tínhamos de nos 
atualizar”, comenta o empresário Edson 
Moisés da Silva. A Flora Giovanna reali-
za todo o processo de criação e produção 

do jardim, incluindo a automatização, 
irrigação e adaptações no encanamento. 
O investimento valeu a pena e Edson 
acumula diversos trabalhos em grandes 
clientes como o estádio do Morumbi, 
o Restaurante Almanara, em Alphaville, 
e a Nestlé. “Além de decorar e refrescar 
o ambiente, os jardins verticais colabo-
ram para melhorar a qualidade do ar nas 
grandes cidades”, lembra Edson.

O Grupo Horta desenvolveu um canal 
para levar seus produtos orgânicos di-
retamente ao consumidor final. A Amo 
Orgânico, uma plataforma de vendas vir-
tual, foi lançada no fim de maio. Segundo 
a gerente Sara Nunes, a ideia é viabilizar 
o acesso ao produto orgânico e principal-
mente diminuir a visão de que é sempre 
muito caro. “O custo é em média 30% 
maior, ao mesmo tempo, o consumidor 

não vai gastar mais do que gastaria numa 
feira comum. Pela questão da safra os 
preços convencionais variam e às vezes o 
orgânico fica mais em conta”, esclarece. 
O Grupo Horta atua com produção e dis-
tribuição de produtos alimentícios desde 
1993. A Cultivar Orgânicos, destaque do 
Grupo, surgiu oito anos depois. Já solidi-
ficada no mercado, a empresa 100% orgâ-
nica comercializa a granel e porcionado.

Ocupando 12 módulos no pavilhão 
MLP da Ceagesp, a Takoish Comércio 
de Verduras e Legumes disponibiliza 
uma lista de quase 100 produtos horti-
frutícolas para sacolões, restaurantes e su-
permercados. A empresa dispõe de uma 
enorme câmara fria para o armazenamen-
to das mercadorias perecíveis, que são 
acompanhadas da colheita até o benefi-
ciamento por mais de 70 funcionários. 

Especializada em hortaliças folhosas, a 
Takoish se destaca no setor de hortifrútis 
gourmets e diferenciados, por isso a com-
panhia é muito procurada por empresas 
do ramo de gastronomia. Além de opções 
“babys”, a atacadista também disponibi-
liza folhosas exóticas, como a alface free-
lice, variedade com formato diferenciado 
e ótima opção para acompanhar pratos 
requintados ou incrementar uma salada.

Este ano a Batista Legumes completa 30 
anos de Ceagesp e ingressa no segmento 
de legumes embalados. Tendo como pú-
blico-alvo o consumidor final, a empresa 
criou a linha Legumes Selecionados Ba-
tista. A nova marca conta com 21 tipos 
de legumes selecionados e embalados 
seguindo rigorosos critérios de higiene, 
peso, padrão e qualidade. Após pesquisas 
realizadas com o público-alvo da marca, 

a Batista optou por utilizar embalagens 
recicláveis. A maior atacadista da Ceagesp 
também cultiva plantações de diversas 
culturas em várias regiões do Brasil e des-
taca-se por possuir sistemas próprios de 
beneficiamento e logística. Segundo Vi-
cente Lopes Batista, gerente executivo da 
empresa, os Legumes Selecionados Batista 
vieram para “oferecer mais opção, quali-
dade e praticidade aos clientes”.

FLORA GIOVANNA E OS 
JARDINS VERTICAIS

GRUPO HORTA APOSTA EM 
E-COMMERCE DE ORGÂNICOS

DIVERSIDADE DE FOLHOSAS 
GOURMET NA TAKOISH

BATISTA CRIA LINHA DE 
LEGUMES SELECIONADOS

• Ano de fundação: 1983 • • Ano de fundação: 1993 •

• Ano de fundação: 2008 • • Ano de fundação: 1985 •
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PESCADORES ALERTAM PARA COLAPSO DO SETOR 
COM A EXTINÇÃO DO MINISTÉRIO DA PESCA
“Se comparado a outros ministérios, temos bem menos recursos”, diz associação

Representantes de pescado-
res de São Paulo, Ceará, 
Alagoas, Piauí e Amazo-

nas alertaram para o colapso do 
setor com a extinção do Minis-
tério da Pesca. O tema foi de-
batido no final de outubro, em 
audiência pública na comissão 
mista que analisa a Medida Pro-
visória da Reforma Ministerial 
(MP 696/15). A MP faz parte do 
pacote fiscal, com o qual o go-
verno espera elevar a arrecadação 
federal em 2016, diminuir gastos 
públicos e fazer economia com 
maior superávit primário.

