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BRASIL AGRÍCOLA:
do plantio à mesa

PAULO CESAR RODRIGUES
EDITOR

A maior farmácia do mundo é o Brasil

MERCADO DE 
ORGÂNICOS DEVE 
MOVIMENTAR R$ 2,5 
BI EM 2016

A agricultura orgânica 
ganha cada vez mais espaço 
na cadeia agrícola brasileira. 
Em 2014, ela movimentou 
cerca de R$ 2 bilhões e a 
expectativa é que em 2016 
este número alcance R$ 2,5 
bilhões, segundo especialistas 
do setor. O mercado nacional 
de orgânicos espera crescer 
entre 20% e 30% no ano 
que vem. Os produtos de 
orgânicos agregam, em média, 
30% a mais no preço quando 
comparado aos hortifrutícolas 
cultivados através de 
métodos convencionais.

PROJETO EXPANDE 
CULTIVO DE ABACAXI 
NA CHAPADA 
DIAMANTINA

A região de Morro do Chapéu, 
na Chapada Diamantina, que 
já se destaca pela produção 
de uvas viníferas, tomates 
grape sweet e morangos, pode 
se transformar também em 
grande produtora de abacaxi. 
Esse é o objetivo dos projetos 
experimentais que estão sendo 
fomentados pelo governo do 
Estado, através da Secretaria 
da Agricultura da Bahia (Seagri), 
por meio de convênios com 
os municípios de Tapiramutá 
e Bonito, e com a Associação 
dos Criadores e Produtores de 
Morro do Chapéu.

NOVA CULTIVAR DE 
PIMENTA RECEBE 
CERTIFICAÇÃO 
OFICIAL DO MAPA

Uma nova cultivar de 
pimenta está pronta para 
ganhar o mundo e ter as suas 
sementes disponibilizadas 
e comercializadas para 
produtores, companhias de 
sementes e empresas de 
processamento: a BRS Juruti 
(Capsicum chinense Jacq.). 
Desenvolvida dentro do 
programa de melhoramento 
de Capsicum da Embrapa 
Hortaliças (Brasília-DF), 
recebeu sinal verde do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA).

A agricultura é considerada por 
pesquisadores como uma das 

atividades mais antigas da história 
– com início no Oriente Médio há 
mais de 10 mil anos e levada para 
a Europa cerca de cinco mil anos 
depois. No Brasil, ela existe desde 
o período pré-colonial, quando os 
portugueses vieram para cá e ini-
ciaram o cultivo da cana-de-açú-
car com a instalação do sistema de 
capitanias hereditárias.

Desde então, a atividade evo-
luiu de forma colossal após o ad-
vento de técnicas aprimoradas de 
manejo e tecnologias que torna-
ram as tarefas rurais mais simples, 
rápidas e eficientes, possibilitando 
cada vez mais o aumento de pro-
dutividade em uma mesma área 
e, consequentemente, a oferta de 
alimentos em maior escala para a 
população. Hoje, graças ao empe-
nho dos produtores rurais, o agro-
negócio é o setor mais representa-
tivo da economia brasileira, tendo 
sido responsável por aproximada-
mente 25% do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional, passando 
de R$ 1 trilhão em 2014 – de 
acordo com dados do Cepea/USP.

Todos esses avanços refletem 
estimativas surpreendentes do 
Ministério da Agricultura, que 
aponta que a produção de grãos 
deve chegar a 248 milhões de to-
neladas em 2024, um aumento 
expressivo em comparação aos 
192,8 milhões de toneladas regis-
trados em 2014. Ainda de acordo 
com o Ministério da Agricultura, 
o Brasil é o primeiro produtor e 
exportador de café, açúcar, eta-
nol e suco de laranja do mundo 
e, também, líder mundial de ven-
das externas do complexo de soja 
(grão, farelo e óleo).

Essa proeminência do Brasil 
no agronegócio mundial, aliada a 

projeções prósperas do mercado, 
colocam o país como o princi-
pal exportador de alimentos do 
mundo nos próximos 10 anos e 
um dos protagonistas para supe-
rar desafios históricos como ali-
mentar uma população que deve 
ultrapassar a marca de 9 bilhões 
de habitantes em 2050, de acordo 
com a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agri-
cultura (FAO-ONU).

No entanto, ao mesmo passo 
que somos um dos maiores prota-
gonistas da agricultura mundial, 
também engrossamos os números 
de desperdício de alimentos no 
país, que chega a 40 mil toneladas 
por dia, conforme estudo da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa). Esse volume 
seria suficiente para alimentar 19 
milhões de pessoas, o que signi-
fica uma quantidade maior do 
que a população inteira do Chile. 
Uma perda que acontece desde a 
fase de pós-colheita até a refeição.

A falta de infraestrutura ade-
quada de armazenamento e trans-
porte e até nossas condições climá-
ticas contribuem para que parte 
da produção vá parar no lixo. O 
problema é grave e está presente 
ao longo de toda a cadeia pro-
dutiva. Seja na busca de alterna-
tivas para superar as dificuldades 
logísticas ou no desenvolvimento 
de tecnologias de armazenagem e 
conservação dos alimentos, cada 
elo dessa cadeia precisa caminhar 
na mesma direção para encontrar 
saídas que erradiquem o desper-
dício. Quando causarmos uma 
transformação coletiva profunda 
da colheita à mesa, teremos ain-
da mais motivos para comemorar 
a produção agrícola singular do 
nosso país, afinal o agronegócio é 
orgulho para o Brasil.

ALEXANDRE PIRES, DIRETOR DE 
NEGÓCIOS DA ADAMA NO BRASIL
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Desde a carta do padre 
José de Anchieta em São Vi-
cente, ou para ser mais pre-
ciso, desde o documento de 
1560, o Brasil já era intitula-
do uma farmácia natural com 
enorme potencial curativo da 
natureza. Graças aos remédios 
caseiros dos índios e enor-
me biodiversidade desta terra 
“abençoada por Deus”, pode-
mos hoje nos certificar que te-
mos um patrimônio genético 
impagável.

Nosso país ostenta a maior 
biodiversidade do mundo, es-
timada em 20% do total de 
espécies do planeta, mas mes-
mo assim pesquisas demoram 
anos para serem concluídas 
devido aquele pequeno pro-
bleminha, a tal da lei.

A presidente Dilma Rous-

sef sancionou o Marco Legal 
da Biodiversidade para regu-
lamentar o uso de plantas e 
dar acesso ao conhecimento 
tradicional da população.  Isto 
deve acelar as pesquisas e co-
locar o Brasil em um novo 
patamar.

Os indíos tinham conheci-
mento do uso de diversas plan-
tas medicinais e ao longo de 
gerações criaram o bem-estar 
para suas comunidades, viven-
do em hormonia com a natu-
reza.  Apesar de as  substâncias 
obtidas de recursos naturais 
serem imensuráveis e, aparen-
temente, inesgotáveis, desde 
que nosso ilustre visitante pa-
dre Anchieta documentou vá-
rias práticas terapêuticas, pou-
co se fez no campo da ciência, 
ou seja, nunca foram testadas.   

Esperamos quem nem só os 
laboratórios lucrem com isto. 
Nesse particular, a legislação 
também inova ao reconhecer 
o direito das populações tra-
dicionais a uma porcentagem 
dos lucros obtidos com as dro-
gas industrializadas. Uma tri-
bo de índios ou comunidade 
rural receberá dividendos pela 
transmissão do conhecimento 
acumulado. Será, cara pálida?

No artigo de Aldo Rebe-
lo, publicado no Diário de 
São Paulo, em 01 de junho 
de 2015, que serviu de base 
para nossa conversa, o que me 
intriga é a frase: “Nossas avós 
estavam certas quando nos 
receitavam aquele chazinho 
milagroso”. Acredito que sim, 
os laboratórios que provem o 
contrário.
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ABACATE
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PINHA

BANANA-CATURRA

BANANA-PRATA

BANANA-MAÇÃ

CAQUI
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FIGO

MORANGO

NÊSPERA

PÊRA

PINHÃO

LIMA LIMA PÉRSIA

TANGERIN.PONKAN

MIMOSA/MEXERICA

MAÇÃ IMPORTADA

KIWI IMPORTADA

PERA IMPORTADA

UVA IMPORTADA

HORTALIÇAS TUBEROSAS JUN JUL

BATATA-DOCE

BATATA-SALSA

CARÁ

CEBOLA

CENOURA

GENGIBRE

INHAME/TAIÁ

MANDIOCA/AIPIM

NABO

CEBOLA IMPORTADA

HORTALIÇAS FRUTOS JUN JUL

ABÓBORA SECA

ABÓBORA HOKAIDO

ALHO PORÓ

JILÓ

MAXIXE

PIMENTA

PIMENTÃO VERMELHO

TOMATE

HORTALIÇAS HERBÁCEAS JUN JUL

ALMEIRÃO

AGRIÃO

COUVE-BRÓCOLO

CHEIRO-VERDE

COUVE-MANTEIGA

COUVE-FLOR

COUVE-CHINESA

COUVE-RABANA

ESPINAFRE

MOSTARDA

MOYASHI

REPOLHO

RÚCULA

BROTO BAMBU

RADITE

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

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

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

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

MFE-A

MFE-B/C

HF’S

6h às 20h 6h às 21h 6h às 20h

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

6h às 20h

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

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

ABÓBORAS
Pavilhão 2ª à Sábado

MSC 8h às 20h

Pavilhão 2ª  à 6ª feira Sábado

BATATAS, CEBOLAS E DIVERSOS

6h às 17h6h às 20hBP’s

PESCADOS
Pavilhão 3ª à Sábado

Pátio da Sardinha 2h às 6h

Pavilhão 2ª  à 5ª feira 3ª e 6ª feira

FLORES

0h00 às 8h30MLP

2h às 14hPraça da Batata

Pavilhão 2ª à 5ª feira 6ª feira Sábado

AP’s 6h às 20h 6h às 21h 6h às 18h

LEGUMES



Operação FINAME SIMPLIFICADO, para o modelo Cargo-2423, Cat. EG5A - Ano/Modelo 2014/2015, estoque de 10 unidades para venda direta, a partir de R$ 180.000,00 sob a taxa de 0,76% a.m (9,5% a.a), planos de 
até 72 meses e até 70% do bem fi nanciado, podendo ser ampliado para até 90% (consulte condições em www.bndes.gov.br), com carência de 6 meses para micro, pequenas e médias empresas que possuam faturamento 
anual de até R$ 90 milhões. Operação BNDES Finame na sistemática convencional. O plano BNDES Finame é fi nanciado com recursos do BNDES, de acordo com o disposto na circular nº 01/2015 - de 5/1/2015 e demais 
normas desta instituição, conforme cláusulas contratuais. As condições estão sujeitas a alteração por parte das autoridades monetárias BACEN e BNDES. Promoção válida nos distribuidores Caoa, Souza Ramos e Divepe 
no período de 01/10/2015 até 31/10/2015 ou enquanto durarem os estoques. Consulte um distribuidor Ford Caminhões para outros planos de fi nanciamento e demais informações. As condições fi nanceiras estão sujeitas à 
análise e aprovação de crédito pela fi nanceira. Contratos de FINAME Ford Credit  são operacionalizados pelo Banco Bradesco S.A.

www.fordcaminhoes.com.br

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

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

HORIZONTE
MOGIDAS CRUZES – SP
FONE: (11) 4791.7700

FELIVEL
SOROCARA – SP
FONE: (15) 3237.8090

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

VALE
CAÇAPAVA – SP
FONE: (12) 3654.7100

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

NUNO
REGISTRO – SP
FONE: (13) 3828.5050

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

Confira os serviços da Ford Caminhões:

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

LINHA CARGO 6X2 ECONÔMICO DE FÁBRICA. ÚLTIMAS UNIDADES. APROVEITE!

