
INFORMAÇÃO A seRvIÇO dO AgRONegócIO

an
o 

17
  -

  n
º 1

97
  -

  n
ov

em
br

o 
de

 20
16

 - 
r$

 14
,9

0

www.jornalentreposto.com.br

abaCaXICULTUra CoLoCa 
braSIL em deSTaQUe no 
CenÁrIo InTernaCIonaL









CÁ ENTRE NÓS

Com a graça do nosso bondoso 
Deus, estamos chegando ao final de 
um ano complicado. No Brasil tivemos 
impeachment presidencial, terremotos 
pela Europa, refugiados pelo mundo 
afora, e Donald Trump vence a corrida 
presidencial nos Estados Unidos. Aqui o 
dólar subiu e o preço dos legumes caiu. 
Mas os comerciantes da CEAGESP 
continuam confiantes e acreditando que 
as coisas vão melhor, a nossa esperança 
não morre, porque é eterna.

A primeira etapa da parceria nossa 

turma e o Centro Paula Souza, no dia 17 
de dezembro, 25 jovens e mães comple-
taram o curso de manicure e pedicure e 
receberam o certificado de conclusão da 
professora Clara Magalhães e agora vão 
poder trabalhar nos salões de beleza da 
região. E já está em andamento a pri-
meira turma de auxiliar administrativo 
com 26 jovens e esperamos que alguns 
após se formarem possam a vir trabalhar 
em alguma das mepresas que atuam na 
CEAGESP.

No próximo dia 6 de dezembro, a 

Fundação ABRINC e uma empresa par-
ceira do ramo de sementes vão realizar 
de manhã, na nossa turma com técnicos 
e estagiários do centro de qualidade e 
horticultura da CEAGESP,  todos vo-
luntariados e nos canteiros da escolinha 
vão plantar varias hortaliças e um can-
teiro com 3 variedades educativas que 
no geral fazem parte da nutrição mun-
dial: soja, milho e amendoim. Todos 
estão convidados a visitar a nossa enti-
dade social. A campanha para amplia-
ção da nossa sala de aula para crianças 

maiores e do noturno na internet está a 
todo vapor.

No dia 17 de dezembro, o sindicato 
dos carregadores através do seu presi-
dente, Sr. José Pinheiro  convida toda a 
familia ceagespiana para a missa solene 
da padroeira da CEAGESP,  Santa Lu-
zia, que será celebrada pelo Bispo Epis-
copal da região da Lapa, o Dom Júlio 
Ende Akamine,  auxiliado pelo capelão 
Luís Carlos de Laerte e o coral virá da 
paróquia nossa senhora de lurdes, horá-
rio 10 da manhã. Compareçam!
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COnfRATERnIzAçãO REUnIU CERCA DE 200 pESSOAS EM ESpAçO DE EvEnTOS EM pInhEIROS

novo entreposto - NESP

SóCIoS Comemoram fIm da 
prImeIra faSe de adeSõeS ao neSp

O fim da primeira fase de ade-
sões ao Novo Entreposto de São 
Paulo (NESP) foi motivo de co-
memoração para os agora sócios 
do empreendimento no dia 27 
de outubro, em um espaço para 
eventos no bairro de Pinheiros, na 
Zona Oeste de São Paulo. Nem a 
forte chuva que caiu no horário 
marcado para o início da festa 
afastou os participantes, que se 
mostraram felizes e cheios de ex-
pectativas positivas com o projeto.

 
Coube a Sergio Benassi, um 

dos pioneiros do NESP, fazer o 
discurso que marcou o começo 
da nova etapa do polo de abaste-
cimento paulista. Ele relembrou 
toda a história do empreendimen-
to, desde a entrega do Projeto de 
Intervenção Urbana à Prefeitura 
de São Paulo até a visita ao ter-
reno do entreposto, na Rodovia 
dos Bandeirantes. Ao final de sua 
fala, Benassi propôs um brinde 
aos convidados: “Ao NESP, Novo 
Entreposto de São Paulo, nosso 
entreposto em São Paulo. Ao fu-
turo!”
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JE: O que defende a OSCIP?
CS: OSCIP Ceasa SP (AceasaSP) é o mode-
lo institucional adequado para a realização 
da gestão e administração do CEAGESP. 
Baseado na administração técnica-profis-
sional e isento do apadrinhamento político 
e às amarras do Estado Brasileiro, é com-
posta por representantes dos permissioná-
rios do CEAGESP.

JE: Qual o ponto de vista da OSCIP 
sobre o atual CEAGESP?
CS: AceasaSP, permissionários, produtores 
agrícolas, carregadores e inúmeros segmen-
tos compradores que se abastecem diaria-
mente no CEAGESP constatam a deterio-
ração física, a desordem  administrativa e 
operacional do maior entreposto brasileiro 
- terceiro maior no mundo, sob a responsa-
bilidade do MAPA (Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento)

JE: O que a OSCIP vê que pode ser 
melhorado com uma gestão pri-
vada do CEAGESP?
CS: Com a implantação da OSCIP, com 
gestão técnica e qualificada somada aos re-
cursos dos próprios permissionários, pode-
remos trabalhar com mais organização para 
que atinjamos nosso principal objetivo, que 
é o abastecimento das famílias brasileiras, 
pretendemos promover significativa redu-
ção dos custos, com uma gestão eficaz.

JE: De que forma os permissioná-
rios podem colaborar para que a 
OSCIP alcance o objetivo propos-
to?
CS: Os permissionários definem as priori-
dades que estão no cotidiano de quem tra-
balha com distribuição alimentos frescos, 
verduras, legumes, frutas, pescados e flores. 
É muito importante a participação de to-
dos.

JE: O que está sendo feito para 
que haja mudanças?
CS: Apelamos às autoridades, ao Ministro 
da Agricultura, Senhor Blairo Maggi, que 
se mostrou favorável à implantação da OS-
CIP; deputados e senadores de São Paulo, 
senador José Anibal, senador Aluísio Nu-
nes Ferreira e senadora Marta Suplicy, que 
também atenderam. Além disso, contamos 
com o apoio dos permissionários que tam-
bém defendem a gestão privada.

JE: Qual a motivação para se envol-
ver em um projeto da magnitude 
da NESP?
SB: Ter um espaço que ofereça condições 
para desenvolver bons negócios é um sonho 
de toda minha vida. Minha família comer-
cializa alimentos no ETSP desde sua funda-
ção. Ao longo dos anos pudemos acompa-
nhar como esta estrutura foi se deteriorando 
e ficando obsoleta. Nosso interesse é que o 
abastecimento seja preservado e que tenha-
mos melhores condições para operar em um 
mercado que nos dê segurança, eficiência, 
higiene e mobilidade.

JE: Quais os próximos passos para 
viabilizar o projeto?
SB: Estamos em fase de adaptação das nor-
mas que regram a constituição no municí-
pio, para que possa receber um projeto desta 
magnitude. O zoneamento já  é adequado, 
porém estamos aguardando o poder execu-
tivo publicar um decreto. Já existe um co-
mitê de projeto levantando as necessidades 
e buscando referências em outros mercados 
do mundo.

JE:Quais os possíveis entraves am-
bientais no terreno em Perus?
SB: A área era utilizada para o plantio de 
eucaliptos há muitos anos, surpresa nos pro-
cessos certamente não teremos. Por se tratar 
de uma área com mais de 1.600.000 metros, 
será necessário elaborar um EIA/RIMA (Es-
tudo de Impacto Ambiental/Relatório de 
Impacto Ambiental). Este tipo de estudo 
demanda algum tempo.
 
JE: Como está a adesão dos per-
missionários do CEASA?
SB: Temos até agora mais de 200 permissio-
nários aderindo ao NESP, o que representa 
25% da área de comercialização ocupada 
atualmente no ETSP . Ainda não tivemos 
nenhuma adesão de “pescados” e “flores” . 
Este número garante que o projeto tenha 
continuidade.

JE: Tanto o atual prefeito Fernando 
Haddad, quanto o prefeito  eleito 
João Dória Jr, tem manifestado o 
desejo de fechar o CEASA. O NESP 
tem mais informações sobre o as-
sunto?
SB: Temos conhecimento destas afirma-
ções, porém não está ao nosso alcance tal 
decisão.

Nosso desejo é que migrássemos em bloco 
para o Novo Entreposto, porém não temos 
poder para fechar o ETSP. Entendemos que 
caso os rumores se concretizem e o ETSP 
feche as portas, o NESP pode ser a melhor 
alternativa para os permissionários, mas 
cada empresário deve fazer esta avaliação 
e decidir o que quer para o futuro do seu 
negócio.Queremos ser uma alternativa, não 
uma ameaça.

JE:  Por que foi estabelecida como 
prazo final para adesão nas atuais 
condições a data de 31/01?
SB: Temos sido consultados por bons ope-
radores do setor que estão fora do ETSP, mas 
temos feito um esforço para priorizar aque-
les que já operam no entreposto.
Este é um projeto audacioso, que deman-
da um grande volume de capital. Caso não 
consigamos uma adesão mais expressiva até 
a data mencionada, discutiremos em as-
sembleia [*] a decisão de abrir para outros 
operadores ou não, novos valores para quem 
aderir.
[*a suspensão temporária das condições es-
peciais de adesão].

JE: O atual cenário econômico tem 
dificultado este processo?
SB: Parte sim, mas o principal é que tomem 
a decisão de aderir ao projeto e juntos po-
demos encontrar uma solução para o inves-
timento necessário. Alguns permissionários 
que se associaram estão dispostos a investir 
mais para que todos venham, mas precisa-
mos conhecer a realidade de cada um. Su-
gerimos que procurem pelo nosso pessoal e 
saibam mais a respeito.

JE: Muito se discute no mercado 
sobre o NESP ser a solução para 
o ETSP, por ser gestão privada. É 
esta a proposta?
SB: Com efeito, a mudança principal não é 
de endereço, mas de gestão. Não cabe mais, 
no mundo moderno, que uma atividade 
desta natureza dependa da gestão pública, 
que já se mostrou arcaica e ineficiente. É 
muito importante que possamos decidir so-
bre nosso negócio. O NESP é solução de fu-
turo para o abastecimento. Entendemos que 
deva haver uma preocupação com o hoje, e 
para isto o mercado tem se organizado e está 
lutando para conseguir esta independência. 
Apoiamos totalmente esta iniciativa e nos 
prontificamos a colaborar para que seja cada 
vez mais forte e unido.