Uma das reformas em pauta é 
a extinção do Ministério da Pes-
ca, que será incorporado ao Mi-
nistério da Agricultura.

O presidente da Associa-
ção de Pescadores de São Paulo, 
Edvando Soares, reconhece as 
deficiências do ministério, mas 
acredita que a pasta, criada em 
2009, é uma conquista da cate-
goria: “Se comparado a outros 
ministérios, [o Ministério da 
Pesca] tem bem menos recursos 
e faltam profissionais capacitados 
para dialogar com os pescadores 
e conhecer suas demandas”, dis-
se. “Não adianta ir para a mansão 
do vizinho, que não é minha. O 
que a gente quer é a nossa casa”, 
reivindicou.

O sindicalista também atri-
buiu os problemas do setor pes-
queiro paulista à prevalência de 
afinidades políticas na gestão: “A 

pesca está em petição de miséria 
em São Paulo, porque cada su-
perintendente quer ver seu lado, 
seu interesse político”. Soares de-
fende que o especialista em pesca 
trabalhe na margem do rio, em 
contato com as famílias.

SEGURO DEFESO

A decisão do governo federal 
em suspender por quatro meses 
o pagamento do seguro defeso 
é outro impasse enfrentado pela 
categoria. O benefício é repassa-

do ao pescador profissional arte-
sanal durante o período de para-
lisação da pesca para conservar as 
espécies.

Essa também é uma das pre-
ocupações da presidente da Fe-
deração de Pescadores do Piauí, 
Raimunda de Souza: “O prejuízo 
é enorme. Porque não vai ter de-
feso, o pescador vai estar liberado 
para pescar e os peixes vão estar 
ovados. O prejuízo para o meio 
ambiente é incalculável. Até o 
momento, o pescador não tem 
uma real noção do que está acon-
tecendo.”

O deputado Padre João (PT-
-MG) acredita que a demanda 
dos pescadores artesanais seria 
melhor atendida dentro do Mi-
nistério de Desenvolvimento 
Agrário, cujas políticas públicas 
alcançam os trabalhadores arte-
sanais. “O fim do ministério já 
é um retrocesso, uma perda. E 
se a pescaria artesanal ficar no 
Ministério da Agricultura, o pre-
juízo será maior, porque seriam 
perdidas as demandas do setor”, 
disse. “O mais certo seria man-
ter apenas a pescaria industrial 
no Ministério da Agricultura”, 
finalizou.

O relator, senador Donizeti 
Nogueira (PT-TO), por sua vez, 
comprometeu-se a evitar retro-
cessos no setor pesqueiro. Segun-
do ele, a criação do Centro da 
Embrapa de Aquicultura e Pesca, 
em Tocantins, fortalece a pesqui-
sa no setor. “Estamos perdendo o 
caráter de ministério, mas não de 
importância pública”.

EMANUELLE BRASIL

A Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) aprovou 
a redução da alíquota do 
Imposto de Importação das 
sardinhas congeladas. Com 
a medida, a alíquota caiu de 
10% para 2%, pelo perío-
do de seis meses. O imposto 
reduzido é limitado a uma 
cota de 30 mil toneladas. A 
medida foi motivada pela ne-
cessidade de garantir a ofer-
ta do produto no mercado 
nacional, durante o período 
de interrupção da pesca, em 
cumprimento à legislação 
ambiental brasileira.

O principal recurso pes-
queiro do estado do Rio de 
Janeiro, a sardinha-verdadei-
ra, está com sua captura sus-
pensa por conta do período 
de defeso para a reprodução 
da espécie nas regiões sul e 
sudeste do país. A medida, 
estabelecida pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), começou 
no 01 de outubro e vai até 
15 de fevereiro do ano que 
vem e inclui o transporte e a 
comercialização da sardinha-
verdadeira na faixa de litoral 
do Rio de Janeiro até Santa 
Catarina.

DEFESO DA 
SARDINHA E PEIXES 
DE ÁGUA DOCE 
COMEÇA NO RJ

CAMEX REDUZ 
ALÍQUOTA DE 
IMPORTAÇÃO DE 
SARDINHAS

  
A ração representa hoje en-

tre 60% e 80% do custo efetivo 
do produtor, variando de acordo 
com a espécie, o manejo e o siste-
ma de produção adotado, segun-
do dados levantados, em 2015, 
pelo Campo Futuro - Projeto 
da Confederação de Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) que 
levanta informações sobre valores 
de produção, em diversas cadeias 
produtivas.

Com base nesses dados, a Co-
missão Nacional de Aquicultura 
da CNA atua pela isonomia na tri-
butação entre as cadeias produti-
vas de proteínas animais e atender 
uma das principais demandas do 
setor aquícola, em 2015.