FESTIVAL DE TRUCADOS NA FORD CAMINHÕES.

FI
NA

M
E

0,76%
Taxa a.m. meses

72
de entrada
10 %

Motor Cummins de 6 cilindros
com 230 cv;
Transmissão de 6 velocidades;
Muito mais potência e economia.

CARGO
2423

R$ 180.000,00
A partir
de

AR-CONDICIONADO
GRÁTIS

F I N A M E  S I M P L I F I C A D O

afo-0188-15f Entreposto 287x380.indd   1 14/10/15   10:37
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VARIEDADE DE ALIMENTOS É 
ESSENCIAL PARA A SAÚDE
“A harmonia na 
alimentação é conseguida 
pela combinação de cores, 
consistências e sabores”

EXPOSIÇÃO DE FOTOS “VIDA 
DE LÁ” ACONTECE DIA 29 NO 
BLUE TREE FARIA LIMA
MANELÃO

CÁ ENTRE NÓS

SASSÁ – PLANEJADOR TÉCNICO DA 
ATACADISTA DE LEGUMES IGUAPE

CAROLINA DE SCICCO
DA REDAÇÃO

Dez minutos. Este é o 
tempo prometido pelo Clube 
de Compras para que bares e 
restaurantes abasteçam seus 
estoques. Criado para facilitar 
a vida de compradores e admi-
nistradores do setor, a iniciati-
va que foi lançada no início do 
mês já conta com mais de 300 
sócios cadastrados e está em 
plena atividade. 

Miguel Appolonio, ex-di-
retor operacional da Ceagesp 
(1998-2002), é o idealizador 
do Clube de Compras e atua 
como diretor comercial e fi-
nanceiro. Junto com seus só-
cios Marcello José Faro, diretor 
de relações com fornecedores, 
e Lafaiete de Oliveira Júnior, 
diretor de logística e adminis-
trativo, Appolonio pretende re-
volucionar o setor de compras 
dos restaurantes da cidade de 
São Paulo. 

“O abastecimento é um 
grande gargalo neste segmento. 
O Clube de Compras é respon-
sável por negociar o melhor 
preço com fornecedores de 
alta qualidade e realizar toda 
a logística de entrega”, afirma 

Miguel. “Atualmente, bares e 
restaurantes demoram em mé-
dia de 4 a 5 horas para concluir 
o processo de compras e nunca 
sabem exatamente quando a 
mercadoria vai chegar. Nossa 
ferramenta é rápida, moderna e 
segura. Além disso, entregamos 
em menos de 24 horas”, garan-
te o empresário.

O Clube de Compras fun-
ciona online e engloba diversos 
itens usados por este tipo de es-
tabelecimento comercial: hor-
tifrútis, alimentos perecíveis 
ou não, material de limpeza, 
pratos, talheres, etc. O restau-
rante realiza um cadastro gra-
tuito que vai passar por análise. 
Depois de aprovado, o estabe-
lecimento já está apto a realizar 
suas compras. Basta fazer uma 
lista personalizada que servi-
rá de base para as suas aquisi-
ções.  Compras realizadas até 
às 13 horas serão entregues na 
manhã do dia seguinte. Quem 
comprar depois das 13 horas, 
deve aguardar até 48 horas para 
receber o seu pedido. Acima de 
R$ 300, o frete já está incluso 
no total da compra. A forma de 
pagamento é boleto bancário, 
que chega com a mercadoria e a 
nota fiscal. Os sócios do Clube 

contam com suporte online 24 
horas por dia.

Segundo Miguel, a cidade 
de São Paulo possui 25 mil res-
taurantes e 35 mil bares. Dia-
riamente, mais de 72 milhões 
de refeições são vendidas na 
metrópole. Cada estabeleci-
mento comercial deste tipo fa-
tura em média de R$ 400 mil 
a R$ 600 mil reais. Cerca de 
R$ 100 mil a R$ 200 mil reais 
são destinados para compras e 
abastecimento em geral. “Esta-
mos aptos a ajudar os empresá-
rios do setor”, afirma. 

A grande vantagem do Clu-
be de Compras é a pesquisa de 
preços realizada diariamente e 
que garante excelentes ofertas. 
“Vamos expor na página inicial 
do site as promoções do dia. 
Dessa maneira, todos têm aces-
so aos melhores preços”, ga-
rante Appolonio. “O hortifrúti 
é o nosso carro-chefe porque 
é um item essencial em todos 
os restaurantes. O alimento 
fresco requer maior atenção 
na hora da aquisição e da lo-
gística. Queremos facilitar esse 
processo para os nossos sócios”, 
esclarece. 
Acesse e conheça:
www.clubedecompras.net.br

CLUBE DE COMPRAS AJUDA NO 
ABASTECIMENTO DE RESTAURANTES
SITE GARANTE ENTREGA EM MENOS DE 24 HORAS E REALIZA 
PESQUISA DIÁRIA DE PREÇOS

A primavera chegou e o 
verão logo também está aí. A 
aproximação das festas de final 
de ano, aliada ao calor da épo-
ca, geram boas expectativas para 
o setor. É preciso incentivo ao 
consumo de frutas e hortaliças 
diversas. O princípio da varie-
dade dos alimentos é essencial 
para a saúde: só assim consegui-
mos adquirir todos os nutrientes 
necessários ao nosso organismo. 
A harmonia na alimentação é 
conseguida pela combinação de 
cores, consistências e sabores. 
Para isso a culinária precisa ser 
vista como arte que gera saúde, 
experimentar receitas novas e 
criar diferentes arranjos. O con-
sumidor precisa ser exposto à va-
riedade de alimentos produzidos 
em solo nacional e ter acesso à 
alimentação de qualidade.

Estamos em plena primave-
ra! Eu tive a felicidade de ir à ci-
dade de Bebedouro nos dias 03 e 
04 de outubro e ouvir o zumbi-
do do balé das abelhas coletando 
o pólen das folhas de laranjeira. 
E como as queimadas da palha 
da cana nos canaviais não são 
mais permitidas, eu curti e senti 
o perfume das árvores frutífe-
ras que, em minha opinião, é 
inigualável. Se a florada pegar, 
não vai faltar suco de laranja 
no mundo.

No dia 15 de outubro em 
comemoração ao Dia Mundial 
da Alimentação, uma equipe da 
TV Cultura visitou o Banco de 
Alimentos e constatou que os 
comerciantes da Ceagesp não 
abrem mão da qualidade dos 
produtos hortícolas pois quan-
do frutas, verduras e legumes 
começam a perder o brilho, po-
rém com qualidade nutricional 
excelente, eles são doados para o 
banco. Depois de uma triagem, 
tudo é encaminhado para as en-
tidades sociais cadastradas. 

A TV Cultura também vi-
sitou a Nossa Turma e acom-
panhou a colheita do feijão que 

havia sido depositado no algo-
dão molhado, brotou e cresceu.  
Aí nós, junto com as crianças, o 
plantamos num lugar definitivo, 
no canteiro da horta e ele pôde 
completar sua missão. Ele flo-
riu, deu vagens e quando secou 
a criançada fez a festa: debulha-
ram e os grãos foram para a pa-
nela. Então, uma nutricionista 
falou do valor alimentar do fei-
jão. Todos rasparam o prato e re-
almente ficou uma delícia. E viva 
o Dia Mundial da Alimentação!

A exposição das fotos da ga-
rotada e da comunidade clicadas 
pela fotógrafa Ana Kobashi será 
no dia 29 de outubro às 19h30 
no hotel Blue Tree da Avenida 
Faria Lima com a Juscelino Ku-
bitschek (Itaim Bibi). Venha vi-
sitar a mostra “Vida de Lá”. Vai 
ser legal!

As pessoas que quiserem 
apadrinhar uma criança para 
o Natal ou o kit Criança Feliz 
- que consiste num brinquedo 
novo, um calçado e uma roupa 
- é só ligar na Nossa Turma que 
a lista já esta a disposição. Tel: 
3832-3366/ 3643-3737. Desde 
já o nosso muito obrigado!



caixa.gov.br 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com defi ciência auditiva ou de fala:
0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

facebook.com/caixa
twitter: @caixa

AQUI EM
SÃO PAULO,

MAIS DE 

1,6 MILHÃO
DE PESSOAS 

JÁ RECEBERAM
SUA CASA DO

PROGRAMA
MINHA CASA
MINHA VIDA.

O programa Minha Casa Minha Vida 
está transformando a vida de milhões
de brasileiros. E pode transformar a sua também.
É a CAIXA e o Governo Federal trabalhando 
juntos para o Brasil avançar.

MAIS QUE MUDAR DE
ENDEREÇO, É MUDAR DE VIDA.

Andriws Oliveira Silva
e Naiara Cohen Silva,
benefi ciários do
Minha Casa Minha Vida
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conservação

De acordo com o Korean Food 
Research Institute, ao utilizar 
embalagem de EPS verifica-se 
aproveitamento 40% superior se 
comparada às de papelão

zoom 

A Termotécnica, transfor-
madora de EPS (isopor), 
produz soluções para di-

versos setores. O grande destaque 
para a cadeia de agronegócios são 
as conservadoras da linha DaCo-
lheita. Testadas para acomodar 
uvas, as caixas com tecnologia 
de conservação térmica mantém 
a temperatura dentro da caixa. 
Dessa maneira, as frutas sofrem 
menor perda de peso, desidrata-
ção e mantém seu teor vitamíni-
co por mais tempo.

As embalagens já são utili-
zadas por produtores de frutas 
premium de Petrolina (PE), no 
Vale do São Francisco, onde a 
Termotécnica tem uma unidade 
fabril para atender este mercado 
em franco desenvolvimento.

De acordo com o gerente co-
mercial da Fazenda Special Fruit, 
Roberto Carvalho as conservado-
ras em EPS aumentam a vida de 
prateleira da fruta. “Identifica-
mos que as uvas acondicionadas 
e transportadas em EPS duravam 
em torno de 20% a mais de tem-
po nas prateleiras, em compara-
ção com as frutas nas embalagens 
de papelão”, explica Roberto.

A Fazenda Special Fruit é 
cliente da Termotécnica há qua-
tro anos, consumindo cerca de 
600 mil embalagens DaColheita 
por ano de EPS para uvas. Além 
do ganho em maior tempo de 
conservação, Roberto destaca 
que os clientes que preferem a 
embalagem de EPS costumam 
ser os mais exigentes. “Além de 
terem o produto por mais tem-
po nas prateleiras, esses clientes 
também buscam uma melhor 
apresentação da fruta, que se des-
taca quando está no EPS”, frisa. 
A Special Fruit comercializa a 
marca Suemi no mercado inter-
no e para exportação.

A Cooperativa de Agronegó-
cio de Juazeiro adotou há mais 
de dois anos as conservadoras de 
EPS para transporte e comercia-
lização de uvas, também do seg-
mento premium. 