SERgIO BEnASSI, 
pRESIDEnTE DO nESp 
(nOvO EnTREpOSTO DE 
SãO pAULO) E CLáUDIO 
SIMõES fURQUIM 
LEITE jUnIOR, DA OSCIp 
(ORgAnIzAçãO DA 
SOCIEDADE CIvIL DE 
InTERESSE púBLICO), 
pARTICIpARAM DE UMA 
EnTREvISTA pIngpOng 
COM O jORnAL DO 
EnTREpOSTO pARA 
fALAR SOBRE ESTAS 
DUAS InSTITUIçõES 
QUE DEfEnDEM A 
ADMInISTRAçãO pRIvADA 
DO MERCADO DE 
EnTREpOSTO.

PiNG PONG
CláuDIO SIMõES FurQuIM 
lEITE JuNIOr – OSCIP

SErGIO BENASSI – NESP
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NOVO ENTREPOSTO E aS DÚViDaS ENTRE PERMiSSiONÁRiOS Da CEaGESP

O projeto de criação de 
um novo entreposto na região 
de Perus, zona norte da capital 
paulista, já conseguiu a adesão 
de 200 comerciantes. Número 
bem expressivo, podendo che-
gar à marca de mil associados. 
A maior discussão, entretanto, 
no maior mercado atacadista 
da América Latina e o terceiro 
maior do mundo, a CEAGESP, 
fica por conta de aderir ou não 
ao novo empreendimento priva-
do. A questão não é tão simples, 
já que muitos permissionários 
estão há muitos anos, no espaço 
localizado na Vila Leopoldina, 
e envolvem além da questão de 
investimento, também o víncu-
lo com o local de trabalho.

“Eu já comprei a minha 
parte no novo entreposto. Na 
verdade, eu não gostaria de sair 
daqui (CEAGESP). Infeliz-
mente, só há interesse em cargo 
político, sendo que considero a 
pior gestão, nesses últimos 12 
anos. Eles não fizeram nada para 
melhorar”, comentou Gaúcho, 
proprietário da empresa Gaú-
cho Comércio de Batata Cebola 
e Alho.

A CEAGESP é uma empre-
sa pública vinculada ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O Sindicato dos 
Permissionários em Centrais de 
Abastecimento de Alimentos do 
Estado de São Paulo requer por 
uma autogestão. Muitos permis-

sionários sentem a necessidade 
de investimento no Entreposto 
paulista, alegando que o merca-
do está abandonado e não ofere-
ce a mínima infraestrutura para 
o comércio. Recentemente, um 
grupo formado por 20 sócios es-
tiveram nos principais mercados 
da Europa, a fim de colher in-
formações e ter uma referência 
de modernidade. Mesmo assim, 
alguns preferem permanecer no 
lugar exigindo da presidência 
por mudanças. 

“Estamos há 35 anos, aqui, e 
não mudou muito, porque, eles 
[administração] não investiram. 
Precisa modernizar e fazer ma-
nutenção. Eu acho que o pessoal 
deveria procurar por melhorias 

para o local. Mas, eu sou con-
tra a criação de um novo entre-
posto do Ceasa. Nós já estamos 
estabilizados e temos a nossa 
clientela aqui. Se for criado dois 
entrepostos, ou um ou os dois 
sairão prejudicados, pois, vai ser 
dividida a clientela”, comentou 
a permissionária Lídia Pires da 
empresa agrícola Ramires.

Opiniões que coincidem 
com outros proprietários de em-
presas da CEAGESP. A previsão 
de construir um novo entrepos-
to é para 2021. Por enquanto, 
alguns ficam apreensivos sobre 
o contexto e preferem manter a 
cautela. ”A visão que eu tenho 
é que está tendo margem para 
todo mundo pensar no assunto. 

O ideal, lógico, seria poder me-
lhorar aqui, onde a gente está. 
Se não melhorar que vá para 
outro lugar” esclarece Domin-
gos Mantovani da empresa Agro 
Comercial Carol LTDA. 

Já no caso da empresa Bar-
bosa Batatas, eles têm objetivos 
distintos que os fazem ficar dis-
tante sobre o assunto. “A gente 
no momento não está disposto a 
ter este tipo de investimento. O 
nosso foco é outro e até por isso, 
a gente não tem como avaliar 
com precisão as possibilidade 
do novo entreposto. Não fomos 
a fundo sobre isso, porque, não 
estamos dispostos a fazer inves-
timento alto neste porte” co-
menta Rita Barbosa.

A Giuliana Flores, maior loja online de flores e presentes do 
país, conquistou no dia 7 de novembro deste ano o “Prê-
mio ÉPOCA Reclame AQUI - As melhores empresas para o 
consumidor 2016”, na categoria Ecommerce – Floricultura. 
A cerimônia aconteceu em São Paulo e, desde a sua cria-
ção em 2011, tem como proposta incentivar a excelência 
no atendimento, levando em consideração medidas de 
resolução de problemas com o cliente.
As empresas finalistas passam por uma votação popular 
em que consumidores cadastrados no site Reclame AQUI 

votam nas marcas que querem ver como campeãs. Esta 
edição contou com mais de 4,5 milhões de participantes 
e a Giuliana Flores conquistou 54,12% dos votos em sua 
categoria, o que representa 24.813 pessoas.
Há 26 anos no segmento online, a floricultura tem par-
ceiros como Havanna, Divory, Sabrina Sato, Kopenhagen, 
Lindt, Ofner, Mahogany, dentre outros, e oferece diversas 
opções de produtos, além da possibilidade de montar 
o presente ideal usando chocolates, bebidas, pelúcias, 
cosméticos, joias, itens gourmet, etc.

O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Arnaldo Jardim, foi laureado com o prêmio 
Destaque do Agronegócio 2016 por sua atuação em prol do 
desenvolvimento do setor que é um dos mais importan-
tes para a economia paulista. A cerimônia foi realizada na 
segunda-feira, 7 de novembro, em São Paulo, durante as 
comemorações pelo 89º aniversário do Instituto Biológico 
(IB), uma das seis instituições de pesquisa da Pasta.
Arnaldo Jardim, que está à frente da Pasta há pouco mais 
de 22 meses, lembrou  que, ao ser convidado para assumir 
a Secretaria de Agricultura, foi orientado pelo governador 
Geraldo Alckmin a estruturar sua gestão sobre quatro eixos 
prioritários: o desenvolvimento da agricultura respeitando 
o meio ambiente; reduzir a distância entre a pesquisa e o 
setor produtivo; oferecer assistência técnica e extensão 
rural, especialmente buscando aumentar preferencialmente 

a produtividade e competitividade do agricultor familiar e 
do pequeno produtor; e a saudabilidade dos alimentos.
“Todos os nossos departamentos estão direcionados para 
a busca desse objetivo. Os institutos de pesquisa estão 
estudando os custos de produção de alimentos, a formação 
de preços, controle biológico de pragas e novos cultivares 
e manejo que permita o abate precoce; tecnologias que 
são levadas aos produtores, especialmente aos pequenos, 
por meio da extensão rural; fiscalização do cumprimento 
da legislação e garantia da saudabilidade dos alimentos e, 
fechando esse circuito, apoio ao agricultor com a criação de 
novos canais de escoamento da produção e orientação à 
população sobre alimentação saudável. Sempre alinhando 
sua atuação com as premissas que determinam a sustenta-
bilidade e o respeito ao meio ambiente”, destacou  Arnaldo 
jardim.

gIULIANA FLORes gANHA PRÊMIO 
ÉPOcA RecLAMe AQUI 2016

secReTÁRIO de AgRIcULTURA de 
sÃO PAULO ReceBe O PRÊMIO 
desTAQUe dO AgRONegócIO 



   CONHEÇA OS  
       CARROS FAVORITOS
DOS BRASILEIROS.

CONSULTE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS
NA CONCESSIONÁRIA CHEVROLET DE SUA PREFERÊNCIA.

S10
Pick-up média 
líder de vendas 
há 20 anos.

PRISMA
O sedan 
mais vendido 
do Brasil.

ONIX
O carro mais vendido  
do Brasil e o melhor valor 
de revenda pelo 2º ano 
consecutivo.

SPIN
Líder de vendas  
da categoria.

S10 – Pick-up média líder de vendas há 20 anos, de acordo com dados da ANFAVEA. Spin – Monovolume mais vendido no Brasil, de acordo com dados da 
ANFAVEA. Onix – Carro mais vendido no Brasil, de acordo com dados da ANFAVEA – número de emplacamentos de veículos de passageiros em 2015. Onix 
– Eleito o carro com o maior valor de revenda do Brasil pelo 2º ano consecutivo, de acordo com dados da AutoInforme 2014 e 2015. Prisma – Sedan mais 
vendido do Brasil, de acordo com dados da ANFAVEA – número de emplacamentos de veículos de passageiros em 2015. Consulte a concessionária Chevrolet 
de sua preferência para mais informações sobre as condições especiais aplicáveis. Por se tratar de venda direta, o proprietário deverá respeitar as regras 
de permanência mínima com o veículo, não podendo transferi-lo a terceiro antes do prazo informado no momento de seu faturamento. Faturamento sujeito 
a disponibilidade em estoque. Imagens relativas às versões de veículos disponíveis na data de produção deste material (4/11/2016). Os veículos Chevrolet 
estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br - SAC: 0800 702 4200

Faça revisões em seu veículo regularmente.

46271-002_An. FROTA LÍDER-GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS_28.7x38cm.indd   1 11/4/16   7:35 PM



10 especialENTREPOSTO  i  NovEmbRo / 2016

Em momentos compli-
cados, principalmente, 
em situações corriquei-
ras, quem nunca ouviu 

a expressão: “descascar o abaca-
xi”? Pois bem, é um termo popu-
lar brasileiro utilizado para casos 
nos quais ninguém quer resol-
ver o problema. Infelizmente, a 
fruta é associada negativamente 
neste dito popular. Porém, ao 
contrário da fama associada, ela 
beneficia em vários aspectos, por 
exemplo, na saúde, já que con-
tém uma grande quantidade de 
vitaminas A, C, B, além de zin-
co, magnésio, fósforo, cálcio, fer-
ro e sódio. 