De acordo com a assessora 
técnica de Aquicultura e Pesca 
da CNA, Lilian Figueiredo, atu-
almente, existe grande disparida-
de tributária no pagamento da 
contribuição para o PIS e Cofins 

incidente entre os segmentos de 
produção de carnes no Brasil 
(bovinos, caprinos, ovinos, aves, 
suínos e pescado), gerando dis-
torções e assimetrias entre as di-
versas cadeias produtivas. “Hoje, 
há suspensão da cobrança dos 
tributos nas operações de venda 
de cereais (trigo, centeio, milho, 
soja, cevada, aveia, sorgo) para 
pessoa jurídica produtora de ra-
ções destinadas à alimentação de 
aves e suínos”. 

A assessora acrescenta que, 
no sentido de equiparar as ca-
deias, está em análise na Câma-
ra dos Deputados o Projeto de 
Lei nº 5872/2013 que concede 
os mesmos benefícios fiscais à 
ração para o aquicultor aos já 
outorgados a bovinocultores e 
avicultores, determinando a sus-
pensão da cobrança de PIS e Co-
fins sobre as rações para peixes 
e os insumos destinados às suas 
preparações.

AQUICULTURA QUER MESMO BENEFÍCIO FISCAL DOS BOVINOCULTORES
CNA

60%
é o custo mínimo 

dispensado pelo produtor 
com ração
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A classificação dos produtos 
de origem vegetal é obriga-

tória no Brasil desde 2000, mas a 
Indústria Barana fabrica equipa-
mentos para o agronegócio desde 
1908, quando o italiano Giovan-
ni Barana começou a produzir 
escovas industriais. Nos anos 30, 
o País mostrava forte potencial 
para o ramo agrícola e a empresa 
resolveu diversificar a sua linha de 
produtos, criando uma bancada 
com escovas cilíndricas tracionada 
por corrente e motor. Estava lan-
çada a primeira máquina Barana 
para dar polimento às laranjas e 
melhorar seu aspecto para comer-
cialização.

Atualmente, a companhia é 
comandada pelo senhor José Ba-
rana e desenvolve máquinas para 

INDÚSTRIA BARANA LEVA PADRONIZAÇÃO À CEAGESP
CENTENÁRIA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
DESENVOLVE SOLUÇÕES PARA BENEFICIAMENTO 
DE MAIS DE 20 TIPOS DE HORTIFRÚTIS

limpeza, seleção e transporte de 
mais de 20 tipos de frutas, legu-
mes e cereais. Instalada numa área 
de 12,5 mil metros quadrados às 
margens da Via Anhanguera, a 
Barana também oferece pesado-
ras e lavoras de caixas plásticas.

“Estamos sempre aprimoran-
do e aprendendo. Cada cliente é 
um desafio, já que trabalhamos 
sobre projetos individuais e per-
sonalizados, sempre mediante a 
necessidade das empresas”, expli-
ca Queiroz, responsável pelo de-
partamento de vendas. 

A classificação dos alimentos 
hortifrutícolas frescos traz diver-
sas vantagens para a cadeia agro 
como a padronização da lingua-
gem do mercado nacional, a agre-
gação de valor aos produtos e a 
melhoria da qualidade da produ-
ção, já que a diferença de valores 
gera competitividade. 

O Centro de Qualidade em 
Horticultura da Ceagesp desen-
volveu normas de classificação 
para a modernização da cadeia do 
agronegócio e serve de parâmetro 
para os profissionais do setor. 

Na Ceagesp diversas empre-
sas realizam o trabalho de seleção 
e classificação dentro do próprio 
entreposto e as máquinas Barana 
estão por toda a parte. “Nosso ob-
jetivo é aumentar a produtividade 
dos nossos clientes com a meca-
nização, além de colaborar na 
preservação das características do 
hortifrúti”, afirma Queiroz. 

PROGRAMA BRASILEIRO 
PARA A MODERNIZAÇÃO DA 
HORTICULTURA

O Programa Brasileiro para a 
Modernização da Horticultura é 
um programa de adesão voluntá-
ria e de autorregulamentação se-
torial que surgiu em 1997 como 
Programa Paulista para a Melho-
ria dos Padrões Comerciais e de 
Embalagens de Hortigranjeiros, 
fruto da decisão da Câmara Seto-

rial de Frutas e da Câmara Setorial 
de Hortaliças, Cebola e Alho da 
Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São Paulo. 
Em 2000, atendendo à demanda 
de outros estados brasileiros, tor-
nou-se um programa de atuação 
nacional. A atual denominação se 

deve à necessidade de uma ação 
mais profunda e abrangente de 
modernização da cadeia de pro-
dução de hortifrúti. O Centro de 
Qualidade em Horticultura da 
Ceagesp é o responsável pela ope-
racionalização do Programa desde 
o seu início.