De acordo com o engenheiro 
agrônomo Junior Silveira, res-
ponsável pela área comercial da 
cooperativa, as embalagens de 
EPS trazem uma impressão bas-
tante positiva no aspecto visual, 
de higiene, no contraste das fru-
tas que ficam mais vistosas e com 
um visual fantástico. “Nossas 
vendas foram alavancadas com 

CAIXAS DACOLHEITA MANTÊM 
FRUTA SAUDÁVEL POR MAIS TEMPO

as embalagens DaColheita, pro-
porcionando agregação de valor 
principalmente para os mercados 
de São Paulo e Rio de Janeiro”, 
revela Silveira.

Segundo a gerente comercial 
da Termotécnica, Maida Rodri-
gues, as conservadoras em EPS 
também proporcionam ao pro-
dutor a facilidade e durabilidade 
durante o transporte e empilha-
mento, já que o material tem alta 
resistência ao peso e absorve bem 
os impactos. “Além disso, para o 
varejista, as conservadoras Da-
Colheita agregam uma melhor 
estética na exposição dos pro-
dutos pois mantêm o formato e 
não absorvem umidade e, para 
o consumidor final, garantem 
a integridade das características 
nutricionais, ou seja, um produ-
to de maior qualidade”, ressalta 
Maida. 

ISOPOR X PAPELÃO

A engenheira de alimentos, 
Franciele D’avila, que atua na área 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Termotécnica, reforça que os 
benefícios com o armazenamento 
da uva em EPS são muito signifi-

cativos e vão desde a otimização 
da mão de obra na fazenda, me-
nos  perda de água e vitamina C, 
e menor perda de degrana, até a 
satisfação dos consumidores. Ela 
ainda complementa que, além de 
testes internos, estudos de centros 
de pesquisa e universidades de re-
nome mundial comprovam a su-
perioridade das características de 
conservação pelo EPS. 

O Korean Food Research Ins-
titute, entidade de classe mun-
dial, localizada na Coreia do Sul, 
que estuda tecnologias de base 
sobre o armazenamento, segu-
rança e distribuição de alimentos 
para melhorar a saúde das pes-
soas e a qualidade de sua vida, 
realizou uma série de pesquisas 
que destacam o percentual de 
vitamina C de frutas e legumes, 
após uma semana de armazena-
mento em embalagens de EPS 
e papelão. A média de ganhos 
com o EPS é significativa. Ao 
comparar a conservação de uvas 
quando armazenadas em emba-
lagens semelhantes, sendo uma 
de papelão e outra de EPS, veri-
fica-se um aproveitamento 40% 
superior quando armazenada na 
embalagem de EPS. 

EMBALAGEM TÉRMICA PARA UVA GARANTE 
INTEGRIDADE DAS CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS

DANIELLE FORTE

O secretário da agricultura 
dos Estados Unidos, Tom 

Vilsack, anunciou quase US$ 35 
milhões em novos financiamen-
tos para apoiar os sistemas agroa-
limentares locais e regionais, 
incluindo mercados de produto-
res. O secretário nomeou o for-
talecimento do setor como um 
dos quatro pilares dos esforços 
do Departamento de Agricultu-
ra dos Estados Unidos (USDA) 
para revitalizar as economias e as 
comunidades rurais.

O montante de US$ 34,3 bilhões 
será distribuído em quatro pro-
gramas de subsídios à agricul-
tura local e regional. “O USDA 
está contribuindo para criar 
oportunidades econômicas para 
produtores, aumentar o acesso 
a alimentos frescos e saudáveis 
para os consumidores e conectar 
as comunidades rurais e urbanas 
de todo o país”, disse o secretário 
Vilsack durante o anúncio.

A comercialização de produtos 
agroalimentares locais subiu para 
quase US$ 12 bilhões em 2014, 
com grande participação de ven-
das dos produtores para merca-
dos, corporações e restaurantes. 
Já o número de mercados de 
produtores passou de 5.274 em 
2009 para 8.500 atualmente.

De acordo com o órgão, os 
sistemas agroalimentares de pro-
duções locais e regionais estão 
impulsionando a volta dos jovens 
para a agricultura, gerando em-
pregos e melhorando a qualidade 
de vida nas comunidades rurais.

EUA ANUNCIA 
US$ 34.3 BI PARA 
PROGRAMAS 
AGROALIMENTARES

INTERNACIONAL

Após quase cinco anos de ne-
gociação, Austrália, Brunei, 
Canadá, Chile, Japão, Malásia, 
México, Nova Zelândia, Peru, 
Singapura, Estados Unidos e 
Vietnã anunciaram no início 
deste mês o chamado Tratado 
Transpacífico de Livre Comércio 
(TPP, sigla em inglês). O acordo 
já é considerado o maior tratado 
de livre comércio celebrado na 
história mundial e reúne 40% 
das riquezas do mundo.

PAÍSES ASSINAM 
ACORDO DE LIVRE 
COMÉRCIO
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A FIT – Fine Instrument Te-
chnology, startup de São 

Carlos de pesquisa e desenvol-
vimento na área de ressonância 
magnética nuclear (RMN), aca-
ba de lançar o SpecFIT, equipa-
mento que deverá revolucionar 
o setor, o agronegócio e o consu-
mo no País. Desenvolvido com 
uma tecnologia inédita no Bra-
sil, após anos de pesquisa com 
o apoio financeiro da FINEP 
e da Desenvolve SP – Agên-
cia de Desenvolvimento 
Paulista, o SpecFIT é 
praticamente um 
equipamento de 
ressonância uti-
lizado em hospi-
tais adaptado ao 
setor de alimen-
tos in natura e in-
dustrializados.

O seu diferencial 
está ligado à criação de softwa-
res dedicados desenvolvidos em 
parceria com a Embrapa que é 
capaz de mapear, em apenas 30 
segundos e sem causar qualquer 
tipo de dano ao produto, a qua-
lidade e a composição química e 
física exata de frutas, grãos, azei-
tes, leites, carnes, entre outros. 
Daniel Consalter, pesquisador e 
sócio da empresa, aponta como 
exemplo, o uso da tecnologia 
em supermercados. “Eles [su-
permercados] poderão, de forma 

altamente eficaz, verificar a qua-
lidade dos produtos de seus for-
necedores. O SpecFit pode ana-
lisar a maciez de peças de carnes, 
pureza de azeites, a quantidade 
de açucares em frutas e sucos, 
entre muitas outras aplicações 
possíveis que estão em desenvol-
vimento, como a autenticidade 
do salmão, a origem de vinhos 
e pureza de leite. Basta colocar o 
produto sobre a máquina e espe-
rar o resultado”, diz.

Outro uso apontado 
pelo pesquisador é 

no agronegócio. 
“Na prática, um 
produtor de ma-
mão, por exem-
plo, poderá me-
dir a quantidade 

de açucares da 
fruta verde e saber 

se ela irá madurar 
doce ou não. Desta forma, 

é possível selecioná-los e exportá-
-los com a garantia de que che-
garão dentro das especificações 
do cliente”, diz Consalter. Para 
viabilizar aplicação da tecnolo-
gia, a FIT contou com um fi-
nanciamento da Desenvolve SP, 
por meio da linha Inovacred, no 
valor de R$ 1,3 milhão.

Já em indústrias produtoras 
de óleo vegetal, o pesquisador 
aponta a possibilidade da em-
presa comprar grãos pelo teor de 

STARTUP PAULISTA LANÇA EQUIPAMENTO QUE 
ATESTA QUALIDADE E ORIGEM DE ALIMENTOS
Tecnologia inovadora de ressonância magnética mais acessível analisa a composição exata de produtos em 
poucos segundos e promete revolucionar o mercado e o consumo no país

óleo ao invés do peso dos grãos. 
“Muitas vezes o rendimento dos 
grãos é diferente entre as safras e 
com o SpecFIT é possível medir 
exatamente o teor de óleo ne-
las em poucos segundos, seria o 
equivalente às usinas de cana de 
açúcar, que fixam o valor da cana 
no teor de açúcar de uma amos-
tragem do caminhão”.

Além da precisão e rapidez, o 
SpecFit também se destaca pelo 
ótimo custo beneficio. Enquan-
to equipamentos semelhantes da 
Europa e Oceania custam milha-
res de dólares e estão disponíveis 
apenas em grandes centros de 
pesquisa, os modelos da FIT são 
desenvolvidos para ser portáteis 
e, dependendo das especifica-
ções definidas por cada cliente, 
custar até metade do preço atu-
al de modelos semelhantes do 
mercado.

Embora o foco atual esteja 
no setor de alimentos, Consalter 
afirma que o potencial da tec-
nologia desenvolvida pela FIT é 
infinita. “Nosso primeiro equi-
pamento foi adquirido pelo La-
boratório de Tecnologia de En-
genharia de Poços da Coppe, na 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Neste caso, a tecnologia 
é voltada para a aplicação de res-
sonância na exploração de petró-
leo, analisando a porosidade de 
rochas em regiões promissoras”.

30
segundos é o tempo que 

o dispositivo leva para 
mapear os alimentos
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MAN LATIN AMERICA 
APRESENTA A LINHA 
2016 DE CAMINHÕES

RENAULT LANÇA A 
PICAPE DUSTER OROCH

A Renault lançou no fim do mês 
passado a Duster Oroch, primeira 
picape da marca, fabricada em 
São José dos Pinhais (PR). O 
modelo será vendido a partir 
de R$ 62.290 em três versões, 
sempre com cabine dupla, e duas 
opções de motores: 1.6 e 2.0. Não 
há opção de câmbio automático. 
Com 4,70 m de comprimento, o 
modelo tem dimensões menores 
que as picapes médias e maiores 
que as compactas, um segmento 
novo no mercado. O preço inicial 
da picape deve ser R$ 70 mil.

FOTON EM FASE FINAL 
DE TESTES DO PRIMEIRO 
MODELO A SER 
PRODUZIDO NO BRASIL

A Foton Caminhões, após 
fechar acordos com grandes 
fornecedores que atuam no País, 
está em fase final dos testes de 
rodagem de seus protótipos de 
10 toneladas, o Foton 10 – 16DT. 
Este será o primeiro modelo da 
marca a ser produzido no Brasil 
em 2016 e sairá da linha de 
produção com mais de 65% de 
conteúdo nacional, atendendo 
aos requisitos do programa 
Inovar Auto, do governo federal, 
além do Finame.

VOLVO INAUGURA 
NOVO CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS 
NO PARANÁ

O Grupo Volvo América Latina 
está inaugurando um novo 
centro de distribuição de peças. 
O espaço, duas vezes maior que 
o atual, oferece mais eficiência 
aos processos de recebimento e 
distribuição de peças. Localizado 
em São José dos Pinhais, Região 
Metropolitana de Curitiba, possui 
fácil acesso às duas principais 
rodovias que cortam o Paraná, está 
próximo do aeroporto, do Porto de 
Paranaguá e da sede de um grande 
número de transportadoras.

FORD CRESCE NOS 
LEVES E SEMILEVES

A Ford fechou setembro como 
a marca com maior crescimento 
no segmento de caminhões leves 
e semileves, dentro da atual 
conjuntura econômica para os 
veículos comerciais no Brasil. No 
acumulado do ano, a participação 
da Ford na indústria aumentou 5% 
quando comparado com o mesmo 
período do ano passado.

A Ford destacou também a 
volta do Finame simplificado para 
o financiamento de caminhões, 
anunciada pelo BNDES dentro do 
PSI e Procaminhoneiro.