A nutricionista Flávia Salvit-
ti, que trabalha no Hospital São 
Paulo, ressalta os benefícios e os 
cuidados com a fruta. “O abaca-
xi tem baixo valor calórico, sen-
do que uma fatia grande contém 
em média 40 calorias. Recomen-
da-se consumir até cinco porções 
diariamente. Podemos dizer que 
ele facilita a digestão de proteí-
nas. A acidez da fruta, somada 
à acidez do estômago, aumenta 
a capacidade de digerir esse tipo 
de alimento. Porém, não é indi-
cado para quem sofre de gastrite, 
refluxo gastresofágico, úlcera e 
ferimentos na boca, pois a acidez 
da fruta causa grande desconfor-
to”, explica Flávia Salvitti.

As características de sabor 
e aroma tornam a fruta muito 
apreciada para consumo fres-
co. Industrializada, ela pode ser 
consumida em calda (fatias ou 
pedaços) ou suco pasteurizado 
(concentrado ou não), além de 
geleias. “Eu gosto da acidez do 
abacaxi. Primeiramente, na hora 
de escolher, eu olho, sempre, à 
aparência. Prefiro pegar maduro 
e só tiro a coroa quando for usar 
o fruto. Na cozinha, ele combina 
com tudo, porque, eu gosto de 
preparar pratos agridoces, pois, 
fica muito bom. Mas, a principal 
utilização do abacaxi é para suco, 
bolo, doces”, comenta a consu-
midora Joyce Gomes.  

Segundo os dados da Embra-
pa, as principais variedades co-
merciais cultivadas no país são: a 
Pérola ou Branco de Pernambu-

co, Smooth Cayenne e Jupi.  A 
época do plantio, de preferência, 
no início da estação chuvosa, o 
que facilita o firmamento das 
mudas. Esta indicação não é rígi-
da e o plantio pode ser efetuado 
durante todo o ano, a depender 
da umidade do solo, da disponi-
bilidade de mudas e da época que 
deseja colher o fruto. Tendo a fu-
sariose como a principal doença 
desta cultura. A podridão negra é 
uma doença de pós-colheita.

O abacaxizeiro é uma planta 
com características muito pecu-
liares, que oferecem oportuni-
dades e desafios especiais para 
quem o cultiva com propósitos 
comerciais. Ela não suporta cli-
ma muito frio. A melhor tempe-
ratura situa-se entre 22 °C e 32 
°C. Podendo suportar tempera-
turas fora dessa faixa, mas acima 
de 40 °C e abaixo de 5°C, a plan-
ta apenas resiste por períodos 
curtos. Com adaptações a con-
dições de baixa umidade, requer 
boa disponibilidade hídrica em 
períodos críticos para garantir a 
produção de frutos comerciais.

O Instituto Agronômico de 
Pernambuco – IPA explica que 
a melhor época para o plantio, 
nas condições de sequeiro, ou 
seja, seco, fica entre os meses de 
fevereiro a maio e quando irriga-
do, pode ser em qualquer época. 
Em Marataízes, no Sul do Espí-
rito Santo, a falta de chuva pre-
judicou a produção do abacaxi. 
O fruto é responsável por 60% 
da arrecadação da agricultura no 
município. A expectativa não é 
nada animadora para este ano, 
sendo que a previsão é colher 
apenas 24 milhões de abacaxis, 
enquanto, em 2014, a colheita 
foi de 32 milhões.

“Marataízes virou a terra do 
abacaxi pelas condições de clima, 
de solo da região. É uma cultu-
ra que se adaptou muito bem à 
região também, pela menor inci-
dência de pragas. Então, a gente 
tem esse legado de produzir bem 
e ter um fruto de qualidade”, dis-
se o engenheiro agrônomo Antô-
nio Carlos Franco.

A novidade é que agriculto-
res familiares do município de 

Careiro da Várzea, localizado a 
25 quilômetros de Manaus estão 
cultivando o abacaxi orgânico. 
O estilo de produção é susten-
tável, com o uso de técnicas da 
agricultura orgânica baseadas em 
princípios da agroecologia. Tudo 
isso, incentivado pelo Governo 
do Amazonas, por meio do Insti-
tuto de Desenvolvimento Agro-
pecuário e Florestal Sustentável 
do Amazonas (Idam).

O Brasil conta no total com 
uma área colhida de 65.176 
hectares de abacaxi. Produzindo 
aproximadamente 1,8 bilhão de 
frutos no ano passado e a previ-
são para esta safra de 2016 é de 
1,7 bilhão, um recuo de -3,7%. 
Segundo os dados do IBGE. A 
Região Nordeste é a maior pro-
dutora do País com uma área 
colhida 23.151 hectares, o que 
com responde por 37,1% do to-
tal. Sendo o Pará, o maior Estado 
produtor de abacaxi, com uma 
produção anual de 353 milhões.

“O abacaxi representou a 
redenção para a economia dos 
municípios da região sudeste do 
Pará. Foi a cultura do abacaxi 
que pode transformar áreas já 
antropizadas ou de terras consi-
deradas pouco ricas em regiões 
de intensa produção agrícola e 
que levaram o Pará a ser hoje o 
maior produtor nacional de aba-
caxi, gerando ocupação e renda 
para milhares de trabalhadores 
rurais”, mencionou o Secretário 
de Desenvolvimento Agropecuá-
rio e da Pesca do Estado de Pará, 
o engenheiro Agrônomo Hilde-
gardo de Figueiredo Nunes du-
rante a abertura do VI Simpósio 
Nacional da Cultura do Abacaxi.

Já no cenário internacional, 
segundo o levantamento do 
IAC - Instituto Agronômico de 
Campinas, órgão de pesquisa da 
Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios, da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, o Brasil 
é o 2º maior produtor mundial 
de abacaxi, ficando apenas atrás 
da Tailândia, com 1,98 milhão 
de toneladas. Os principais com-
pradores de suco concentrado e 
de fruto in natura brasileira são 

a Argentina, Uruguai, os Países 
Baixos e os Estados Unidos. O 
Estado de São Paulo, entretanto, 
é o maior consumidor de abacaxi 
de mesa e o maior produtor de 
suco concentrado para exporta-
ção, apesar de produzir apenas 
5% do abacaxi que utiliza. 

A Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (CEAGESP), empresa 
pública vinculada ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, é o terceiro maior 
mercado atacadista do mundo e 
o maior da América Latina. No 
balanço elaborado pelo Ceasa 
de São Paulo, de janeiro a agos-
to, o ranking de produtos pelo 
volume em toneladas, o item 
abacaxi ocupa a sétima posição, 
com 57.880,54 toneladas, o que 
representa 5% do total. A fruta, 
no Entreposto Paulista fechou 
a primeira quinzena do mês de 
novembro com o valor médio de 
R$ 4,36 a unidade do abacaxi 
pérola, graúdo. Já na Ceasa do 
Paraná, o valor fica por R$ 5,40 
no mesmo período.

A Ceasa de Santa Catarina 
teve queda de 0,62% do preço 
médio dos alimentos, porém um 
dos itens que tiveram alta do pre-
ço foi o abacaxi, um aumento de 
20,03%, em relação ao mês an-
terior. 

abaCaXICULTUra CoLoCa braSIL em 
deSTaQUe no CenÁrIo InTernaCIonaL
PAíS PRODUz 1,8 BILHãO DO FRUTO E É O SEGUnDO MAIOR PRODUTOR DE ABACAxI, FICAnDO APEnAS ATRáS DA TAILânDIA
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Classificação Estado

1º Pará

2º Paraíba

3º Minas Gerais

4º Bahia

5º Rio G.do Norte

6º São Paulo

Área (ha)

11.303

9.341

8.446

4.990

3.152

3.365

Produt. (kg/ha)

31.294

29.980

31.692

26.342

32.530

29.033

Produção  (mil frutos)

353.721

280.042

267.671

131.445

102.533

97.696

DADOS: CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE ABACAXI

Fonte: IBGE - março de 2015



Os projetos produtivos desenvolvidos pelos 
estudantes da Casa Familiar Rural de Presi-
dente Tancredo Neves (CFR-PTN), apoia-
da pela Fundação Odebrecht, renderam R$ 
1,037 milhão em 2015.
A atividade prática integra o ciclo de for-
mação de três anos oferecido pela institui-
ção de ensino. Este ano, por meio de uma 
parceria com a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), parte des-
ses projetos produtivos terão como foco a 
distribuição de 500 mil mudas de abacaxi 
imperial plantados pelos jovens estudantes 
da CFR-PTN e suas famílias.

As mudas de abacaxi imperial, variedade 
sem espinhos na coroa, foram desenvolvi-
das em laboratório pela Embrapa. Toda a 
produção será livre de agrotóxicos. A pro-
jeção é de que o faturamento dos projetos 
chegue a R$ 1 milhão. Ao todo, 50 famílias 
de jovens estudantes estão sendo beneficia-
das e a produção será escoada por meio da 
Cooperativa dos Produtores Rurais de Pre-
sidente Tancredo Neves (Coopatan), que 
assim como a CFR-PTN, faz parte do Pro-
grama de Desenvolvimento e Crescimento 
Integrado com Sustentabilidade, coordena-
do pela Fundação Odebrecht.

A Embrapa Mandioca e Fruticultura 
(Cruz das Almas, BA), Unidade da Em-
brapa — Empresa de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa), vinculada ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
—, escolheu o Congresso Brasileiro de 
Fruticultura, que este ano aconteceu em 
São Luís (MA), do dia 17 a 21 de outu-
bro, para o lançamento de duas cultivares 
de abacaxizeiros ornamentais: BRS Boyrá 
e BRS Anauê.
Essas duas cultivares de abacaxizeiros or-
namentais foram desenvolvidas a partir de 
outras conservadas no banco de germo-
plasma de abacaxi da Embrapa Mandioca 
e Fruticultura, que tem mais de 600 aces-
sos e uma enorme riqueza e variabilidade 
genética da espécie. “Dentre as variedades 
silvestres, que não são comestíveis, muitas 

possuem frutos pequenos, hastes retorci-
das e cores variadas, características interes-
santes que podem ser melhor exploradas 
como ornamentais. 
A partir de um criterioso trabalho reali-
zado com essa coleção, foi possível iden-
tificar e melhorar materiais com potencial 
para usos diversos no segmento de flores. 
O melhoramento genético e a construção 
dos produtos pretendidos foram ações pa-
ralelas”, explica a pesquisadora Fernanda 
Vidigal.
As cultivares abrem um novo nicho de 
mercado para agricultores familiares e 
para produtores de maior porte, incluin-
do exportadores. Comercializado na Eu-
ropa há mais de uma década, o abacaxi 
ornamental tem mercado inexpressivo no 
Brasil.