DANIELLE FORTE
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ANTONIO HÉLIO JUNQUEIRA*
MARCIA DA SILVA PEETZ**

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

As feiras livres em São Pau-
lo já são centenárias. Or-
ganizadas e disciplinadas 

por ato do prefeito Washington 
Luiz, em 1914, sobrevivem até 
os dias de hoje, apesar de todos 
os vaticínios que historicamen-
te apontaram para o seu sempre 
iminente e completo desapareci-
mento das ruas paulistanas.

Esses equipamentos de co-
mércio varejista de gêneros ali-
mentícios integram e constituem 
inextricável e indelevelmente a 
vida da cidade. Não se podem 
conceber nem o espaço, nem o 
imaginário urbano, sem os ele-
mentos materiais e simbólicos 
de sua existência. Estão no coti-
diano e na memória de todos os 
cidadãos, ainda mesmo naqueles 
que não mais as frequentam, ou 
que, em realidade, nunca as fre-
quentaram. Sua expressão con-
creta no dia a dia confere tanto 
benefícios, comodidades e afetos, 
quanto incômodos, desassossegos 
e prejuízos. Portanto, é verdadei-
ramente impossível ser indife-
rente a elas. Pode-se amá-las, ou 
odiá-las, mas nunca ignorá-las. 

Muitos insistem no caráter 
obsoleto das feiras, apontando 
para seus desacertos em termos 
de sujeiras, atropelos ao trân-
sito, gritarias e descontextuali-
zação frente ao crescimento de 
equipamentos mais modernos e 
sofisticados, como os supermer-
cados.  Mas, prova mesma da 

inverdade dessa crença, é o fato 
de que elas continuam contem-
porâneas e presentes. Na cidade 
de São Paulo, ainda nos dias de 
hoje, são realizadas 871 feiras se-
manais, que agregam perto de 13 
mil feirantes, com pequena varia-
ção numérica ao longo de muitas 
décadas.

Para celebrar esse feito, os 
sócios proprietários da Hórti-
ca Consultoria e Inteligência 
de Mercado, Hélio Junqueira 
e Marcia Peetz estão lançando, 
neste próximo dia 1º de dezem-
bro, no Mercado Municipal Pau-
listano (Mercadão), o livro “100 
anos de feiras livres em São Pau-
lo”. Trata-se de um projeto de 
larga envergadura, que envolveu 
muitos meses de pesquisas em 
fontes orais e jornais impressos 
de várias décadas, além de uma 
investigação iconográfica deta-
lhada do tema nos principais 
museus, acervos e arquivos histó-
ricos da cidade. 

O livro está sendo publicado 
pela editora Via Impressa e só 
tornou-se viável a partir do fi-
nanciamento pela Lei Rouanet, 
prontamente aprovado e acatado 
pela Inova, empresa concessioná-
ria responsável pela prestação de 
serviços de limpeza urbana à Pre-
feitura Municipal de São Paulo, 
no chamado agrupamento No-
roeste da cidade. 

O projeto editorial contem-
pla dez capítulos sobre a evo-

lução histórica das feiras livres, 
além de um texto final que traz 
um olhar para o futuro desses 
equipamentos paulistanos de 
abastecimento. Neste percurso, 
os autores mergulharam nas ori-
gens medievais dos mercados e 
das feiras populares europeias e, 
a partir daí, seguem traçando sua 
evolução e desdobramentos so-
cioeconômicos e culturais desde 
que chegaram ao Brasil, trazidas 
pelos portugueses colonizadores. 
Dos mascates e quitandeiras, até 
os dias atuais, os comerciantes 
varejistas ambulantes são mostra-
dos em toda a riqueza de sua in-
serção urbana, quase sempre con-
flituosa e sujeita a perseguições e 
interdições públicas e de enfren-
tamentos policiais e políticos.

Parte importante da memó-
ria das feiras livres é resgatada 
nas multifacetadas tentativas de 
domesticá-las ou anulá-las, posto 
que consideradas, por excelên-
cia, como espaços de subversão 
do cotidiano e de instauração da 
festa em pleno espaço público.

São rememoradas passagens 
históricas relevantes sobre os 
principais mercados de abaste-
cimento alimentar da cidade, 
sobre as contribuições étnicas de 
diferentes grupos de imigrantes, 
bem como sobre as artes, saberes 
e fazeres que se foram aderindo 
ao modo de ser e às possibilida-
des do existir urbano dos feiran-
tes em São Paulo.