A MAN Latin America 
apresentou em setembro 
os novos modelos das 
linhas Constellation, 
Worker e Delivery. A grande 
novidade fica por conta das 
comemorações pelos dez 
anos de lançamento dos 
caminhões Constellation e 
suas mais de 180 mil unidades 
vendidas com a apresentação 
da Série Prime. O líder 
de vendas no segmento 
rodoviário VW 24.280 e o 
cavalo mecânico VW 25.420 
chegam ao mercado brasileiro 
com acabamento interno 
diferenciado, cor exclusiva, 
transmissões automatizadas e 
outros detalhes Premium.

ANTT PUBLICA PLANILHA 
DE CUSTOS DE FRETE

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
disponibiliza em seu site uma 
planilha que possibilita a 
simulação dos custos da operação 
dos serviços de transporte 
rodoviário remunerado de 
cargas por conta de terceiros. 
A ação é resultado dos estudos 
realizados pelo grupo de trabalho 
coordenado pela Secretaria-Geral 
da Presidência da República e pelo 
Ministério dos Transportes, em 
atendimento às demandas dos 
caminhoneiros.

SÃO PAULO E RIO DE 
JANEIRO ESTÃO ENTRE 
AS PIORES DO MUNDO 
PARA DIRIGIR

Um estudo divulgado no início 
do mês pelo aplicativo Waze 
coloca as cidades de São Paulo 
e Rio de Janeiro entre as piores 
do mundo para dirigir. Conforme 
a pesquisa realizada, o tempo 
médio que as pessoas levam no 
deslocamento entre casa e local 
de trabalho é de 32,8 minutos na 
capital paulista e de 38,4 no Rio. 
O Brasil está na décima quinta 
posição entre os piores países 
para dirigir, com nota 5,2, em 
escala de um a dez.

LANÇAMENTO

AO TODO, SERÃO PRODUZIDAS APENAS 600 UNIDADES DA SÉRIE PRIME DOS 
CONSTELLATION, COM DIREITO A UMA VERSÃO DE CAVALO MECÂNICO 8×2

EXPANSÃO

A montadora Mercedes-Benz 
acabou de lançar sete mo-

delos de caminhões, com des-
taque para a nova linha dos ex-
trapesados Actros rodoviários. 
Com novo design e diversos 
itens tecnológicos, os execu-
tivos da empresa explicaram 
que os modelos foram desen-
volvidos depois de um ano e 
meio de pesquisas nas estradas 
brasileiras, principalmente em 
trechos rurais.

“Estamos ouvindo cada vez 
mais as estradas e atendendo 
efetivamente às necessidades 
reais dos clientes. Nosso por-
tfólio oferece veículos de 1 a 
500 toneladas de capacidade”, 
ressalta Philipp Schiemer, pre-
sidente da Mercedes-Benz do 
Brasil e CEO América Latina.

No evento de lançamento, 
Philipp ressaltou a introdução 
do motor OM 460 LA de 510 
cv de 13 litros para o mais novo 
membro da família, o Actros 
2651 6x4, que passa a ser o ve-
ículo mais potente produzido 
pela Mercedes-Benz do Brasil. 
Os já conhecidos Actros 2646 
6x4 e Actros 2546 6x2 tam-
bém recebem esse motor de 13 
litros, na versão de 460 cv.

Além dos três novos Actros, 
a linha de caminhões Merce-
des-Benz ganha mais quatro 
modelos inéditos: os semipesa-
dos Atego 3030 e 3026 8x2, os 
primeiros veículos da marca a 
sair de fábrica já na configura-
ção 8x2 com 4 eixos; o Atego 
2730 6x4 para construção civil 
e operações fora de estrada e o 

novo médio Accelo 1316 6x2, 
com terceiro eixo de fábrica, 
veículo para 13 toneladas de 
PBT. 

Linha Vito estreia no Brasil 
A inédita linha Vito, já co-

nhecida na Europa faz sua es-
treia no Brasil. Com PBT de 
3.050 kg, ela chega ao mercado 
nos modelos furgão para trans-
porte de cargas (Vito 111 CDI 
turbo diesel) e van de passagei-
ros em duas versões: Vito Tou-
rer 119 Comfort (8+1) e Vito 
Tourer 119 Luxo (7+1), ambas 
com motor turbo flex.

“O Vito é o mais novo par-
ceiro de trabalho dos nossos 
clientes”, diz Carlos Garcia, 
gerente sênior de Vendas e 
Marketing de Vans no Brasil. 
“Um veículo versátil, com am-
pla disponibilidade para operar 
nas mais diversas aplicações a 
qualquer hora e em qualquer 
lugar. Isso porque pode circu-
lar livremente, com muita agi-
lidade, e também ser dirigido 
por motoristas com carteira 
de habilitação da categoria ‘B’. 
Dessa forma, assegura sempre 
a máxima rentabilidade, com 
a qualidade já conhecida das 
vans Mercedes-Benz”.

Dentro da estratégia glo-
bal de expansão das vendas 
da Divisão de Vans do Grupo 
Daimler, a nova geração do 
Vito, lançada recentemente na 
Europa, está sendo produzida 
na Mercedes-Benz Argentina 
para atender a América Latina. 
O início das vendas está previs-
to ainda para este ano.

NOVO ACTROS 
PROMETE SATISFAZER 
SEGMENTO AGRO
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A rastreabilidade de frotas e 
produtos, principalmente para 
grandes empresas, é um elemen-
to básico em planos de segurança 
e de gestão da qualidade na or-
ganização. Um bom sistema de 
rastreabilidade garante o controle 
completo de informações e dados 
que envolvem uma operação e 
garantem segurança, tanto para a 
empresa quanto para seus clientes.

Desde que projetada correta-
mente, a rastreabilidade se torna 
uma base eficaz e eficiente de  do-
cumentação, responsabilidades, 
recursos, processos, produtos e 
serviços. No atual contexto de 
mercado, a rapidez nas entregas 
ou coletas, bem como a informa-
ção tornou-se fundamental para 

as empresas. Dessa forma, é pos-
sível aumentar a produtividade, 
reduzir os prejuízos com furtos e 
roubos de mercadoria, minimizar 
custos, promover a confiança do 
cliente e proteção da marca, além 
de otimizar a eficiência da produ-
ção, o controle de qualidade e o 
controle de estoque.

A demanda por esse tipo de 
serviço cresce cada vez mais em 
todo o mundo, e principalmente 
no Brasil, devido à necessidade 
imposta pela grande dimensão 
terrestre do país. Empresas de 
diferentes segmentos, principal-
mente, do setor de alimentos, quí-
mico e de medicamentos, podem 
se beneficiar com esses recursos 
já que atrasos para entrega, máS 
condições de armazenamento, 
extravio ou manipulação desses 
produtos podem causar grandes 

problemas e perdas ao negócio.
Muitas empresas realizam o 

serviço de rastreabilidade via saté-
lite ou por telemetria. No primei-
ro caso, os sinais de satélite permi-
tem o envio de mensagens entre a 
empresa e o veículo, e vice-versa. 
A localização do produto é obtida 
através de mapas digitais, envio de 
comandos e recebimento de aler-
tas. Já a telemetria é a tecnologia 
focada no rastreamento através 
de dados, enviados por rádio ou 
satélite. É um sistema de com di-
versas aplicações, muito usada em 
indústrias de monitoramento de 
energia, meteorologia outros se-
tores que necessitam de medição 
constante.

Porém, ambos os sistemas são 
extremamente caros, chegando a 
custar milhões de reais para serem 
adotados. Com isso, muitas em-

presas não conseguem ter acesso 
ao serviço. A boa notícia é que 
hoje empresas focadas em tecno-
logia e mobilidade já conseguem 
propor modelos de logística que 
inovam o mercado e realizam o 
mesmo serviço de rastreabilidade 
por preços bem menores.

Essa solução consiste, basica-
mente, em sistemas de monitora-
mento e rastreabilidade feitos atra-
vés de qualquer dispositivo móvel, 
seja um smartphone, tablet, entre 
outros. Quando conectados à in-
ternet, as empresas conseguem ter 
acesso, em qualquer local do Bra-
sil, a todas as informações de lo-
calização dos produtos. Os custos 
bem reduzidos e a praticidade do 
sistema são diferenciais que cha-
mam a atenção de empresas que já 
utilizam, ou sentem a necessidade 
de utilizar esse serviço.

Para finalizar, não poderia dei-
xar de citar também, um serviço 
de rastreabilidade de produtos que 
está sendo cada vez mais usado in-
ternamente em grandes empresas 
que precisam ter controle de um 
grande volume de produtos. É 
um tipo de rastreabilidade indoor, 
feito também através de disposi-
tivos móveis para monitoramento 
do sistema interno de produtos. 
Muitas empresas, inclusive, tive-
ram seus problemas de logística 
totalmente solucionados com essa 
implementação. 

Na maioria dos casos, cada 
produto, caixa ou pallet é co-
dificado e devidamente moni-
torado. Dessa forma, o geren-
ciamento interno consegue ser 
mais preciso e eficiente, aumen-
tando a produtividade e gerando 
melhores resultados. 

SOLUÇÕES MÓVEIS PARA RASTREAMENTO DE CARGAS E FROTAS
POR LUCIANO SANDOVAL, DIRETOR 
COMERCIAL E MARKETING DA MC1

O Programa Mais Médicos 
é muito mais que médicos. 
Você que sonha em ser médico,
esse é o caminho cheio 
de oportunidades.

Uma Pátria Educadora se faz com mais acesso à educação.

Ministério da
Educação

• Mais 11.400 vagas para medicina até 2017.
• 5.200 vagas já autorizadas 
   e um novo currículo de medicina.
• Expansão de vagas de residência médica 
   em andamento. E, a partir de 2019, 
   cada médico formado terá garantida 
   a sua vaga de residência.

Acesse maismedicos.gov.br e informe-se sobre os novos 
cursos de medicina, vagas de graduação e residência médica.

O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança.
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O Ministério da Pesca, cria-
do em 2003, deixa de existir e 
volta a fazer parte da estrutura 
do Ministério da Agricultura, de 
Kátia Abreu. 

O ministro Helder Barbalho, 
então responsável pela Pesca, as-
sumiu no dia 05/10 a Secretaria 
dos Portos. O anúncio foi feito 
pela presidente Dilma Rousseff, 
durante apresentação da refor-
ma ministerial em Brasília (DF), 
no dia 02.

Ao todo, deixaram de existir 
de forma autônoma oito minis-
térios, com a extinção ou unifi-
cação de pastas que atuavam de 
forma independente.  

Outras medidas adminis-
trativas foram anunciadas na 
ocasião como a criação de um 
limite de gastos com telefonia, 
passagens aéreas e diárias, o cor-
te de 10% na remuneração dos 
ministros e a revisão de todos os 
contratos de aluguel e de presta-
ção de serviços.

De acordo com a presidente, 
a nova configuração dos minis-
térios torna a coalizão de seu 
governo mais equilibrada, forta-
lecendo as relações com os parti-
dos e parlamentares que lhe dão 
sustentação política.

MINISTÉRIO
DA PESCA É 
EXTINTO E PASTA 
VOLTA A SER 
ATRIBUIÇÃO DO 
MAPA

10% 
Foi o corte  na remuneração dos 
ministrose a revisão de todos os 

contratos e prestação
 de serviços

PROIOBIDA A PESCA DO 
CHERNE E MERO 

Está proibida, pelos próximos 
oito anos, a pesca direcionada, a 
retenção a bordo e o transbordo do 
mero (Epinephelus itajara), e, por 
tempo indeterminado, do cherne-
poveiro (Polyprion americanus), em 
águas jurisdicionais brasileiras. 