A comercialização foi o primeiro grande 
problema dos produtores de abacaxi de 
Itaberaba (BA). “O pessoal pagava bem 
menos que o preço de mercado ou não 
pagava; era mau pagador”, lembra Alber-
to Alves. Então, em 2000, 23 agricultores 
criaram a Cooperativa dos Produtores de 
Abacaxi de Itaberaba (Coopaita), atual 
Cooperativa Agroindustrial de Itaberaba. 
“Como não sabíamos fazer a venda direta 
para a Ceasa [Central de Abastecimento 
da Bahia e de São Paulo], buscamos apoio 
da Bolsa de Valores de Pernambuco, que 
comercializava nossa fruta e, lógico, tira-
va a fatia deles. Três anos depois, vimos 
que já tínhamos ganhado expertise e 
passamos a caminhar sozinhos”, recorda 
Valdomiro Vicente, ex-presidente da Co-
opaita.
Em 2001, diante da importância da la-
voura para o município foi criado o 
Grupo Gestor do Abacaxi com a finali-
dade de coordenar as ações de assistên-
cia técnica, pesquisa, desenvolvimento, 
comercialização e financiamento para a 
sustentabilidade da cultura do abacaxi 

em Itaberaba e região. Era formado pela 
Embrapa Mandioca e Fruticultura, Co-
opaita, EBDA, Adab, Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Banco do Nordeste, Banco do 
Brasil e, por último, o Sistema de Coo-
perativas de Crédito do Brasil (Sicoob).
Tatiana Piedade Santos, filha do produtor 
Antônio de Santana Santos, trabalha na 
cooperativa há nove anos. “Hoje temos 
150 cooperados, mas ativos deve ter uns 
50. Ativo é o cooperado que todo ano 
comercializa, entrega a fruta dele para a 
cooperativa comercializar, participa das 
assembleias, é preocupado com o futuro 
da cooperativa. Os outros não entendem 
nem que a gente não compra a fruta do 
cooperado, a gente só faz a intermediação 
do produtor com o cliente final”, lamen-
ta. O fruto in natura é vendido para o 
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo e Mi-
nas Gerais) e Sul (Santa Catarina, Porto 
Alegre e Curitiba). No Nordeste, existem 
apenas alguns clientes em Salvador.

FONTE: EMBRAPA
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PROJeTO cOM 500 MIL MUdAs 
de ABAcAXI IMPeRIAL AJUdA 
JOveNs esTUdANTes

cOOPeRATIvA NA BAHIA AgRegA 
vALOR À PROdUÇÃO de ABAcAXI

EMBRaPa aPRESENTa VaRiEDaDES 
DE aBaCaXiS ORNaMENTaiS NO 
CONGRESSO DE FRUTiCULTURa

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



Parceria entre técnicos extensionistas e 
pesquisadores conseguiu alavancar a ca-
deia produtiva do abacaxi no Município 
de Itaberaba no Semiárido baiano a pon-
to de transformar a cidade no maior pro-
dutor estadual da fruta. Adubação corre-
ta, adensamento da plantação, controle 
de pragas e indução floral foram algumas 
práticas que fizeram a produtividade au-
mentar. 
Além disso, toda a cadeia foi organizada 
a fim de dar sustentabilidade à produção 
e até a palha do abacaxi foi aproveitada 
para alimentar o gado, ajudando o Mu-
nicípio a reduzir as perdas na produção 
animal durante um período de seca.
“Um achado”. Assim o engenheiro
-agrônomo Alberto de Almeida Alves, da 
Superintendência Baiana de Assistência 
Técnica e Extensão (Bahiater), resume a 
importância da abacaxicultura para o mu-
nicípio localizado na entrada da Chapada 
Diamantina, distante 264 quilômetros de 
Salvador. O fruto é explorado há cerca de 
40 anos na região — que tem condições 
ecológicas diferentes da maioria das regi-
ões tradicionais de cultivo —, mas foi há 

menos de 20 anos que se firmou. O cul-
tivo cresceu na mesma proporção que a 
produção declinou no Município de Co-
ração de Maria, à época o maior produtor 
do estado com a maioria das plantações 
atacadas pela fusariose,  principal doença 
da cultura, causada pelo fungo Fusarium 
guttiforme, também chamada de gomose 
ou resinose.
Hoje, o abacaxi da variedade Pérola é o 
principal produto agrícola do município, 
ocupando 2,3 mil hectares de área plan-
tada. Segundo os dados mais recentes do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), em 2014 a produção anu-
al foi de 18,9 mil toneladas gerando cerca 
de seis mil empregos diretos e indiretos 
durante todo o ciclo da cultura e receita 
anual  acima de R$ 30 milhões. O abaca-
xi produzido no município correspondeu 
por vários anos quase à metade do pro-
duzido em todo o estado e é destinado ao 
mercado interno de frutos in natura e o 
Estado de São Paulo é o maior compra-
dor. O ponto alto da produção aconteceu 
em 2008, com uma produção de 86,4 
milhões de frutos.

A proprietária Maria Helena é fundadora 
da empresa que leva o próprio nome Ma-
ria Helena Sousa da Costa ME. Ela tem 
uma história de superação e de sucesso. 
Já que há 13 anos, à frente do negócio, 
começou sem ter experiência alguma em 
gestão e hoje administra sozinha o co-
mércio de abacaxi e melancia, na Com-
panhia de Entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo (CEAGESP).
Isso, porque, segundo o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE o tempo médio 
de empresas que fecham as portas é de 
aproximadamente três anos. E de acordo 
com o último levantamento do IBGE, 
em 2015, mais da metade dos comércios 
encerrou as atividades. 
“A maior preocupação na minha admi-
nistração são os concorrentes desleais, 
aqui na Ceasa de São Paulo. As empresas 
vêm para cá, sem qualquer tipo de cadas-
tro e ficam por uns seis meses, oferecen-
do aos clientes produtos sem qualidades” 
explica Maria Helena.
Porém, para combater isso, o diferencial 
da empresa começa já na compra do pro-
duto. O abacaxi comercializado é do tipo 
Pérola. Ele já vem verde e no abasteci-

mento realizado no Entreposto paulista, 
sendo que logística demora uns três dias, 
a fruta ainda está madura. Fator impor-
tante, ressaltando que para competir em 
um mercado disputado é preciso ter um 
destaque especial para o comprador. E 
esse cliente fiel é o que mantém a Maria 
Helena Sousa da Costa ME em ativida-
de, mesmo em período complicado que 
a economia brasileira está passando.  As 
vendas do abacaxi pérola estão no mesmo 
parâmetro em relação ao ano passado.
Hoje, o estabelecimento conta com 10 
funcionários, que trabalham uniformi-
zados. Sendo que muitos aprenderam 
as práticas no dia a dia. A embalagem 
utilizada na armazenagem é de madeira, 
mas o cliente pode trazer o de plástico 
se preferir para o transporte da fruta. A 
caixa do abacaxi de 1,2 quilos, no vare-
jo sai por volta de R$ 15 e no atacado 
por R$ 13. A distribuição é realizada em 
diversos hipermercados, distribuidoras, 
feiras de todo o estado de São Paulo. O 
frete é terceirizado e a mercadoria vem 
de longe, nas regiões Norte, Nordeste e 
Sudeste, principalmente dos estados de 
Tocantins, Paraíba, Pará e também Mi-
nas Gerais. 
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PesQUIsA e eXTeNsÃO RURAL TRANsFORMAM ITABeRABA 
eM MAIOR PROdUTOR de ABAcAXI dO esTAdO

PERMiSSiONÁRia aDMiNiSTRa COM PULSO FiRME 
COMÉRCiO DE aBaCaXi Na CEaGESP
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CIrCUITo CeaSa ford Tem 
eTapa em Campo grande

O Circuito Ceasa Ford é um evento que 
percorre entrepostos de abastecimentos em 
diversas cidades brasileiras. Entre os dias 16 
e 18 de novembro aconteceu a etapa Cam-
po Grande, onde atacadistas e motoristas 
de caminhão puderam conhecer melhor o 
portfólio de veículos da Ford Caminhões.

Entre os destaques estava o Cargo 2429 
Torqshift com inédita transmissão auto-
matizada que permite trocas automáticas 
ou manuais, disponível para test-drive 
para todos motoristas interessados em ter 
uma experiência com a novidade.

“A Ford manteve seus investimentos 
nas operações de caminhões mesmo dian-
te do atual cenário de mercado do setor”, 
disse João Pimentel, diretor da Ford Ca-
minhões. “Em 2015 fomos a marca de 
caminhões que mais cresceu com o lan-
çamento de produtos em segmentos espe-
ciais e acreditamos que a linha Torqshift 
mantém essa estratégia de mercado com 
caminhões que aumentam a produtivi-
dade e rentabilidade do transportador em 
vários tipos de aplicações, tendo como 
base o custo-benefício para o cliente, fator 
importante especialmente neste momento 
da economia.”

A nova linha é formada por seis mode-
los, com capacidade de 16 a 45 toneladas: 
Cargo 1723 Torqshift, Cargo 1723 Ko-

lector Torqshift, Cargo 1729R Torqshift, 
Cargo 2429 Torqshift, Cargo 1729T Tor-
qshift e Cargo 1933T Torqshift, estes dois 
últimos cavalos-mecânicos.

CEASA CAMPO GrANDE

As Centrais de Abastecimento de Mato 
Grosso do Sul – CEASA é uma empresa de 
economia mista, vinculada administrativa-
mente a AGRAER. Inaugurada em 05 de 
julho de 1979, em uma área total do imóvel 
de 92.450 m².  

Esta tem como finalidade a orientação, 
disciplinamento, distribuição e comerciali-
zação de produtos hortículas no Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

As Centrais de Abastecimento de Mato 
Grosso do Sul – CEASA oferta serviços 
no atacado de locação de espaço físico aos 
atacadistas, varejistas e agricultores para 
a comercialização de produtos hortifruti-
granjeiros.

A Ceasa Campo Grande recebe cerca de 
1,5 mil pessoas por dia, entre compradores 
e vendedore, com uma circulação diária de 
mil veículos.

Os produtos comercializados têm des-
tinos para diversos mercados de médio e 
pequeno porte, Mercearia de bairros, Sa-
colões, Feirantes, Supermercadistas, Vende-

dores ambulantes, Municípios do interior 
do Estado e consumidores diretos.