Capítulo especial é dedicado 
à cultura material e simbólica 
associada às feiras livres, ressal-
tando as formas e as principais 
obras da literatura, da pintura, 
da música, da telenovela e das 
expressões populares – como o 
Carnaval – nas quais esses agen-
tes comerciantes varejistas foram 
retratados.

Em edição de luxo, bilíngue, 
fartamente ilustrada com pintu-
ras histórias e fotos de época, o 
livro, em suas mais de três cen-
tenas de páginas, representa uma 
justa, sensível e honrosa homena-
gem às feiras livres e aos feiran-
tes paulistanos, que constituem 
nossa memória coletiva e fazem 
parte das lembranças afetivas de 
todos que por elas inescapavel-
mente passaram em algum mo-
mento de suas vidas. 

Com elevado rigor histórico 
e documental, o livro não deixa, 
contudo, de ser divertido, irreve-
rente, descontraído, alegre e afe-
tuoso, como o próprio feirante 
que retrata e homenageia.

871
FEIRAS SEMANAIS 
REALIZADAS 
EM SÃO PAULO 
ATUALMENTE

13 MIL
FEIRANTES, 
COM PEQUENA 
VARIAÇÃO 
NUMÉRICA AO 
LONGO DE MUITAS 
DÉCADAS

FEIRAS LIVRES EM SÃO PAULO

100 ANOS DE HISTÓRIA
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A Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária de 

Minas Gerais (Epamig) 
testa, no Campo Expe-
rimental Risoleta Neves, 
em São João del-Rei, 
uma tecnologia pioneira 
para o cultivo de rosas 
no Brasil. O sistema, 
bastante utilizado para 
outras culturas na Euro-
pa, é inédito como alter-
nativa para a produção 
da flor no país.

No sistema, totalmente 
automatizado, as rosas 
são plantadas em vasos, 
ao invés de diretamente 
no solo, e recebem perio-
dicamente uma solução 
nutritiva. Depois de um 
período específico, esta 
solução é drenada e es-
tocada em tanques para 
reciclagem e reutilização.

Segundo a pesquisa-
dora Elka Almeida, as 
doenças do solo e a sa-
linização causada pelo 
excesso de fertilizantes 
muitas vezes impossibili-
tam a produção das rosas 
e a utilização das estufas. 
“O sistema cultivo sem 
solo, realizado em vasos e 
com sistema de irrigação 
fechado, denominado 
ebb and flood, permite 
aproveitar a estrutura de 
estufas já montada e uti-
lizar esses solos improdu-
tivos”, explica.

A pesquisa, que vem 
sendo desenvolvida des-
de 2013 pela Epamig em 
parceria com a Universi-
dade Federal de Lavras 
(UFLA), a Unifenas e a 
Universidade Federal de 
São João del- Rei (UFSJ), 
está em fase de testes.

“A vantagem do sistema 
é possibilidade de cultivo 
em regiões com solos po-
bres, salinos e improdu-
tivos. Ainda serão feitos 
diversos testes, até para 
avaliar a viabilidade eco-
nômica”, finaliza.

Técnica consiste em 
plantar as rosas em 
vasos, ao invés de 
diretamente no solo

SISTEMA INÉDITO DE CULTIVO DE 
ROSAS É TESTADO NO BRASIL
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CEAGESP DIVULGA NOVAS NORMAS 
INTERNAS DE PROCEDIMENTO DE MERCADO
Como parte do processo 

de modernização dos en-
trepostos, a CEAGESP 

apresenta em seu portal e em 
suas mídias sociais as novas Nor-
mas Internas de Procedimento de 
Mercado, que passarão a vigorar a 
partir de 1° de janeiro de 2016. 

O intuito é permitir que per-
missionários e o público analisem 
e apontem mudanças nas regras, 
de modo a aprimorá-las antes de 
entrarem em vigor. 

Para tanto, as sugestões pode-
rão ser encaminhadas, até o dia 
15 de dezembro, para o e-mail 
governanca@ceagesp.gov.br. Há 
também a possibilidade de entre-
gá-las diretamente na secretaria 
executiva da Companhia (Edifí-
cio sede III, Vila Leopoldina, São 
Paulo/SP).

NOVOS PADRÕES
 Essas normas são fruto de 

um exaustivo trabalho realizado 
pela Coordenadoria de Gover-
nança, que demandou três anos 
de muita pesquisa e levantamen-
to de dados.