INTERNACIONAL

CAS CRESCE 50% EM 
TRÊS MESES

O programa de Certificação 
Aeroagrícola Sustentável 
(CAS) tem aumentado 
consideravelmente o número de 
certificações, saltando de 50 para 
74 empresas nos últimos três 
meses - um crescimento de 50%.

MASSEY FERGUSON 
LANÇA PLANTADEIRA

O mais novo implemento da 
marca Massey Ferguson é a 
plantadeira MF 700 CFS, com 
produção prevista para o início de 
2016. A nova plantadeira é uma 
opção para diferentes condições 
de solo e culturas.

JOHN DEERE EXPANDE 
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Para atender às necessidades 
de seus clientes com eficiência, a 
John Deere inaugurou a expansão 
do Centro de Distribuição de 
Peças para a América do Sul, em 
Campinas (SP). O CD praticamente 
dobrou de tamanho.

BRASIL PODE IMPORTAR 
MAÇÃ DA CHINA

A possibilidade de o Brasil fechar 
um acordo fitossanitário com a 
China para importação de maçã 
provocou a reação do segmento. 
A preocupação principal é com 
a entrada de novas pragas em 
território brasileiro.
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Onde anda o estado 
da arte da tecnologia 
do agronegócio

Quem diria, a cidade de 
Pompeia, no interior do esta-
do de São Paulo, próximo a 
Marília, está se desenvolvendo 
um polo nacional de excelência 
elevada na área da mecanização 
da agricultura de precisão. No 
próximo dia 12 de outubro ce-
lebramos o dia do agrônomo, 
do engenheiro agrônomo, e re-
comendo com veemência, pro-
curem não se afastar, e ao con-
trário, aproximem-se dessa área 
da mecanização da agricultura 
de precisão. Entramos numa era 
disruptiva,  movida a sensores, 
e o novo agronegócio será de 
sustentabilidade intensiva, para 
gerenciar isso tudo, a educação 
tem parte fundamental e vital.

Dessa forma está sendo cria-
do o CIAG - Centro de Inova-
ção no Agronegócio, numa par-
ceria  do governo do Estado de 
São Paulo , com a Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento , o 
Centro Paula Souza  e a Intel, 
sim, exatamente essa do mundo 
do Vale do Silício, a Intel e tudo 
isso estará ambientado na Fun-
dação Shunji Nishimura de Tec-
nologia, criada pelo fundador 
das Máquinas Agrícolas Jacto.

Esse novo conhecimento, 
o da gestão da mecanização de 
precisão, será todo distribuído 
também pelos sistemas de redes 
e nuvens computacionais, uma 
verdadeira construção da inte-
ligência artificial no novo agro-
negócio. Hoje, em Pompeia, 
a Fatec e a Fundação Shunji 
Nishimura já diplomam jovens 
nesse saber.

O secretário da Agricultura 
de São Paulo, Arnaldo Jardim, 
nos diz que não existe no mun-
do nenhuma iniciativa com a di-
mensão da criação deste  Centro 
de Inovação do Agronegócio, 
com ênfase na mecanização da 
agricultura de precisão, ou seja, 
precisamos de inteligência hu-
mana avançada para cuidar da 
inteligência artificial criada.

POR JOSÉ LUIZ TEJON MEGIDO, 
CONSELHEIRO FISCAL DO 
CONSELHO CIENTÍFICO PARA 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
(CCAS) E DIRETOR DO NÚCLEO DE 
AGRONEGÓCIO DA ESPM

POR JOSÉ LUIZ TEJON MEGIDO
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Dados divulgados pela 
Associação dos Pro-
dutores e Distribui-

dores de Hortifrúti do Estado 
de São Paulo (Aphortesp), em 
abril, indicam que o consumo 
de frutas, verduras e legumes 
entre os brasileiros cresceu 60% 
em um ano. Especialistas acre-
ditam que o aumento é reflexo 
da busca por melhor qualidade 
de vida. 

“Sem dúvida as notícias 
sobre alimentação e saúde que 
apinham os programas de TV e 
as redes sociais fazem a popula-
ção tomar consciência”, afirma 
a nutricionista Júlia Swencikas. 
A batata-doce, por exemplo, 
se tornou o alimento preferido 
dos atletas. “Sempre que um 
alimento é destaque na mídia, 
as pessoas dão um jeito de in-
cluí-lo no cardápio”, acredita. 

Apesar da expansão do con-
sumo de hortifrutícolas, apenas 
24% dos brasileiros consomem 
a quantidade diária recomenda-
da pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Júlia acredita 
que o problema é a falta de di-
versidade no prato do consumi-
dor. “É preciso incluir diferen-
tes tipos de frutas e hortaliças. 

Só uma dieta rica e balanceada 
vai garantir o equilíbrio neces-
sário para o corpo combater ou 
prevenir doenças”, explica. 

Para o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), a cadeia 
de agronegócios é uma das 
mais promissoras no País.  As 
oportunidades no mercado de 
frutas, legumes e verduras co-
meçam no setor produtivo: os 
produtores devem estar atentos 
ao fato de que a busca por uma 
vida mais saudável pede tam-
bém maior diversificação dos 
produtos, além da atenção a 
diversos critérios que impactam 
a escolha do cliente. Segundo a 
entidade, existem nichos pou-
cos explorados neste merca-
do como produtos orgânicos, 
hidropônicos, diferenciados, 
minimamente processados e 
agroindustrializados. 

No que diz respeito aos em-
preendimentos focados na ven-
da de FLVs, o Sebrae destaca 
que é o volume de comercia-
lização de alimentos saudáveis 
também tende a crescer e ganha 
quem melhor se organizar com 
seu fornecedor e quem melhor 
ofertar seus produtos ao cliente.

PREOCUPAÇÃO COM A 
SAÚDE GERA EXPANSÃO 

DO SETOR AGRO
Para o Sebrae a cadeia de 
agronegócios é uma das 
mais promissoras no País
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A constante expansão dos ali-
mentos in natura orgânicos 

é capaz de mudar os métodos de 
cultivo realizados no Brasil
Mestre nas áreas de Nutrição e 
Pediatria pela Unifesp – EPM, 
a nutricionista Valéria Paschoal 
acredita que a expansão do mer-
cado de alimentos saudáveis pode 
transformar a matriz agrícola do 
País. “A procura por alternativas 
mais saudáveis, como os alimen-
tos orgânicos e biodinâmicos tem 
aumentado e, futuramente, espe-
ra-se que estas formas de cultivo 
constituam a matriz agrícola do 
país”, afirma.

Na entrevista a seguir, Valéria 
pontua os principais alimentos 
funcionais que já fazem parte da 
dieta dos brasileiros e explica um 
pouco mais sobre as Plantas Ali-
mentícias Não Convencionais, 
que fazem parte da biodiversidade 
do nosso país, mas ainda perma-
necem desconhecidas por grande 
parte da população.

Jornal Entreposto - Toda fru-
ta, verdura ou legume pode ser 
considerado um alimento fun-
cional?
Valéria Paschoal - A grande 
maioria das frutas, verduras e 
legumes, além de fornecerem 
energia e nutrientes, contém 
compostos bioativos que nos 
proporcionam benefícios adi-
cionais à saúde, caracterizando-
-os como alimentos funcionais.

JE - Quais são os principais ali-
mentos funcionais que já fazem 
parte do hábito alimentar do 
brasileiro e como incorporá-lo 
corretamente à nossa dieta?

VP - Vários alimentos que já 
fazem parte da dieta do brasilei-
ro podem ser considerados fun-
cionais, como a sardinha, o açaí, 
o abacate, brócolis, ovo, a romã, 
aveia, azeite de oliva extra virgem 

e castanhas, por exemplo. Estes 
alimentos devem ser consumidos 
dentro de uma dieta saudável, 
equilibrada e variada, para que 
nosso organismo tenha todos os 
benefícios de suas propriedades 
funcionais. A sardinha, o ovo e 
o azeite podem fazer parte de sa-
ladas e pratos principais assados 
ou cozidos. O açaí, o abacate e 
a romã podem ser ingredientes 
de vitaminas, sucos e saladas de 
frutas. A aveia pode compor bo-
los, biscoitos, sucos, vitaminas, 
mingaus e saladas. As castanhas 
podem acompanhar saladas de 
frutas ou servirem de lanche da 
manhã ou da tarde.

JE - Em um dia de compras na 
Ceagesp, o consumidor tem 
acesso a todos os tipos de hor-
tifrútis. Quais são os dez alimen-
tos frescos que não podem ficar 
de fora da lista?
VP - A escolha deve priorizar 
primeiramente alimentos or-
gânicos e que estejam dentro 
da safra. Neste mês de outubro, 
por exemplo, alguns alimentos 
que estão dentro da safra e que 
não poderiam faltar são: acero-
la, banana, jabuticaba, mamão, 
maçã fuji nacional, abóbora, 
alcachofra, beterraba, almeirão, 
brócolis, couve-flor e chicória.

JE - Os alimentos funcionais 
industrializados são eficazes? - 
Como a biotecnologia tem cola-
borado com o desenvolvimento 
deste segmento?
VP - Alguns alimentos indus-
trializados possuem o apelo de 
alimentos funcionais por con-
terem em sua base ingredien-
tes funcionais ou a adição de 
alguns componentes ativos, e 
várias tecnologias têm sido de-
senvolvidas para tal finalidade. 
Porém, estes produtos alimen-
tícios contêm diversos aditivos 
químicos, como corantes, ado-
çantes, conservantes e aromati-
zantes, além de maior quanti-
dade de açúcar e gorduras. Os 
alimentos in natura, por outro 
lado, contêm uma diversidade 
de nutrientes e compostos bio-
ativos que dentro do organismo 
agem em sinergia, resultando 
em maiores benefícios à saú-
de, além de, naturalmente, não 
conterem aditivos químicos.   

JE - E os alimentos da moda - 

como a batata-doce para atletas 
e o chá verde para quem deseja 
emagrecer - são eficientes?
VP - Apesar de estes alimentos 
estarem em alta nas redes so-
ciais, a prescrição nutricional 
deve ser personalizada com 
base nas características indivi-
duais do paciente e de acordo 
com os seus objetivos e estilo 
e vida. Sendo assim, algumas 
pessoas podem se beneficiar 
com o consumo destes alimen-
tos e outras podem não ter os 
mesmos resultados ou terem 
restrições ao consumo, justifi-
cando, então, a importância da 
orientação de um nutricionista, 
que irá avaliar as melhores indi-
cações para o paciente baseadas 
em sua individualidade bioquí-
mica para prescrever um plano 
alimentar completo, saudável e 
equilibrado.  

JE - Qual é a importância das 
Plantas Alimentares Não Con-
vencionais para a dieta e para a 
sustentabilidade da agricultura?
VP - As Plantas Alimentícias 
Não Convencionais fazem par-
te da biodiversidade do nosso 
país, mas ainda permanecem 
desconhecidas por grande parte 
da população. Estas plantas fa-
zem parte de culturas regionais 
e são ricas nutricionalmente, 
apresentando vitaminas, mine-

um estímulo tão forte à produ-
ção destes compostos, já que os 
agrotóxicos impedem o contato 
com agressores externos. Além 
disso, vale ressaltar todos os 
malefícios que estes produtos 
tóxicos trazem à saúde, com au-
mento no risco de doenças crô-
nicas não transmissíveis como 
câncer, obesidade, alergias e do-
enças cardiovasculares.