Quanto à origem dos produtos comer-
cializados, a participação dos produtos de 
Mato Grosso do Sul foi de 24.050 tone-
ladas que representa (16,69%) do total 
comercializado. O Estado de São Paulo 
participa com 44.738 toneladas que repre-
sentam (31,05%) do total comercializado. 
Os restantes dos Estados (PR, SC, MG, 
RS, GO, ES, TO, DF, MT, BA, PA e PE) 
contribuíram com 75.315 toneladas que 
representam (52,26%) do total comercia-
lizado. 

De acordo com os dados levanta-
dos, foram importados de outros estados 
84,17% dos produtos comercializados na 
CEASA.

PrÓXIMA ETAPA

O destino da caravana agora é o Ceasa 
de Goiânia,  uma das mais modernas e or-
ganizadas do país, comercializando em mé-
dia 60.000 toneladas de alimentos por mês.

A etapa Goiânia acontece entre os dias 
22 e 24 de novembro na Ceasa localizada 
na Rodovia BR-153, s/n - Jardim Guana-
bara.

Acompanhe o evento pela internet: 
www.fordcaminhões.com.br/circuitoceasa.

EvEnTO QUE pERCORRERá SEIS CApITAIS DE ESTADOS ATé DEzEMBRO COMEçA nO MATO 
gROSSO DO SUL pARA MOSTRAR A LInhA CARgO E OS SERvIçOS fORD CAMInhõES
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16 17 18 CEASA CAMPO GrANDE
Mato Grosso do Sul

22 23 24 CEASA GOIÂNIA
Goiás

5 6 7 CEASA rECIFE
Pernambuco

13 14 15 CEASA SAlVADOr
Bahia

19 20 21 CEASA VITÓrIA
Espírito Santo

29 30 1 CEASA FOrTAlEZA
Ceará

NOVEMBrO / DEZEMBrO

rOTEIrO CIrCuITO CEASA FOrD
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CeageSp Se prepara para operaçÃo fInaL de ano
Com a proximidade das festas 

de final de ano, estima-se que a 
movimentação no mercado chegue 
a aumentar em cerca de 20% em 
relação aos períodos normais. Isso 
representa cerca de 100 mil pessoas 
circulando todos os dias, que vem 
em busca de com frutas, legumes, 
verduras, flores e pescados, trazidas 
por mais de 30 mil veículos de todas 
as partes do Brasil.

Para dar suporte à essa deman-
da, várias obras de melhoria estão 
sendo realizadas no Entreposto Ter-
minal São Paulo (ETSP). Desde o 
final do ano passado, várias obras 
de recapeamento das ruas do maior 
entreposto da rede CEAGESP estão 
sendo realizadas, na chamada Ope-
ração tapa-Buraco. O sistema de 
iluminação também está sendo re-
novado, com a instalação de postes 
e luminárias com lâmpadas LED.

As obras fazem parte da inicia-
tiva da atual administração de im-
plantar melhorias no ETSP e, assim, 
possibilitar um lugar melhor para 
que os atacadistas e comerciantes 
instalados no local possam alavancar 
seus negócios. Principalmente nessa 
época de final de ano, quando não 
só distribuidores e varejistas vem se 
abastecer na CEAGESP para as fes-
tividades natalinas e de Ano Novo, 
como também muitos consumido-
res finais procuram o mercado para 
se beneficiar dos preços baixos de 
atacado para tornar suas mesas mais 
fartas e saudáveis.

OBrAS
Desde o início da Operação 

Tapa-Buraco, em fevereiro deste 
ano, foram executados serviços de 
recapeamento das vias internas e 
de cobertura de buracos em 10.332 
m2 da área pavimentada. O serviço 
vem sendo gerenciado pelo Depar-
tamento de Engenharia e Manuten-
ção (DEMAN), por meio da Seção 
de Manutenção Civil (SEMAC), 
que já iniciou processo licitatório 
para pavimentação de outras áreas 
do ETSP, para dar continuidade à 
esse serviço.

Na parte elétrica, desde dezem-
bro de 2015 várias obras estão sendo 
realizadas para melhorar o sistema 
de iluminação para as vias públicas 
do ETSP, para proporcionar um 
ambiente com maior segurança e 
conforto para comerciantes e clien-
tes que procuram as atividades que 
ocorrem no período noturno, como 
o Varejão, as Feiras de flores e o ata-
cado de pescado bem como, os ca-
minhões que pernoitam à espera da 
carga e descarga de produtos.

Já foi implantada a infraestru-
tura aérea e subterrânea, com a ins-
talação de postes e luminárias com 
tecnologia L.E.D (Light Emitter 
Diode) - com a instalação de 300 
luminárias de 115W e 430 lumi-

nárias de 220 W -, que proporcio-
nam iluminação superior, obtendo-
-se economia de energia elétrica de 
aproximadamente 50% em relação 
ao sistema convencional existente 
até então, conforme dados da Seção 
de Manutenção Elétrica (SEMAE).

POrTArIA
Ainda com o intuito de aten-

der ao aumento da demanda que se 
espera até o final do ano, o Depar-
tamento de Entreposto da Capital 
(DEPEC) já comunicou ao merca-
do sobre os novos horários de co-
mercialização e de carga e descarga 
de mercadorias, que estará estendi-
do em algumas horas, com variações 
de um setor para outro. Horário 
sugerido para descarga: entre 2h e 
7h. Horário sugerido para carga: 
entre 12h e 20h. Mais informações 
podem ser obtidas diretamente na 
Seção de Controle de Mercado pelo 
telefone (11) 3643-3858.

O DEPEC ainda orienta os 
motoristas a utilizarem outras vias 
de acesso ao ETSP, como os por-
tões 10 ou 13, em caso de excesso 
de veículos no portão 3 da Av. Dr. 
Gastão Vidigal, 1946. Para agilizar a 
entrada pelos portões, é preciso que 
a nota fiscal do produtor esteja pre-
enchida corretamente e apresentada 
com a 2ª via ou cópia do DANFE 
– no caso de nota eletrônica -, nas 
cabines de fiscalização. Avisa ainda 
que não é permitida a entrada de 
lixo nos caminhões, pois os mesmos 
serão vistoriados nas portarias.

TráFEGO
Para organizar o trânsito exter-

no nos dias de maior movimento, a 
CEAGESP contará com o apoio de 
agentes da Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET), para auxiliar 
o trânsito na saída de veículos nos 
portões 1, 2 e 5, orientar portões 
alternativos de entrada, auxiliar o 
tempo manualmente dos semáfo-
ros, entre outras ações nas demais 
portarias.

Internamente, foi contratado 
um serviço de guincho para operar 
nas dependências do ETSP, acom-
panhada de mão de obra, no perí-
odo de 05/12/2016 a 04/01/2017. 
Ainda ordenou otimizar a limpeza 
do mercado e dos banheiros do en-
treposto, assim como o aumento do 
efetivo da segurança.

O DEPEC orienta ainda que os 
motoristas respeitem a sinalização 
de tráfego de veículos; que não pa-
rem em locais proibidos, e sigam as 
orientações dos seguranças e fiscais. 
Avisa ainda contratar somente servi-
ços de carregadores credenciados, os 
quais podem ser identificados pela 
numeração de registro marcada na 
camiseta, colete e carrinho destes 
profissionais.

O Banco CEAGESP de Alimentos (BCA) superou 
as expectativas de arrecadação em outubro atingin-
do 250.057 toneladas de alimentos cedidas por co-
merciantes da Companhia. Desse montante, 122.557 
toneladas estavam em condições de consumo após 
averiguação da equipe de nutrição do Banco.

Com isso foram beneficiadas 155.843 pessoas 
atendidas por 163 entidades cadastradas junto ao BCA 
no último mês. Foram 58 comerciantes responsáveis 
pelas doações e o BCA contou com a ajuda voluntária 
de um carregador para a coleta dos alimentos.

Os preços dos cerca de 150 produtos acompa-
nhados pelo Índice CEAGESP aumentaram 2,73% em 
outubro. Foi a primeira elevação após seis quedas 
consecutivas do indicador. O excesso de chuvas em 
algumas regiões produtoras associado a elevação 
das temperaturas prejudicaram o volume ofertado 
e a qualidade de alguns produtos, notadamente no 
setor de frutas. 

No ano, o indicador acumula alta de 5,46% e, nos 
últimos 12 meses, a elevação foi de 13,42%. O volu-
me comercializado no entreposto de São Paulo caiu 
7,23% em outubro de 2016. Foram comercializadas 
268.264 toneladas ante 289.172 negociadas em ou-
tubro de 2015.  

Os setores que registraram alta em outubro fo-
ram o de frutas (4,41%), de pescados (3,60%) e de di-
versos (batata, alho, cebola, coco seco) foi de 5,09%. 
Apresentaram queda os setores de legumes (5,52%) 
e de verduras (0,68%). 

Para saber o que subiu ou desceu de cada um desses setores, 
visite os nosso portal: www.ceagesp.gov.br.

bCa SUpera 250 mIL Ton 
em oUTUbro

ÍndICe CeageSp Sobe 
2,73% em oUTUbro

OBRAS DE MELhORIA ABRAngEM RUAS E ILUMInAçãO DO EnTREpOSTO TERMInAL SãO pAULO
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Preço médio dos alimentos teve queda de 
0,62% em outubro, chegando a R$ 1,95. Os 
números fazem parte do relatório mensal di-
vulgado pela Centrais de Abastecimento do 
Estado de Santa Catarina S/A (Ceasa/SC) no 
dia 9 de novembro. No último mês, a Ceasa/
SC comercializou 29.165 toneladas de horti-
frutigranjeiros, gerando uma movimentação 
financeira de aproximadamente R$ 57 mi-
lhões.

Em outubro deste ano a comercialização 
de hortifrutigranjeiros foi 2,19% maior do 
que no mesmo período de 2015, quando fo-
ram comercializadas 28.540 toneladas. A ex-
pectativa da Ceasa é encerrar 2016 com uma 
movimentação financeira próxima de R$ 
800 milhões. Segundo o presidente, Agosti-
nho Pauli, mesmo num cenário econômico 
desfavorável, a Ceasa mostra a força da agri-
cultura familiar catarinense. “Temos pers-
pectivas otimistas e promissoras para o verão 
2017, com a vinda de turistas que apreciam a 
qualidade das furtas, verduras e legumes dis-
poníveis a todos os consumidores que aqui 
escolhem para passar suas férias e momentos 
felizes”, afirma.