Elas trazem regras e procedi-
mentos que cobrem praticamente 
todas as atividades promovidas na 
CEAGESP, de maneira a conferir 
transparência nos processos admi-
nistrativos e na democratização 

do acesso à informação.
Um exemplo é a norma NP-

FN-009, que trata do rateio das 
despesas dos entrepostos, que são 
divididas entre os permissionários.

Outra novidade é o estabele-
cimento, de forma clara e crite-

riosa, das infrações e modalidades 
de penalidades nos casos em que 
houver irregularidades.

Se o permissionário se sentir 
prejudicado por alguma ação admi-
nistrativa tomada pela CEAGESP, 
ele poderá recorrer à Junta de Re-

curso de Infração (JUREI), con-
forme a norma NP-OP-042. 

Confira os temas das novas 
normas propostas, cujas ínte-
gras estão disponíveis no portal 
(http://www.ceagesp.gov.br/en-
trepostos/etsp/normas/).

Impulsionado principalmen-
te pelas elevações nos setores 

de verduras e frutas, o Índice de 
Preços CEAGESP registrou au-
mento de 5,33% em outubro.

A qualidade e a quantidade 
ofertada das hortaliças sofreram 
interferência das altas temperaturas 
e do excesso de chuvas nas regiões 
produtoras da região Sudeste.

Em relação às frutas, além 
dos problemas climáticos, a sa-
zonalidade e a variação do dólar 
ocasionaram retração no volume 
disponível. Com isso, ocorreu 
elevação dos preços praticados.

Apesar do setor de frutas ter 
subido 7,91%, houve queda da 

ÍNDICE CEAGESP DE OUTUBRO É DE 5,33%

O Banco CEAGESP de Ali-
mentos (BCA) recebeu em 

outubro um total de 165 tone-
ladas de produtos doados por 

BCA DOA 152 
TONELADAS

manga tommy (-18,9%), acerola 
(-14,5%), abacaxi havaí (14%), 
banana maçã (-12,7%) e melan-
cia (-9,4%). 

No caso das verduras, que 
tiveram aumento de 9,56%, 
abaixaram os valores do moyashi 
(-5,3%), repolho (-4,7%) e cebo-
linha (-3,6%).   

O segmento de legumes apre-
sentou elevação de 1,35%. Di-
versos (alho, batata, cebola, coco 
seco e ovos) recuou 8,06%, com 
destaque para a cebola nacional 
(-42,3%), e pescados teve ligeira 
oscilação para 0,38%. Confira a 
variação dos preços dos produtos 
no portal www.ceagesp.gov.br.

SUGESTÕES PODERÃO SER ENCAMINHADAS, ATÉ O DIA 15 DE DEZEMBRO

NG-006
• Regulamento dos Entrepostos
da CEAGESP
NP-OP-001
• Permissão e Concessão Remuneradas 
de Uso e Alteração Cadastral nos 
Entrepostos
NP-OP-004
• Comércio Irregular e Clandestino nos 
Entrepostos da CEAGESP
NP-OP-028
• Procedimentos para Obras e Serviços 
de Engenharia e Manutenção
NP-OP-029 
• Obras e Serviços de Engenharia e 
Manutenção em Espaços Outorgados
NP-OP-030
• Entrada e Operações de Mercadorias 
nos Entrepostos
NP-OP-031
• Utilização de Áreas no Sistema 
Autorização de Uso – AU
NP-OP-035
• Procedimentos para Vendedores 
Ambulantes
NP-OP-036
• Equipamentos de Varejo
NP-OP-039
• Gestão das Portarias do ETSP
NP-OP-041
• Controle de Acesso e Circulação
no ETSP
NP-OP-042
• Infrações e Penalidades
NP-FN-009
• Faturamento e Critérios de Rateio
da Rede de Entrepostos

49 permissionários do En-
treposto Terminal São Paulo 
(ETSP) e de companhias que 
operam na região. 

Desse total, 152 toneladas 
foram entregues a 78 entida-
des que atendem escolas, orfa-
natos, asilos e pessoas em situ-
ação de risco, como moradores 
de rua. Parte das doações (cerca 
de 18 toneladas) foram levadas 
ao BCA por cinco carregadores 
voluntários.

No próximo dia 12 de 
dezembro, a equipe do BCA 
oferecerá um café da manhã, 
na sede do Sindicato dos Carre-
gadores. Na ocasião, haverá a 
tradicional missa de final de 
ano de confraternização entre 
carregadores, permissionários e 
seus familiares.

TEMPERATURAS ALTAS 
E EXCESSO DE CHUVAS 
INTERFEREM NA PRODUÇÃO 
DE HORTALIÇAS
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A Central de Abastecimento de 
Palmas (Ceasa-TO) receberá o 
valor de R$ 15 milhões para am-
pliar as instalações e modernizar 
o sistema de comercialização do 
mercado. No novo projeto serão 
destinados R$ 12 milhões para 
infraestrutura e R$ 3 milhões 
para assistência técnica aos pro-
dutores rurais.