JE - Existe tendência de cres-
cimento no consumo desses 
produtos? Quais são as perspec-
tivas futuras para o setor?
VP - Há uma forte tendência de 
crescimento no setor devido ao 
aumento expressivo de pessoas 
preocupadas com saúde e bem 
estar, um dos assuntos mais co-
mentados e compartilhados em 
redes sociais. A prefeitura de 
São Paulo, recentemente, apro-
vou uma lei que determina que 
os alimentos oferecidos em es-
colas públicas municipais sejam 
prioritariamente orgânicos, ca-
racterizando uma grande con-
quista para o setor e para a saú-
de das crianças. Desta maneira, 
a procura por alternativas mais 
saudáveis, como os alimentos 
orgânicos e biodinâmicos tem 
aumentado e, futuramente, es-
pera-se que estas formas de cul-
tivo constituam a matriz agríco-
la do país.

BUSCA POR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PODE 
TRANSFORMAR A MATRIZ AGRÍCOLA DO PAÍS

rais e compostos bioativos que 
proporcionam inúmeros bene-
fícios à saúde. É preciso incen-
tivo ao cultivo destas espécies 
que valorizam as culturas re-
gionais e a agricultura familiar, 
uma vez que não fazem parte da 
matriz agrícola convencional. 
Alguns exemplos destas rique-
zas naturais são: ora-pro-nobis, 
taioba (presentes na culinária 
mineira), cubiu, murici, camu-
camu (tradicionais na região 
norte), fruta-pão, araruta, sorgo 
(presentes na região nordeste), 
pequi, guabiroba (que fazem 
parte da culinária do centro-o-
este), azedinha e muricato (tra-
dicionais na região sul).

JE - Existe diferença nutricional 
entre o alimento funcional or-
gânico e aquele produzido com 
técnica convencional?
VP - Sim. A maior diferença 
está no método de cultivo. Os 
alimentos orgânicos e biodi-
nâmicos, por não entrarem em 
contato com agrotóxicos e ferti-
lizantes químicos em nenhuma 
das etapas de produção, ficam 
mais expostas a agressões natu-
rais, que estimulam nas plantas 
um sistema de proteção, au-
mentando a concentração de 
compostos ativos que benefi-
ciam a saúde humana. Já os ali-
mentos convencionais não tem 

CAROLINA DE SCICCO
 DE SÃO PAULO
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RESTAURANTES E 
LOJISTAS JÁ ESTÃO 
RECEBENDO 
AMOSTRAS DA 
IGUARIA

O shiitake é a variedade de 
cogumelo mais cultivada no 
mundo. Além de ser considerada 
uma delícia culinária, em algu-
mas civilizações este alimento é 
tido como um valioso medica-
mento. Muito comum nas cozi-
nhas asiáticas, incluindo chinesa, 

japonesa, coreana e tailandesa, 
seu uso tradicional na medicina 
popular, despertou a atenção de 
estudiosos e este cogumelo tem 
sido objeto de várias pesquisas 
pelo mundo.  

O shiitake é uma das fontes 
mais populares de proteína no 

Japão. Esta variedade de cogu-
melo tem qualidades nutricio-
nais adequadas para ser servida 
como prato principal e se adapta 
muito bem às receitas como um 
substituto da carne.

Pesquisadores relataram que 
o consumo de shiitake reduz os 

níveis de colesterol no sangue em 
até 45%. Além disso, ele tem a 
capacidade de acelerar o metabo-
lismo e baixar a pressão arterial. 
No Japão, extratos de cogumelos 
têm se tornado a principal receita 
para o tratamento do câncer. 

Estudos também comprovam 

que,  como um alimento funcio-
nal, o shiitake contém todos os 
oito aminoácidos essenciais em 
melhores proporções que o feijão 
de soja, carne, leite ou ovos, bem 
como uma boa mistura de vitami-
nas e minerais, incluindo as vita-
minas A, B, B12, C, D e niacina.

NO JAPÃO, COGUMELO SHIITAKE COMBATE O CÂNCER E SUBSTITUI A CARNE

CAROLINA DE SCICCO
 DE SÃO PAULO

O Grupo Urakami, que já 
produz e distribui sete ti-

pos de cogumelos, quer inserir 
no Brasil uma variedade conhe-
cida no Japão como shimofuri. 
Sua introdução na culinária ja-
ponesa é relativamente recente e 
a Urakami, maior produtora de 
cogumelos shimeji da América 
Latina, já está distribuindo amos-
tras em lojas e restaurantes brasi-
leiros para apreciação de chefs de 
cozinha e lojistas. 

“Decidimos investir no shi-
mofuri porque este cogumelo 
possui características excepcio-
nais que o tornam um alimen-
to ‘premium’”, afirma Eduardo 
Urakami, fungicultor e proprie-
tário. “Além disso, desde os anos 
2000, o mercado de cogumelos 
in natura vem crescendo con-
tinuamente no país. Apesar do 
consumo per capta ainda ser 
muito abaixo de países europeus 
e asiáticos, acreditamos em sua 
constante disseminação”, explica 
ele, acrescentando que aproxima-
damente 25% de sua produção é 
destinada ao mercado atacadista 
da Ceagesp.

Para o empresário, uma das 
formas do governo colaborar na 
expansão da produção e consu-
mo de cogumelos no Brasil, é 
através de sua inserção nas me-
rendas escolares. “Além de ser um 
alimento saudável e funcional, é 
uma iguaria muito saborosa e 
versátil. Mogi das Cruzes, maior 
região produtora do país, passou 
a oferecer cogumelos nas escolas 
e foi considerada a cidade com a 
melhor merenda escolar do Esta-
do de São Paulo pela ONG Fome 
Zero”, comenta Eduardo. 

PRODUÇÃO 100% NATURAL

Desde a compostagem até aos 
pontos de vendas dos produtos 
Urakami, todos os processos são 
rigorosamente monitorados pelo 
Grupo. Com o cuidado de utilizar 
produtos 100% naturais, a empre-
sa garante alimentos saborosos, de 
qualidade e livre de agrotóxicos. 
O substrato utilizado para o cul-
tivo é composto por ingredientes 
naturais e durante todas as etapas 
não é utilizada nenhuma espécie 
de substância química.

No ano passado, o Grupo 
Urakami introduziu no Brasil a 
variedade enoki, cuja principal 
característica é a beleza estética, 
ideal para dar um acabamento 
delicado em pratos sofisticados. 
Este ano, a empresa apostou 
num cogumelo de sabor muito 
refinado e de fácil preparo, já 
que absorve o tempero e realça 
o sabor. “O shimofuri combina 
textura macia e crocância suave, 
isto permite sentir por completo 
o sabor e aroma que se espalha 
na boca”, descreve o produtor.

COGUMELOS URAKAMI TESTA NOVA 
VARIEDADE PARA O MERCADO BRASILEIRO
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Cultivada em mais de 100 pa-
íses, sobretudo na Ásia, a ba-

tata-doce é nativa das Américas. 
O navegador Cristóvão Colombo 
foi quem a levou para a Europa. 
No Brasil há quatro variedades: 
batata-branca, angola ou terra-
nova (tem polpa branca e é pouco 
adocicada), amarela e roxa, (com 
casca e polpa dessas cores, são as 
mais usadas para fazer doce) e 
avermelhada (casca parda e polpa 
amarela com veios roxos ou aver-
melhados) - batizada no nordeste 
de coração magoado, é ótima para 
comer assada. 

Nacionalmente, o tubérculo 
sempre foi conhecido, mas teve 
seu consumo aumentado nos úl-
timos tempos por ser frequente-
mente citado na mídia como um 
milagroso suplemento para prati-
cantes de esportes. 

A atacadista de legumes 
Iguape, há mais de 40 anos na 
Ceagesp, já percebe elevação nas 
vendas. “Com certeza a notícia 
de que potencializa os resultados 
das atividades físicas está influen-
ciando no aumento da procura”, 
afirma Sassá, planejador técnico.

Considerada o carboidrato 
ideal para atletas, a batata-doce 
supera os outros tubérculos em 
vários nutrientes: possui cinco ve-
zes mais cálcio, o dobro de fibras 
e mais potássio que a batata-ingle-
sa. Comparada à mandioca, ela 
também ganha em fibras e cálcio, 
assim como em proteína, fósforo 
e potássio. Resultado: estimula o 
intestino, auxilia no controle do 
diabetes e do colesterol e, mesmo 
sendo mais calórica do que a in-
glesa, a doce ajuda a emagrecer, 
entre outros benefícios. 

Para ter acesso aos benefícios 
é preciso ingeri-la regularmen-
te, se possível mais de uma vez 
por semana. Ela pode substituir 
a batata- inglesa em preparações 
como sopa, bacalhoada, purê e 
até salada. De preferência, prepare 
com casca, a fim de preservar os 
nutrientes.

Sassá acredita que a divulga-
ção de informação é a melhor 
maneira de elevar o consumo de 
hortifrútis no País. “A batata-doce 
é um exemplo de que a mídia tem 
o poder de expandir este merca-
do”, acredita o especialista.

GERAÇÃO SAÚDE 
IMPULSIONA 
VENDAS DE 
BATATA-DOCE NO 
ENTREPOSTO

PRINCIPAIS VARIEDADES DE COGUMELOS 
COMESTÍVEIS COMERCIALIZADAS NA CEAGESP

Formato do chapéu

Ovalado

Ovalado 

Deprimido

Convexo

Convexo

Ostra

Ostra

Deprimido

Convexo

Variedade

Champignon ou Paris

Portobello

Eryngii

Enokitake

Nameko

Pleurotus

Hiratake

Shimeji

Shitake

Himênio

Lamela

Lamela

Lamela

Lamela

Lamela

Lamela

Lamela

Lamela

Lamela

Coloração

Branca-creme

Castanha

Castanha

Branca

Alaranjada

Salmão e cinza

Salmão, branca e cinza

Castanho, amarela, branco, preto

Castanho

Estipe

Com anel

Com anel

Sem anel

Sem anel 

Sem anel

Sem anel

Sem anel 

Sem anel 

Sem anel

 Nome científico

Agaricus bisporus

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

Flammulina velutipes

Pholiota nameko

Pleurotus citrinopileatus

Pleorotus osteatus

Pleorotus ssp)

Lentinula edodes

Pileo (Chapéu)

Lamela

Anel

Estipe (Pé)

Volva

Micélio

MORFOLOGIA

Enokitake NamekoChampignon
    ou Paris

Portobello Eryngii

ShitakeHiratake ShimejiPleurotus 

Campanula Cônico Convexo Deprimido Convexo 
amplo

Funil Ostra Ovalado Depressão 
pronunciada

Guarda-chuva

Formatos de Cogumelos

Ilustrações: Bertoldo Borges Filho/Centro de Qualidade da CEAGESP
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O peixe cultivado, ou seja, de 
aquicultura, não é pior e 

nem inferior que o peixe da pes-
ca. Ele pode sim oferecer alguns 
riscos (se não for bem manejado) 
e ter qualidade nutricional dife-
rente, mas só por ser de aquicul-
tura não quer dizer que é ruim.

Os produtores (sérios) têm 
muitos controles sobre a questão 
da qualidade da água e sanidade 
do pescado para evitar proble-
mas à produção e à saúde dos 
humanos que irão consumir esse 
peixe. O salmão não é cultivado 
nem pescado no Brasil, portanto 
todos aqueles encontrados nos 
supermercados e peixarias são 
importados do Chile ou países 
do hemisfério Norte.