Os produtos com maior queda de pre-
ços em outubro foram: brócolis cabeça 
(-35,84%), repolho (-22,97%), pimen-
tão (-22,88%), cebola (-20,90%), pepino 
(-20,77%), beterraba (-17,22%), moran-
go (-14,23%), vagem (-12,93%), tomate 
(-8,06%), maçã (-7,88%) e ovos (-7,79%). 
Os produtos com alta nos preços foram: cou-
ve flor (85,11%), abacaxi (20,03%), mamão 
(15,56%), melancia (12,93%) e cenoura 
(6,71%).

Considerada a cidade do alimento, 
a Centrais de Abastecimento do Ceará 
recebe hortigranjeiros provenientes de 
21 estados brasileiros e 595 municípios, 
além de cinco países, Espanha, Holanda, 
Argentina, Chile e China, durante o ano 
todo. Apesar de cinco anos de estiagem 
os campeões em abastecimento são os 
municípios da região Nordeste com 288 
municípios abastecedores, mas o Ceará é 
o líder em abastecimento contando com 
a participação de 96 dos 184 municípios. 
Os outros estados que mais contribuem 
com o abastecimento são: Bahia (88), 
Pernambuco (25), Rio Grande do Nor-
te (23) e Sergipe (22). É importante citar 
que a Ceasa abastece os 184 municípios 
cearenses, além de estados como Rio 
Grande do Norte, Piauí e Paraíba.

Segundo Odálio Girão, Analista de 
Mercado da Ceará, além da proximidade 
dos municípios nordestinos com o entre-
posto de Maracanaú, existe a tecnologia 
de irrigação e armazenamento de água 
no Ceará e em outros estados que possi-
bilitam a produção de diversos alimentos 
durante o ano inteiro. Conforme ele, o 
fato dos estados nordestinos estarem lo-
calizados em uma zona tropical também 
influência positivamente no plantio e na 
colheita. Outro fato, segundo Odálio Gi-
rão, são os microclimas, vegetações, ven-
tos e nebulosidades favoráveis nas serras 
nordestinas, localidades que apresentam 
temperaturas amenas e favorecem tam-
bém o desenvolvimento da plantação.

Na manhã de hoje (08) a Gerente do 
Departamento Técnico do Centro de 
Abastecimento e Logística de Pernambu-
co (Ceasa/PE), Graça Melo, participou do 
Fórum Estadual de Combate aos Impactos 
dos Agrotóxicos e Transgênicos (Feciat/
PE), no Auditório da Escola Superior do 
Ministério Público do Estado. No evento, 
foram realizados palestras e debates entre 
os órgãos governamentais e organizações, 
sobre os danos à saúde que são causados 
pelo uso de agrotóxicos, tanto nas planta-
ções, quanto nas residências e também os 
efeitos maléficos dos transgênicos. 

O fórum que é realizado no período 
de dois meses, há 15 anos, também con-
tou com a participação participaram ou-
tros órgãos do Estado como a Secretaria 
de Saúde, Educação, Meio Ambiente e a 
Agricultura, através da Agência de Defesa 
e Fiscalização Agropecuária (ADAGRO). 

Os hortigranjeiros ficaram, em média, 
4% mais baratos em outubro no compa-
rativo com setembro, no atacado do en-
treposto de Contagem da CeasaMinas. 
Dentro deste grupo, a maior queda de 
preço foi das hortaliças (legumes e ver-
duras), com redução de 7,7% no preço. 
Já o preço médio das frutas ficou pratica-
mente estável, com leve queda de 0,9%. 
Os ovos também ficaram mais acessíveis 
ao consumidor, com diminuição de 8,1% 
no valor.

Segundo o chefe da Seção de Infor-
mações de Mercado da CeasaMinas, Ri-
cardo Fernandes Martins, a melhoria das 
condições climáticas é um dos fatores 
que levaram à redução do preço médio 
dos hortigranjeiros. A previsão, de acor-
do com ele, é de que a situação verifica-
da em outubro se mantenha até o fim de 
novembro. Entre as hortaliças, as prin-
cipais quedas de preço foram as do chu-
chu (-30,3%), tomate (-21%), cenoura 
(-8,8%), pimentão (-7,4%), cebola ama-

rela (-3,3%) e beterraba (-2,5%).
A queda do tomate merece destaque, 

uma vez que a oferta da hortaliça, embo-
ra estável, já vem boa desde setembro. Já 
com a beterraba e a cebola amarela, têm 
sido verificadas quedas sucessivas de pre-
ços desde maio. A cenoura havia, em se-
tembro, apresentado o menor valor men-
sal desde o início deste ano. Em outubro, 
a cenoura registrou o menor valor para 
este mês desde 2014.

Na trajetória inversa, as principais 
hortaliças que apresentaram aumen-
tos de preço foram o inhame (28,6%), 
repolho (28,1%), berinjela (14,1%), 
couve-flor (11,2%), mandioca (6,5%) e 
batata (2,8%). As altas podem ser expli-
cadas por diversos fatores, tais como en-
tressafra em alguns casos ou, em outros, 
pela recuperação de preços de produtos 
que estavam muito baratos. A berinjela, 
couve-flor e repolho, apesar das altas, por 
exemplo, continuam boas dicas para o 
consumidor. 

A diretoria técnica operacional da Cen-
tral de Abastecimento do Piauí (Ceapi) dis-
tribuiu para os permissionários e clientes 
do mercado, novos formulários com espaço 
para sugestões de melhorias que deverão ser 
implementadas no local quando o contrato 
de parceria público-provado entrar em vigor. 
As opiniões foram depositadas em urnas que 
circulam na central piauiense até o dia 1º de 
novembro.

Segundo Justina Vale, diretora técnica 
operacional da central, a ideia de distribuir 
urnas pelo mercado foi da Superintendên-
cia de Parcerias e Concessões (Suparc). “A 
sugestão foi lançada pela superintendente 
Viviane Moura, na última reunião de apre-
sentação do projeto Nova Ceasa, realizada 
no auditório da ATI. A iniciativa dela foi 
muito bem aceita entre os feirantes presentes 
no encontro e, por isto mesmo, as urnas já 
começaram a circular pelo nosso mercado no 
dia 18. Muitas sugestões já foram depositadas 
nas urnas, não só por permissionários, como 
também, por usuários”, disse Justina. 

CeaSa-SC: preço mÉdIo doS aLImenToS 
Teve QUeda de 0,62% em oUTUbro

288 MUnICíPIOS 
ABASTECEM A CEASA 
CEARá DURAnTE O AnO

CEASA – PE PARTICIPA 
DO fÓRUM ESTADUAL DE 
COMBATE AOS IMpACTOS 
DOS AgROTÓXICOS E 
TRAnSgÊnICOS

HorTIgranJeIroS fICam 4% maIS 
baraToS em oUTUbro na CeaSamInaS

UrnaS CoLeTam 
SUgeSTõeS na CeapI
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naTaL É Tempo de 
farTUra, É Tempo 
de frUTa paULISTa

As frutas são símbolos do 
que é bom na vida: sabor, cor, 
beleza, frescor, natureza, saúde, 
prevenção de doença, diversida-
de e Natal.

Natal é tempo de fruta pau-
lista, colhida madura, pronta 
para o consumo, com todo o seu 
sabor, a produção muito próxi-
ma do consumo. Entre elas estão 
o abacaxi, a ameixa, a lichia, a 
manga, a melancia, o pêssego, 
a uva Niagara. São Paulo é um 
dos estados maiores produtores 
de frutas do Brasil. O Estado de 
São Paulo respondeu, durante 
2015, por 48 % das frutas co-
mercializadas no ceasa paulista-
no da CEAGESP, participação 
que sobe para 52% no mês de 
dezembro. 

O abacaxi Havaí é produ-
zido no Extremo Oeste de São 
Paulo, próximo ao encontro 
entre o Rio Grande e o Rio Pa-
raná, principalmente no mu-
nicípio de Guaraçaí, região de 
Andradina. Terras planas, clima 
quente, grande abundância de 
água. O abacaxi está no ponto 
certo no Natal – com a propor-
ção ideal de doçura e acidez. Os 
dados de 2015 mostram a entra-
da de 15 mil toneladas de aba-
caxi Havaí no ceasa paulistano, 
35% originário de produtores 
paulistas. A oferta de abacaxi 
Havaí cresce muito no fim do 
ano. A oferta de abacaxi em de-
zembro é o dobro da oferta de 
outubro e 40% maior que a de 
novembro. O volume total de 
abacaxi Havaí e Pérola em 2015 
foi de 83 mil toneladas.

A ameixa é parente do pêsse-
go, da mesma família botânica, 
produzida principalmente nos 
municípios do sudoeste paulis-
ta como Itapetininga, tem forte 
oferta e boa qualidade de mea-
dos de outubro a meados de ja-
neiro. A maior parte das 31 mil 
toneladas da ameixa comerciali-
zada no ceasa paulistano é im-
portada (47%), o Estado de São 
Paulo responde por 28%, sendo 
que 66% da ameixa paulista está 

concentrada em dezembro.    
A lichia é uma fruta origi-

nária da China. A sua produção 
está crescendo e está pulverizada 
por muitos municípios paulistas.  
A sua oferta é muito concen-
trada nos meses de novembro e 
dezembro. É uma fruta natalina, 
muito sazonal. São Paulo res-
pondeu, em 2015, por 79% do 
volume total de 1.512 toneladas. 
A oferta entre novembro e de-
zembro dobra e 52% da oferta 
está concentrada em dezembro.

O aroma da manga paulis-
ta o aroma de manga domina o 
mercado de frutas da CEAGESP. 
As variedades de manga mais 
antigas como Bourbon, Espada, 
Rosa são mais fortes em novem-
bro e as outras variedades como 
Palmer, Tommy Atkins, Haden, 
Keitt em dezembro. Os dados 
de 2015 mostram que o Esta-
do de São Paulo responde por 
33% do volume total de manga 
no ano e a sua participação na 
oferta total de manga cresce em 
dezembro para 65%. A oferta 
de manga paulista é alta em ou-
tubro, novembro e dezembro e 
dobra de volume entre outubro 
e dezembro. Dezembro responde 
por 52% do volume de oferta da 
manga paulista.   