A expectativa é alcançar R$ 80 
milhões por ano. A estrutura 
atenderá os produtores do cintu-
rão verde de Palmas, 16 municí-
pios da região metropolitana e os 
estados do Matopiba: Maranhão, 
Tocantins, Bahia e Piauí.

Em Pernambuco, a Associa-
ção dos Motoristas Autônomos 
Prestadores de Serviços da Cea-
sa Recife (Amopresc) recebeu 
a primeira sede física. O prédio 
foi construído próximo ao gira-
douro central perto da praça dos 
credenciados do entreposto. O 
secretário de agricultura do esta-
do, Nilton Mota, participou da 
inauguração.

Presidente da Associação há 
cinco anos, Fernando Azevedo 
destacou as vantagens da criação 
da sede. “Os associados vão ter 
uma ligação direta com a direto-
ria para discussões e soluções”.

 Desde o final de outubro, a 
CeasaMinas está com um novo 
diretor financeiro. Juliano Ma-
quiaveli Cardoso pretende im-
plantar na empresa parte do que 
aprendeu ao longo de sua vida. 
“A intenção é trazer benefícios da 
iniciativa privada, onde eu traba-
lhava, para melhorar a gestão ao 
reduzir prazos e custos”, diz.

Mesmo estando no cargo a 
menos de um mês, Juliano disse 
já ter percebido que o entrepos-
to da CeasaMinas é uma refe-
rência nacional em abastecimen-
to alimentício e de suporte ao 
produtor.

CEASA RECIFE 
INAUGURA SEDE 
DE ASSOCIAÇÃO DE 
MOTORISTAS

CEASA-TO VAI 
RECEBER R$ 15 MI 
PARA REFORÇAR 
PRODUÇÃO

NOVO DIRETOR 
FINANCEIRO DA 
CEASAMINAS QUER 
REDUZIR CUSTOS

A primeira Estação de Pré-Re-
ciclagem do Centro de 

Abastecimento e Logística de 
Pernambuco (Ceasa-PE) foi 
inaugurada e, na ocasião do 
lançamento, também foi apre-
sentado o programa Ceasa 
Sustentável, que conta com 
todos os projetos do entrepos-
to voltado para a preservação 
do meio ambiente. A aquisição 
da máquina de pré-reciclagem 
proporcionará o processamento 
de mais de 50 mil latas e 70 mil 
garrafas pet por mês.

O material que iria para ater-
ros sanitários será recolhido 
através de lixeiras coletoras 
que serão instaladas em todo 
o entreposto, resultando num 
ambiente para as mais 55 mil 

pessoas que transitam pelo local 
diariamente. 

“É um importante passo que 
o Ceasa está dando hoje com a 
implantação de um projeto ino-
vador totalmente voltado para a 
preservação do meio ambiente. 
O secretário Nilton Mota tem 
recomendado a todos os órgãos 
vinculados a preocupação  com 
ações sustentáveis e o Ceasa, 
através do seu presidente Gus-
tavo Melo. 

“Hoje fechamos nosso ciclo 
sustentável. Já recolhemos pa-
pelão, plástico, frutas, legumes 
e verduras, que não estão aptas 
para a venda. Agora, chegou 
a vez das latas e garrafas pet”, 
conclui o técnico-operacional 
Paulo de Tarso.

ESTAÇÃO DE PRÉ-RECICLAGEM 
É INAUGURADA NO CEASA 
PERNAMBUCO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA CEASA/GO FAZ 

DIAGNÓSTICO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS

25%
das empresas do 

entreposto praticam a 
coleta seletiva

Com o objetivo de se tornar 
a Ceasa mais sustentável do 

País, a Ceasa/GO vem implan-
tando ações preventivas e corre-
tivas através do Plano de Gestão 
Ambiental, que visa instituir o 
gerenciamento de resíduos sólidos 
do entreposto. Foi realizada uma 
pesquisa de campo junto aos ope-
radores do mercado e 165 conces-
sionários foram entrevistados.

Os números do estudo indicam 
que atualmente apenas 25,52% 
das empresas praticam a coleta 
seletiva e 42,68% pensam em 
implantar o sistema. A pesquisa 
indicou ainda que 33,67% dos 
resíduos gerados na Ceasa são or-

gânicos, sendo 29,03% de papel; 
20,36% de plástico; tem ainda re-
síduos de madeira, vidro, metal e 
rejeitos.