Tal peixe se popularizou por 
aqui e em outros países por ser 
muito nutritivo, sem espinha e 
de sabor agradável. Além disso, 
com a boa aceitação da culiná-
ria japonesa no Brasil, o salmão 
caiu no gosto popular. O salmão 
possui carne firme, cuja colo-
ração avermelhada se deve aos 
pigmentos presentes nos insetos 
e crustáceos que compõe sua die-
ta. Pode ser encontrado fresco, 
congelado ou enlatado. 

O salmão cultivado e o sal-
mão pescado (selvagem) podem 
ter diferenças sensoriais, nutri-
cionais e de preço. A diferença 
de preço se dá porque antiga-
mente o salmão era abundante 
e podia ser pescado sem grandes 
problemas. Entretanto, a in-
tervenção do homem no meio 
ambiente como a sobrepesca, o 
aquecimento global, a poluição 
e a erosão de seu habitat natural 
provocaram uma sensível dimi-
nuição na quantidade selvagem.

Embora ainda existam quan-
tidades sustentáveis de salmão 
selvagem no Alasca, os estoques 
de salmão inglês e irlandês estão 
ameaçados de extinção. Por isso, 
a criação em cativeiro iniciada 
na década de 1980, atualmente 
em franca expansão na costa da 
Escócia, na Noruega e, em es-
pecial, no Chile, fez com que o 
salmão cultivado passasse a ser o 
tipo mais encontrado nos super-
mercados e com um preço mais 
acessível. 

A POLÊMICA SOBRE A 
ORIGEM DO SALMÃO

Quanto à saúde, o salmão 
cultivado precisa sim ser bem 
manejado para que não cause 
problemas ao consumidor. Para 
a nutricionista Fabiane Alheira, 
colaboradora do Conselho Re-
gional de Nutricionistas, é pe-
rigoso dizer se o salmão criado 
em piscicultura faz mal ou não à 
saúde, pois faltam dados científi-
cos que permitam tal afirmação. 
De acordo com a especialista, o 
fato de os peixes adquirirem co-
loração rosada pela ingestão de 
pigmentos sintéticos não é mo-
tivo para alarme. “Sintético não 
significa que é ruim, assim como 
nem tudo que é natural é bom”, 
ressalta Fabiane. 

Segundo o veterinário Sérgio 
Carmona, presidente da Co-
missão Científica do Conselho 
Regional de Medicina Veteriná-
ria do Estado do Rio de Janeiro 
(CRMV-RJ), muito da confusão 
em torno do salmão tem origem 
num caso de parasitose no pei-
xe vindo do Chile, entre 2004 
e 2005. Na ocasião, algumas 
pessoas que comeram o peixe 
contaminado cru adoeceram e 
as importações foram suspensas. 
Porém, essa situação foi solucio-
nada e sabe-se que a indústria 
chilena toma todos os cuidados 
necessários para evitar o surgi-
mento de qualquer outra doença 
no peixe, uma vez que a sua in-
dústria hoje é focada e sobrevive 
nessa espécie. 

POR DÉBORA PLANELLO, CIENTISTA 
DE ALIMENTOS E FUNDADORA DO 
PORTAL DO PESCADO

Ou seja, é importante que 
os consumidores sejam críticos 
quanto à origem, fornecedor, 
manipulação e conservação do 
pescado. Deve-se conhecer o es-
tabelecimento onde se compra 
os alimentos, cobrar a seriedade 
do trabalho do governo e empre-
sas importadoras e buscar cada 
vez mais produtos sustentáveis. 
O trabalho, sendo feito de for-
ma séria, não ocasionará ne-
nhum problema e nenhum ris-
co ao consumidor, assim como 
já ocorre com outras cadeias de 
proteína animal.

IMPorTação

O salmão não é cultivado nem pescado 
no Brasil, portanto todos aqueles 
encontrados nos supermercados e 
peixarias são importados do Chile ou 
países do hemisfério Norte.

zoom 

O setor de pescados do 
entreposto paulistano possui 
fiscalização intensificada, com 
fiscais federais e médicos veteri-
nários acompanhando a comer-
cialização diariamente. Mesmo 
assim, os grandes clientes da 
Ceagesp enviam suas próprias 
equipes para avaliar as condi-
ções e a qualidade dos peixes e 
frutos do mar ali expostos. 

Na New Fish, uma das 
maiores empresas do ramo de 
pescado, o salmão já representa 
50% das vendas e a tendência 
é continuar aumentando. “O 
salmão é um dos campeões de 
venda. É um produto oferecido 
em quase todos os restauran-
tes”, afirma Luís Palmeira, per-
missionário.

Disponibilizado fresco, 
congelado e porcionado, o pei-
xe vem do Chile, país reconhe-
cido internacionalmente por 
sua excelente produção.  Além 
de garantir a origem do produ-

to, a New Fish conta com uma 
equipe que analisa todo o pro-
cesso de comercialização. “Nos-
sos funcionários averiguam a 
documentação e realizam testes 
para confirmar a qualidade do 
salmão”, garante Luís. 

Os distribuidores da New 
Fish também passam por ins-
peção. Periodicamente, a equi-
pe realiza visitas técnicas para 
qualificar esses parceiros. Dessa 
maneira, a empresa consegue 
acompanhar toda a cadeia e ga-
rantir segurança alimentar para 
os consumidores.

Em Cotia a empresa possui 
espaço com duas câmaras frias 
com capacidade para armaze-
nar até 900 toneladas de peixes 
e frutos do mar. Com a onda 
de calor do último ano, Luís 
investiu em novos equipamen-
tos para garantir a integridade 
dos alimentos. “O importante é 
mantê-los a -18 graus Celsius”, 
frisa Luís.

SEGURANÇA ALIMENTAR

NEW FISH: 
EQUIPE DE QUALIDADE 
VISTORIA SALMÃO CHILENO 
ANTES DE COMERCIALIZAR

FUNCIONÁRIOS REALIZAM TESTES PARA 
CONFIRMAR A QUALIDADE DO PESCADO

especial saúde
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ALBERTO

As hortaliças selecionadas e 
armazenadas em bandejas prontas 
para serem vendidas ao consumi-
dor final fazem cada mais sucesso 
na rede varejista. Além de facilitar 
os processos logísticos, preservar 
a integridade e conservar os ali-
mentos, este sistema oferece outra 
grande vantagem comercial para 
o setor: o lixo gerado no manu-
seio e empacotamento não é mais 
responsabilidade dos sacolões e 
supermercados.

Há mais de 20 anos comer-
cializando hortaliças na Ceagesp, 
a atacadista Graembuense se des-
taca por oferecer verduras prontas 
para serem expostas nas gôndolas 
varejistas. No caso do brócolis, 
uma equipe retira toda a folhagem 
que recobre as flores e dispensa o 
descarte orgânico em containers 
próprios, dispostos dentro do en-
treposto paulistano. 

Alberto Hiroaki, comercian-
te, explica que o apelo visual e a 
melhora na conservação dos ali-
mentos são grandes atrativos, mas 
quando o atacadista arca com a 
responsabilidade da destinação do 
lixo é uma grande vantagem para 
o varejo. 

BRÓCOLIS EMBALADOS: VANTAGENS VÃO 
ALÉM DA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS

BENEFÍCIOS PARA SAÚDE EXPANDEM 
SEGMENTO DE BRÓCOLIS NO PAÍS
DANIELLE FORTE

O consumo de nozes do tipo 
macadâmia e pecan, casta-

nha brasileira e castanha de caju 
– mais conhecida como do Pará – 
tem aumentado em todo o mun-
do devido à maior conscientização 
do consumidor sobre o valor nu-
tricional e os benefícios que estes 
alimentos proporcionam à saúde. 
Praticidade e sustentabilidade são 
outros apelos para o crescimento 
deste mercado no Brasil.

De acordo com José Eduardo 
Mendes Camargo, diretor da Di-
visão de Nozes e Castanhas do De-
partamento do Agronegócio (De-
agro), da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), a 
cadeia produtiva de nozes e casta-
nhas e frutas secas – chamadas de 
nuts – cresce anualmente na faixa 
de 6% a 8%, movimentando US$ 
35 bilhões em todo o mundo.

“Nos últimos dez anos, os 
preços destes produtos aumenta-
ram cerca de 400%, em dólares”, 
informou Camargo durante o 6º 
Encontro Internacional de Casta-
nhas, Nozes e Frutas Secas, pro-
movido pela Fiesp, em São Paulo, 
no último dia 5 de outubro.

A receita brasileira com as 
exportações anuais alcança US$ 
133 milhões. Atualmente, o País 
vende ao exterior castanha de 
caju, castanha brasileira, noz ma-
cadâmia e noz pecan. “A seca tem 
prejudicado a castanha de caju 
nos últimos anos, no entanto há 
bom potencial de crescimento”, 
afirmou.

PESQUISA

Professora titular da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo 
(USP), Silvia Cozzolino citou os 
resultados de uma pesquisa com 
a castanha brasileira, como fonte 
de selênio, mineral que poten-
cializa o sistema imunológico e 
que funciona como antioxidante, 
participando do metabolismo dos 
hormônios da tireoide.

“Também tivemos efeitos po-
sitivos do consumo de uma casta-
nha do Brasil ao dia, por pacientes 
com Alzheimer, com comprome-
timento cognitivo leve e no siste-
ma imunológico de pacientes sub-
metidos à hemodiálise”, contou a 
professora, durante encontro.

APELO 
NUTRICIONAL 
FAVORECE 
MERCADO 
DE NOZES E 
CASTANHAS

AO OFERECER HORTALIÇAS EM BANDEJAS 
ATACADISTA DA CEAGESP REDUZ LIXO QUE SERIA 
GERADO PELA REDE VAREJISTA

Ao longo da última década o 
consumo de brócolis teve aumen-
to expressivo no Brasil. Acredita-se 
que a disseminação de notícias so-
bre os benefícios que este alimento 
promove à saúde despertou a von-
tade dos consumidores em apostar 
nesta hortaliça. “Trata-se de um 
alimento fácil de preparar, que se 
adapta ao estilo de vida moderno 
dos consumidores que buscam 
aliar conveniência e saúde para sa-
tisfazer suas necessidades nutricio-
nais diárias”, acredita Paulo Koch, 
diretor de Marketing da Sakata 
Seed Sudamerica, empresa multi-
nacional e líder mundial no forne-
cimento de sementes de brócolis.

O brócolis auxilia na preven-
ção ao câncer, tem sabor extrema-
mente agradável e boa aceitação 
entre as crianças. Estas caracterís-
ticas levaram ao aumento da de-

manda por restaurantes e super-
mercados. 

Nos dois últimos anos, sul e 
sudeste, as maiores regiões produ-
toras do País, tiveram crescimento 
de aproximadamente 25%. Ainda 
não há dados sobre a última sa-
fra, mas comerciantes da Ceagesp 
acreditam em uma super safra. 
“Quem encontrou um canal para 
escoar a mercadoria conseguiu 
bons resultados nestes últimos 
meses”, afirma Henrique Ribeiro, 
vendedor de hortaliças. Segundo 
ele, a produção deste ano foi bas-
tante volumosa e a qualidade agra-
dou os varejistas. 