A oferta da melancia varia 
com a temperatura. Nas épocas 
mais frias cai o volume de oferta 
e o preço de venda. O calor es-
timula o seu consumo. A oferta 
de melancia no ceasa paulistano 
conta com  quatro estados prin-
cipais São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Goiás, Tocantins e Bahia, 
que se alternam ao longo do 
ano. São Paulo predomina no 
final do ano - outubro, novem-
bro e dezembro. A produção de 
melancia é forte em regiões mais 
quentes como Presidente Pru-
dente, Marília e Tupã e em locais 
de clima mais ameno como o 
município de Capela do Alto da 
região de Itapetininga. A produ-
ção paulista responde por 37% 
das 107 mil toneladas comer-
cializadas no ceasa paulistano 

em 2015. A oferta da melancia 
paulista está concentrada (60%) 
nos meses de abril, novembro e 
dezembro, sendo 21% em de-
zembro. Ela cresceu 10% entre 
novembro e dezembro de 2015.

A oferta do pêssego paulista 
começa em agosto e cresce em 
setembro, outubro e novem-
bro. O pêssego gaúcho começa 
em novembro e vai até janeiro. 
A briga entre as duas origens é 
forte mesmo em novembro. A 
produção paulista de pêssego é 
próxima do mercado paulistano. 
As regiões agrícolas maiores pro-
dutoras são Itapeva, Campinas, 
Bragança Paulista e Avaré. A di-
versidade das variedades é imen-
sa. Os dados de 2015 mostram 
que São Paulo respondeu por 
27% de 23 mil toneladas oferta-
das no ceasa paulistano. A oferta 
paulista cai 62%, quando com-
paramos dezembro a novembro 
de 2015, quando o pêssego gaú-
cho passa a dominar.

A produção e a importação 
de romã está crescendo, a cada 

ano. São Paulo respondeu pela 
origem de 53% do volume co-
mercializado de 647 toneladas 
no ceasa paulistano, seguido 
pela romã importada com 33%, 
em 2015. A romã é muito pro-
curada no ano novo, para dar 
sorte. Dezembro vende quatro 
vezes mais romã paulista que 
novembro e concentra 39% da 
oferta anual da romã paulista.

A uva Niagara pertence ao 
grupo de variedades conheci-
do como uva rústica ou uva de 
chupar e pertence à espécie Vi-
tis labrusca.  O sabor foxado e 
a polpa que se desprende da 
casca, ao ser pressionada, são 
características que a diferenciam 
das outras uvas como a Itália, a 
Brasil, a Red Globe e outras, da 
espécie Vitis vinifera.  A espécie 
Vitis labrusca  é originária da 
América do Norte e foi trazida 
ao Brasil em 1830 pelo  inglês 
John Rudge. A sua produção 
progrediu com a chegada dos 
primeiros imigrantes italianos 
em São Paulo. A uva Niagara 

rosada surgiu espontaneamente 
em 1933 no município de Jun-
diaí, que continua um grande 
produtor de uva. A cultura se 
expandiu para outras regiões 
do estado de São Paulo como 
Indaiatuba, Porto Feliz e mais 
recentemente para o quente No-
roeste paulista. A cera natural de 
proteção, que ocorre em todas 
as frutas, é muito evidente na 
uva Niagara e um sinal impor-
tante de qualidade do produto e 
de pouco manuseio do produto. 
São Paulo respondeu, em 2015, 
por 82% das 12 mil toneladas 
comercializadas no ceasa pau-
listano. A oferta teve um forte 
pico de oferta em dezembro e 
o volume cresceu quase 7 vezes 
entre novembro e dezembro de 
2015.

Programe o seu Natal com 
frutas maduras, coloridas e chei-
rosas. 

Que presente de Natal sabo-
roso!

CenTro de QUaLIdade, peSQUISa e deSenvoLvImenTo da CeageSp



CONSELHO ESTaDUaL 
DE DESENVOLViMENTO 
Da aGRiCULTURa 
FaMiLiaR DESPERTa O 
iNTERESSE DO PaNaMÁ

O secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Arnaldo 
Jardim, participou no dia 9 
de novembro, da reunião 
do Conselho Estadual 
de Desenvolvimento da 
Agricultura Familiar (Cedaf-SP) 
da Secretaria. Realizado na 
capital paulista, o encontro 
discutiu os programas de 
compras públicas e contou com 
a participação do embaixador 
do panamá, Edwin Emilio 
Vergara Cárdenas, interessado 
na iniciativa do Governo do 
Estado.

na última reunião do ano 
do Cedaf-SP, realizada na 
Companhia nacional de 
Abastecimento (Conab), os 
conselheiros discutiram os 
programas de Aquisição de 
Alimentos (PAA), nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) 
e Paulista da Agricultura 
de Interesse Social (PPAIS). 
Também foi apresentado 
o site de compras públicas 
da Coordenadoria de 
Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro) da 
Secretaria.
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MaPa LiBERa R$ 30 Mi EM 
SUBVENÇÃO aO PRÊMiO 
DO SEGURO RURaL PaRa 
FRUTiCULTORES

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) disponibilizou no dia 9 
de novembro, R$ 30 milhões 
aos produtores rurais, referentes 

ao Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural (PSR), 
exclusivamente para o segmento 
de frutas.

Ao longo deste ano já foram 
liberados R$ 50 milhões em 
subvenção aos fruticultores 
interessados em contratar o 
seguro rural. Seguindo calendário 
preestabelecido, nesta quarta 
será disponibilizado o último lote 
de subvenção para apólices de 

seguro rural de frutas. Com isso, 
a subvenção para o segmento 
totalizará R$ 80 milhões em 2016.

EXPORTaÇÃO DE FRUTaS E 
LEGUMES RENDE MaiS 58,5 
MiLHÕES DO QUE EM 2015

A exportação de frutas 

e legumes no período 
compreendido entre janeiro e 
setembro sofreu um crescimento 
homólogo de 6,6%. Este 
crescimento traduz-se, segundo 
um comunicado do Ministério 
da Agricultura, em mais 58,5 
milhões de euros do que o valor 
registado no mesmo período do 
ano passado.

GOVERNO DE MS QUER 
REDUZiR UM TERÇO 
DaS iMPORTaÇÕES DE 
HORTiFRÚTi aTÉ 2018

Com as políticas de fomento 
à agricultura familiar, o 
Governo do Estado projeta 
até 2018 uma redução de 
quase um terço do volume de 
produtos de hortifrutigranjeiros 
importado por Mato Grosso 
do Sul, que hoje é totalmente 
dependente de São Paulo, 
Minas gerais e paraná. O 
Estado importa atualmente 
82% (175 mil toneladas/ano) 
desses produtos e em dois anos 
as compras externas devem 
cair para 60%.

Até 2014, segundo o diretor-
presidente da Agraer (Agência 
de Desenvolvimento Agrário e 
Extensão Rural), Enelvo Felini, 
Mato Grosso do Sul exportava 
85% de hortifrutigranjeiros 
e em menos de dois anos 
houve uma redução, resultado 
das ações desenvolvidas 
pelo governo estadual junto 
aos pequenos produtores 
rurais, com a participação das 
prefeituras, cooperativas e 
sindicatos.



A Ford Caminhões lançou um 
novo plano de manutenção para 
os modelos de aplicação rodovi-
ária da linha Cargo, que amplia 
para 50.000 km o intervalo das 
revisões. A novidade é mais um 
aprimoramento para aumentar a 
rentabilidade do transportador, 
reduzindo o custo por quilômetro 
rodado com a troca de óleos, filtros 
e outros itens, desenvolvido pela 
área de pós-vendas da marca.

Essa ampliação é resultado de 
um trabalho contínuo desenvolvi-
do pela Ford junto com a Cummins, 
fabricante dos motores da linha 
Cargo, para a redução do custo 
operacional dos caminhões. “Basta 
lembrar que, em 2014, os mesmos 
modelos tiveram o intervalo de 
manutenção ampliado de 25.000 
para 40.000 km. Ou seja, em me-
nos de dois anos conseguimos 
dobrar o intervalo de manutenção 

destes caminhões – de 25.000 para 
50.000 km”, diz Wilson Vascon-
cellos, gerente de Pós-Vendas da 
Ford Caminhões.

Os modelos que tiveram o inter-
valo de manutenção estendido são: 
Cargo 1723, Cargo 1729, Cargo 2423 
e Cargo 2429 para aplicação rodo-
viária, produzidos a partir de outu-
bro de 2016. Para a adoção do novo 
plano foi realizado um programa de 
validação que incluiu a análise con-

tínua de amostras de óleos e filtros 
e mais de 500.000 km de testes 
em estradas e no Campo de Provas 
da Ford em Tatuí, no interior pau-
lista.

Vale destacar também que esse 
avanço foi obtido sem a necessida-
de de mudança da especificação do 
lubrificante do motor, que continua 
sendo o óleo mineral 15W40, de 
baixo custo e grande disponibilida-
de no mercado.

Comprovando a qualidade 
de toda a estrutura nacional, a 
DAF Caminhões Brasil, uma das 
marcas líderes no mercado euro-
peu e subsidiária da PACCAR 
Inc, recebe o certificado da ISO 
9001:2015 emitida pela Lloyd’s 
Register do Brasil. A certificação 
é um conjunto de reconhecimen-
tos que atestam a qualidade de 
empresas que atendem diversos 
requisitos na Gestão da Qualida-
de e do negócio.

A DAF Caminhões Brasil é 
uma das primeiras empresas au-
tomotivas no país certificadas na 
versão 2015 da norma. A atuali-
zação traz uma série de novida-

des em relação às anteriores, com 
foco na gestão do negócio.

“É uma conquista enorme 
para a DAF Caminhões ser-
mos reconhecidos pela ISO 
9001:2015. Nos preparamos por 
cerca de um ano para nos quali-
ficarmos na auditoria. Este re-
sultado é fruto do empenho e da 
participação de todos que colabo-
raram para a nossa certificação”, 
celebra Michael Kuester, Presi-
dente da DAF Caminhões Brasil.

A ISO 9001:2015 é a base 
para próximas certificações.  Des-
sa forma, a marca está preparada 
para conquistar as próximas.

daf CamInHõeS ConQUISTa CerTIfICaçÃo ISo 9001:2015
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Eliardo Locatel l i  é  o 
melhor motorista de ca-
minhão do Brasil. O gaú-
cho de Carazinho venceu a 
competição da Scania pela 
segunda vez consecutiva, 
e se tornou o primeiro bi-
campeão em seis edições 
realizadas. A final nacional 
do Scania Driver Compe-
titions (SDC) foi realizada 
no dia 10 de novembro, 
no Posto Estrela Graal, em 
Queluz (SP), e teve a parti-
cipação de 60 motoristas, 
classificados entre mais de 
40 mil inscritos, em três 
fases anteriores.