De acordo com a pesquisa pode 
se afirmar que 92,46% dos opera-
dores do mercado da Ceasa Goiás 
produzem até 200 kg de resíduos 
por dia.  A pesquisa indicou que 
73% deles geram e descartam resí-
duos entre 10h e 16h.

O programa pretende abranger 
todas as etapas do gerenciamen-
to, incluindo acondicionamento, 
armazenamento temporário, rea-
proveitamento, redução de des-
perdício, transporte, tratamento 
de resíduos e disposição final.
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gastronomia

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

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

O robalo, peixe bastante 
apreciado em nossa culiná-
ria, já fazia parte da gastro-
nomia dos romanos, que 
apreciavam a cor branca e 
a delicadeza da sua carne. 

Considerado um peixe no-
bre, o robalo é um alimento 
muito leve e de fácil diges-
tão. A receita a seguir é sim-
ples de preparar e o resulta-
do é fantástico!

Robalo Grelhado 
com Aspargos ao 
Molho de Laranja

RECEITA

INGREDIENTES

• 1 kg de robalo em filés de 
250g
• 24 aspargos
• 3 Laranjas pera (suco)
• 30 ml de azeite
• 15 g de manteiga
• 1 colher de chá de mostarda 
dijon
• Sal
• Pimenta-do-reino

PREPARO

• Coloque os aspargos com 
azeite, sal e pimenta no forno 
pré-aquecido a 220°C por 
entre 15 a 20 minutos

• Coloque o suco das três 
laranjas em uma panela 
pequena, deixe ferver por três 
minutos e deixe ficar morno

• No suco reduzido, junte 
a mostarda e, com cuidado, 
coloque a manteiga fazendo 
com que ela derreta devagar

• Tempere o Robalo com sal 
e pimenta do reino e coloque 
na grelha bem quente por 5 
minutos de cada lado

• Sirva os aspargos ao lado do 
Robalo e por cima o molho 
de laranja cobrindo.

A Associação Nacional de 
Restaurantes dos Estados 

Unidos (NRA) realizou um le-
vantamento com aproximada-
mente 1.600 chefs de cozinha da 
Federação de Culinária America-
na (ACF) para descobrir quais as 
tendências gastronômicas para o 
próximo ano. Alimentos frescos 
e locais seguem firmes no topo 
da lista. 

A pesquisa procurou saber 
quais serão as comidas, cozi-
nhas, bebidas e assuntos em 
alta nos menus dos restaurantes 
americanos em 2016. De acor-
do com 44% dos chefs ouvidos 
pela Associação, estabelecida em 
Washington, a busca por ali-

TENDÊNCIAS GASTRONÔMICAS 
NOS ESTADOS UNIDOS PARA 2016

CHEFS ACREDITAM QUE O CONCEITO DA SUSTENTABILIDADE 
É O DESTAQUE DA PRÓXIMA DÉCADA

41%
dos entrevistados  acreditam 

que a sustentabilidade 
será o destaque na próxima 

década

Uma Kombi itinerante tem 
circulado a cidade de São Paulo 
com o intuito levar alimentos 
orgânicos até os consumidores 
de forma fácil. Todos os dias a 
Komborgânica estaciona em 
um ponto e oferece frutas, 
legumes e verduras sempre 
frescas, além de bolo, granola, 
geleias, iogurte, pães, molhos, 
antepastos, café, arroz e feijão. 
Confira a programação:
facebook.com/komborganica.

KOMBORGÂNICA NAS 
RUAS DE SÃO PAULO 

DANIELLE FORTE

mentos locais é o índice que 
apresentou maior crescimento 
ao longo dos últimos dez anos. 
Olhando para o futuro, 41% 
dos entrevistados acreditam que 
a sustentabilidade é o ponto 
que terá maior destaque na pró-
xima década.

Os chefs pesquisados acre-
ditam que as principais ten-
dências agrícolas para a área 

incluem: produtos cultivados 
localmente (77%); produtos 
orgânicos (63%); ervas inco-
muns (63%); frutas exóticas 
(59%); e hortaliças híbridas 
(57%).  Já entre as dez princi-
pais tendências de menu para 
2016 figuram a lista: carnes e 
frutos do mar produzidos lo-
calmente; comidas rápidas; 
produtos cultivados localmen-
te; estabelecimentos com auto-
-abastecimento (por exemplo: 
restaurantes com hortas e itens 
caseiros) ; ingredientes naturais 
/ alimentos minimamente pro-
cessados; sustentabilidade am-
biental; refeições saudáveis para 
crianças; novos cortes de carne; 
frutos do mar produzidos de 
forma sustentável; e sorvetes ar-
tesanais e caseiros.