Além de Eliardo, o pó-
dio contou com Ruy Her-
mes Gobbi (segundo co-
locado) e Luis Carlos dos 
Santos. Mas a competição 
ainda não terminou para 
eles. O SDC terá pela pri-
meira vez uma final Amé-

rica Latina. Nos dias 26 e 
27 de novembro, em São 
Bernardo do Campo (SP), 
os três primeiros brasi-
leiros enfrentarão os três 
melhores motoristas de 
caminhão de Argentina, do 
Chile e do Peru. Os 12 dis-
putarão o grande prêmio, 
um Scania Streamline R 
440 6x2 zero quilômetro.

Os 27 melhores da final 
brasileira ganharam um 
curso presencial  “Mas-
ter Driver Scania” de 40 
horas. Eliardo Locatelli, o 
melhor motorista de ca-
minhão do Brasil de 2016, 
recebeu um prêmio no 
valor de R$ 40.000. Ruy 
Gobbi ganhou R$ 20.000, 
e Luis Carlos dos Santos, 
R$ 10.000. Os três po-
dem usar o montante para 
compras em rede conve-
niada e ainda levaram para 

casa um kit de produtos 
Ipiranga. Na final América 
Latina, o campeão levará o 
Scania R 440, o vice-cam-
peão, um prêmio de R$ 25 
mil, e o terceiro ganhará 
R$ 15 mil.

Desde sua criação na 
Europa, em 2003, nasci-
da como Young European 
Truck Driver, o Scania Dri-
ver Competitions reuniu 
mais de 300 mil motoris-
tas de quase 50 países. O 
evento se espalhou pelo 
mundo para destacar a im-
portância do treinamento 
e da capacitação dos mo-
toristas, além de aumen-
tar a consciência deles em 
relação à segurança rodo-
viária e à sustentabilidade 
no setor de transporte. O 
Brasil realizou a competi-
ção cinco vezes, em 2005, 
2008, 2010, 2012 e 2014.

As ações de marketing rea-
lizadas para o lançamento dos 
veículos comerciais leves Vito 
no Brasil levaram a Mercedes
-Benz à conquista do “Top de 
Marketing ADVB”, uma das 
mais tradicionais e importantes 
premiações do setor no País. O 
resultado foi anunciado ontem, 
em São Paulo, quando foi re-
alizada a 44ª edição do evento, 
organizado pela Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marke-
ting do Brasil (ADVB). Desde 
1972, a entidade destaca os ca-
ses de empresas brasileiras com 
estratégias de marketing de su-
cesso, seja na divulgação ou na 
comercialização de produtos ou 
serviços.

“Independentemente do 
cenário de retração econômica 
no País nos últimos anos, nossa 

Empresa não deixou de buscar 
novas soluções e inovações para 
os clientes”, diz Werner Schaal, 
gerente sênior de Marketing & 
Vendas Vans da Mercedes-Benz 
do Brasil. “Pelo contrário, con-
centramos energias em oportu-
nidades e essa premiação reafir-
ma o acerto da nossa estratégia”.

De acordo com o executivo, 
com o aumento das necessida-
des urbanas de transporte, do 
desenvolvimento das atividades 
de e-commerce/delivery e do 
aumento de restrições de zonas 
e horários de circulação de ca-
minhões, a Mercedes-Benz en-
controu um cenário ideal para 
o lançamento de um novo pro-
duto no segmento de comerciais 
leves no Brasil. Assim, em 2015, 
o furgão de carga e a van de pas-
sageiros da linha Vito chegaram 

ao País, credenciados por seu 
consolidado sucesso na Europa.

“Considerando os desafios 
apresentados no País, um amplo 
estudo de mercado foi realizado 

pela Mercedes-Benz com base 
nas necessidades de mobilidade, 
acessibilidade e distribuição ur-
bana do mercado de comerciais 
leves”, ressalta Werner Schaal. 

“Também levamos em conta o 
novo perfil do consumidor, vi-
sando chegar a um produto viá-
vel e compatível com os diferen-
ciais apresentados pelo Vito”.

merCedeS-benZ 
ConQUISTa Top de 
marKeTIng advb Com 
LançamenTo do vITo
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CHEF HENRiQUE FOGaÇa RELEMBRa 
iNÍCiO Da CaRREiRa DE GaSTRONOMia

JE - Para muitos cozinhar é uma 
necessidade. Alguns só aprendem 
quando realmente precisam. 
Quando foi que a culinária en-
trou na sua vida?
Henrique Fogaça - Na ver-
dade, foi uma necessidade, pois, 
eu comia muita comida conge-
lada, trabalhava em banco e um 
dia resolvi comer melhor. Eu 
pedi uma receita para minha avó. 
E a partir da necessidade de me 
alimentar melhor, eu comecei 
a cozinhar para mim mesmo e 
consequentemente começando a 
minha carreira profissional.

JE - Como é esta rotina de ser 
Chef de cozinha e trabalhar na 
televisão?
Henrique Fogaça - A rotina 
continua a mesma, porém, mais 
puxada. Independente da tele-
visão, eu estou diariamente nos 
meus restaurantes criando pratos 
e trabalhando com a barriga no 
fogão. Então, é uma vida mais 
corrida, mas, eu não deixo os 
meus compromissos de lado.

JE - Você aceitou de primeira o 
convite para ser um dos jurados 
do MasterChef?
Henrique Fogaça - Vieram 
me sondar, fizeram um teste com 
algumas pessoas, uns figurantes 
que cozinharam. Eu avaliei a co-
mida da minha forma e depois 

de um tempo, ele me chamaram 
para participar do programa.  

JE - O MasterChef trouxe para 
o público os bastidores atrás da 
cozinha. Para ser cozinheiro é 
importante saber trabalhar sob 
pressão?
Henrique Fogaça – Tem que 
saber trabalhar sob pressão, por-
que, a cozinha não é brincadeira. 
É um ambiente que você se corta, 
que se queima, um ambiente de 
calor, de hierarquia. Então, você 
tem que estar disposto e gostar 
muito da profissão.

JE - Em uma das edições, você 
participou de uma prova junto 
com os candidatos. O programa 
cede um tempo bem curto para 
que os cozinheiros peguem as 
coisas no mercado. Porém, você 
realizou tudo tranquilamente.  
Para quem quer realizar uma 
boa compra, adquirir o melhor 
alimento, qual a dica que você 
fornece?    
Henrique Fogaça – Às vezes, 
a produção do programa, eles co-
locam provas com os candidatos, 
em umas dessas, eu participei. 
A coisa mais importante para 
realizar uma receita é você ter 
uma mise em place [termo com 
origem no francês significa algo 
como “colocado no lugar” ou 
“posto em ordem], ter os ingre-

dientes que você precisa. Então, 
você vai diretamente ao mercado, 
pega os ingredientes e executa a 
receita, Então, tem até a estraté-
gia na hora de fazer a receita. 

JE - Você já teve a oportunida-
de de conhecer o maior mercado 
atacadista da América Latina - 
Ceagesp?
Henrique Fogaça – No co-
meço da minha profissão, eu já 
conheci a CEAGESP, pois, lá é o 
lugar onde chega todos os peixes, 
hortifrútis. Então é muito im-
portante para um cozinheiro ter 
este conhecimento do lugar.

JE - O Entreposto paulista é 
responsável pelo abastecimento 
de grandes varejos em São Pau-
lo e de outros Estados, no setor 
de hortigranjeiro. Aproveitando, 
quais receitas você faria utili-
zando produtos comercializados 
aqui no mercado?
Henrique Fogaça - Eu usaria 
os legumes e as verduras frescas 
da horta, com um peixe que sem-
pre chega ao CEASA, com azei-
te de ervas. Então, pode colocar 
alguns legumes  com um peixe 
branco com molho de ervas.

JE - Para quem não sabe você é 
engajado em ações sociais, prin-
cipalmente, quando envolve 
crianças. Desde 2010, você dá 

aulas de culinária para crianças 
com Síndrome de Down no pro-
jeto Chefs Especiais. Como sur-
giu essa ideia?
Henrique Fogaça – Eu sem-
pre participo de ações sociais, 
porque, eu acho importante. 
Nesse mundo que a gente vive, 
se a gente puder doar um pou-
quinho do que a gente sabe para 
quem não tem nada. Eu acho 
muito importante, com a gas-
tronomia, eu consigo fazer isso. 
Com os Chefs Especiais, eu estou 
desde 2010, eu tenho uma filha 
especial que não tem síndrome 
de Down, mas eu me sensibilizo 
com essas crianças, as famílias e 
por este motivo, eu resolvi poder 
colaborar com o projeto Chefs 
Especiais. 

  No começo da 
minha profissão, 
eu já conheci a 
CEAGESP, pois, lá é 
o lugar onde chega 
todos os peixes, 
hortifrútis. Então é 
muito importante para 
um cozinheiro ter este 
conhecimento do 
lugar   

Conhecido por ser rigoroso com os participantes e de uma personalidade forte, o 
chef de cozinha Henrique Fogaça é um dos jurados do programa de talent show 
de culinária, transmitido pela Bandeirantes, que mais faz sucesso na televisão 
brasileira, o MasterChef.  Ao lado de outros profissionais renomados da gastrono-
mia como Érick Jacquin e a Paola Carosella, a atração, que acontece nas noites de 
terças, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.
Mesmo com a agenda lotada, Henrique Fogaça cedeu um tempo de uma rotina 
exausta para conversar com a equipe do Jornal Entreposto. O que não foi fácil, pois, 
além do MasterChef, Fogaça tem um  novo programa que acabou de estrear, no 
Discovery Home & Health o “200 graus”, que mostra o cotidiano de quem trabalha 
na cozinha de um restaurante. 
Além de participar de dois programas, Henrique Fogaça possui dois bares e um 
restaurante, todos na região central da cidade de São Paulo. Fundado em 2005, o 
Sal Gastronomia foi o pioneiro. O Cão Véio foi inaugurado em 2012 e o Admiral´s 
Place em 2013. Cada um possui seu próprio estilo e gastronomia completamente 
diferente. O Chef Fogaça relembra o início da carreira e conta da importância para 
um cozinheiro conhecer o maior mercado atacadista da América Latina e o terceiro 
maior do mundo, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAgESp). 