Dados da Associação Brasileira 
do Comércio de Sementes e Mu-
das (Abcsem) indicam que o mer-
cado nacional de brócolis movi-
menta anualmente R$ 1,2 bilhão 
apenas no varejo. 

GRAEMBUENSE
PAVILHÃO MLP - BOX 54 AO 61
CONTATO (11) 3643 7772 | 
GRAEMBUENSE@YAHOO.COM.BR

“Nosso cliente varejista não 
precisa se preocupar com o 
lixo gerado pelas folhas dos 
brócolis ou outros tipos de 
descartes orgânicos”, garante 
Alberto, complementando 
que a Ceagesp já tem um 
programa de reciclagem 
de resíduos. “Preferimos 
dispensar esse material aqui, 
já que sabemos que terá um 
destino correto. Não é todo 
sacolão ou supermercado 
que faz um bom descarte do 
lixo”, analisa.
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CONGRESSO REÚNE MAIS DE 400 
PARTICIPANTES DE 29 PAÍSES

O Brasil se tornou a capital 
mundial do setor de abaste-

cimento no final de setembro. O 
município de Campinas, maior 
polo tecnológico da América Lati-
na, foi palco do 29º Congresso da 
União Mundial de Mercados Ata-
cadistas (World Union of Whole-
sale Markets/WUWM).

A iniciativa, promovida pela 
WUWM e organizada pela As-
sociação Brasileira das Centrais 
de Abastecimento (ABRACEN), 
teve a presença de 405 participan-
tes de 29 países.

A carta final do evento, rea-
lizado sob o tema “O meio am-
biente e o futuro dos mercados 
atacadistas”, traz uma conjuntura 
bastante preocupante, com reco-
mendações aos governos e à so-
ciedade sobre o abastecimento de 
alimentos, cada dia mais compro-
metido pelas mudanças climáticas. 

A programação, que contou 
com uma conferência magna e 
quatro debates temáticos, in-
cluiu ainda reuniões regionais e 
da direção da WUWM. Houve 
ainda o Encontro de Negócios, 
voltado a gerar novas parcerias 
nacionais e internacionais entre 
entidades e empresas do setor de 
abastecimento.

Para ver mais imagens e saber 
como foi o dia a dia do Congres-
so, basta acessar nosso facebook 
(ceagesp.oficial) e o blog (www.
ceagespoficial.blogspot.com.br).

WUWM NA CEAGESP

ETSP RECEBE VISITA DE COMITIVAS 
ESTRANGEIRAS

Mais de 230 pessoas 
das delegações que par-
ticiparam do 29º Con-
gresso da WUWM esti-
veram, no dia 26/9, no 
Entreposto Terminal São 
Paulo (ETSP). Elas fo-
ram recepcionadas com 
um belo café da manhã 
oferecido no espaço em 
que ocorrem os Festivais 
Gastronômicos. 

Na sequência, assisti-
ram a um vídeo institu-
cional sobre a CEAGESP 
e percorreram o Pavilhão 
Mercado Livre do Produ-
tor (MLP), onde é reali-
zado o tradicional varejão 
de final de semana.

Evento internacional 
discutiu situação da 
produção agrícola

BCA DOA 145 TONELADAS
O Banco CEAGESP de Ali-

mentos (BCA) recebeu, em se-
tembro, 158 toneladas de produ-

tos doados por 57 permissionários 
do Entreposto Terminal São Pau-
lo (ETSP) e de companhias que 
operam na região. Desse total, 
145 toneladas foram entregues a 
99 entidades assistenciais e a ou-

tros bancos municipais. Parte das 
doações (5,6 toneladas) foi levada 
ao BCA por nove carregadores vo-
luntários.  Em setembro o Banco 
de Alimentos atendeu cerca de 
573 mil pessoas.

O PRESIDENTE DA ABRACEN E DA CEAGESP, MÁRIO MAURICI, DISCURSA NA ABERTURA OFICIAL DO 29º CONGRESSO DA WUWM

ÍNDICE SOBE 1,78%
Impulsionado principalmente 

pela elevação no setor de frutas, 
afetado pela alta do dólar, o Índi-
ce de Preços CEAGESP registrou 

aumento de 1,78% em setem-
bro. Legumes (-3,7%) e verduras 
(-6,41%) continuaram a registrar 
retração dos valores praticados. 
Confira a informação completa em 
nosso portal: www.ceagesp.gov.br

 INACIO SHIBATA

EMÍLIA CORDEIRO
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O Entreposto Terminal de 
São Paulo é grandioso 
pelo seu grande volume e 

pela grande diversidade e boa quali-
dade dos produtos comercializados, 
resultado do trabalho desenvolvido 
pelas suas mais de 3.000 empresas. 
Cada uma destas empresas resol-
ve os seus problemas logísticos, de 
refrigeração e de embalagem, in-
dividualmente. A localização e os 
problemas são comuns, mas não 
existem soluções conjuntas, como 
a proposta pela ‘Plataforma de Des-
carga Paletizada’.

A paletização permite a conso-
lidação da carga em uma unidade 
de grande volume e o seu trans-
porte mecanizado. Ela é sinônimo 
de progresso, de eficiência, menor 
esforço físico, menores danos ao 
produto, de agilidade, de facilidade 
de controle e gestão.  A crescente 
adoção da paletização na movimen-
tação das frutas e hortaliças na Ce-
agesp é motivo de grande regozijo 
e também de grande preocupação. 

As empilhadeiras são fabricadas 
para trabalhar num ambiente pla-
no, de piso regular, com fluxo bem 
estabelecido. A sua operação e o seu 
operador devem obedecer às regras 
estabelecidas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego e pela ABNT. 
Os equipamentos não são os mais 
adequados para o nosso tipo de 
piso e movimentação, obrigando 
o operador a dirigir o equipamen-
to quando carregado, na posição 
“marcha a ré”, dificultando as suas 
manobras e sua visibilidade.

A adoção da paletização não 
tem volta. Todos os atacadistas pe-
quenos, médios e grandes, terão 
que se adequar e ter acesso ao ser-
viço de descarga e carga paletizada. 
O tamanho dos veículos de carga 
cresceu e a infraestrutura conti-
nua a mesma.  Muitas centrais de 
abastecimento, em outros países, 
enfrentam o mesmo problema e al-
gumas criaram docas especiais para 
veículos grandes como carretas.  

O objetivo da ‘Plataforma 
de Descarga Paletizada’ é 
proporcionar aos atacadistas 
pequenos, médio e grandes, 
localizados nos pavilhões 
MFEB e MFEC, e aos seus 
fornecedores, com carga 
paletizada, um sistema ágil 
de entrada, descarga e saída 
do Entreposto Terminal 
de São Paulo da Ceagesp 
e a movimentação segura 
do produto até à empresa 
atacadista. 

Os pavilhões MFEB e MFEC 
possuem perfis muito diferen-
tes.  O MFEB tem 11.694 m2, 
168 empresas atacadistas, e em 
2014 recebeu 535 mil toneladas.  
Não existe registro de entrada de 
nenhum produto para 12% dos 
comerciantes do MFEB, que ocu-
pam 6% da área. 

A soma dos comerciantes que 
recebem até 500 toneladas por ano, 
menos que 1 caminhão de 10 tone-
ladas por semana, mostra que 27% 
dos comerciantes do MFEB, que 
ocupam 20 % da área não recebem 
ou recebem muito pouco produto 
direto da lavoura. O MFEC tem 
2.814 m2, 114 atacadistas, e em 
2014 recebeu 98 mil toneladas em 
2014. Não existe registro de entra-
da de nenhum produto para 28% 
dos comerciantes, que ocupam 
20% da área.  

A soma dos comerciantes que 
recebem até 500 toneladas por ano, 
menos que 1 caminhão de 10 tone-
ladas por semana, mostra que 77% 
dos comerciantes do MFEC, que 
ocupam 54 % da área não recebem 
ou recebem muito pouco produto 
direto da lavoura. 

A implantação da ‘Plataforma 
de Descarga Paletizada’ é o primei-
ro passo para a modernização logís-
tica do Entreposto Terminal de São 
Paulo, uma solução comunitária e 
de adesão voluntária, que permite 
também aos atacadistas menores 
maior competitividade e o acesso 
à descarga paletizada para os pavi-
lhões MFEB e MFEC. 

Muitos estudos foram feitos 
para fundamentar a proposta final. 
A divulgação do projeto foi feita 
através de apresentações aos repre-
sentantes dos atacadistas e carrega-
dores e da publicação de artigos no 
Jornal Entreposto, com solicitação, 
críticas e sugestões. Uma cópia da 
apresentação foi cedida ao Sincaesp 
e à Apesp.

AQUI ESTÃO OS ESTUDOS 
REALIZADOS, EM ORDEM
DE DATA:

1º. Entrevista dos atacadistas 
do MFEB em julho de 2013

2º. Levantamento de carretas 
na Portaria, entre 31 de março 
e 4 de abril de 2014 (5 dias)

3º. Entrevista com 20 
permissionários do pavilhão 
MFE-B, que utilizam 
paletização – entre 27 de maio 
e 03 de junho de 2014

4º. Levantamento de carretas 
paletizadas na portaria da 
Ceagesp, entre 3 a 12 de 
fevereiro de 2015 (10 dias)

5º. Monitoramento por 
imagem da ocupação atual do 
espaço que será ocupado pela 
doca (1 e 2 de março de 2015)

6º. Entrevista com 300 
atacadistas (1º semestre de 
2015)

7º.  Resumo do projeto 
e apresentação aos 
representantes dos 
atacadistas e carregadores 
(junho de 2015).

8º. Recadastramento das 
empilhadeiras (junho de 2015) 
9º. Levantamento na portaria, 
da entrada por hora, do 
número e tipo de veículos 
(setembro de 2015).  

A maioria dos atacadistas entre-
vistados já possuem empilhadeiras 
e mesmo assim demonstraram in-
teresse por uma doca de descarga 
paletizada, com entrada e saída ex-
clusivas, agendamento de descarga, 
pátio de espera e um corredor de 

empilhadeira para utilização pelo 
MFE-B e MFE-C. O próximo pas-
so será entrevistar os atacadistas que 
ainda não conseguiram adquirir as 
suas empilhadeiras. 

O ESTACIONAMENTO 2 – E2 é o local 
ideal para a instalação de uma pla-
taforma. É uma área que tem uma 
parte expressiva utilizada para o 
comércio, armazenamento e re-
paro de caixas de madeira (cerca 
de 8 metros de largura ao longo da 
divisa com a rua Xavier Kraus). A 
perda de espaço de estacionamen-
to será pequena e amplamente 
compensada pelas vagas extras 
criadas no mercado, pela retira-
da de carretas e outros veículos 
pesados de carga. A plataforma 
ocupará 60% da área do Estacio-
namento 2 – E2. A área restante 
será reformada para melhoria da 
ocupação do estacionamento E2 
pelos compradores. Hoje o E2 
tem 71 vagas de estacionamento. 
A implantação da plataforma di-
minuirá o número de vagas, dis-
poníveis para os caminhões de 
compradores no E2, de 71 vagas 
fixas para 37, mas poderá tirar do 
mercado 216 veículos de carga, se 
considerarmos o tempo máximo 
de duas horas de descarga. A di-
minuição do número de carretas 
e caminhões grandes terá grande 
efeito positivo no fluxo de veículos 
no mercado. Haverá mais espaço 
para a descarga não paletizada 
e para os compradores. A Rua 3 
permite a implantação de um cor-
redor de empilhadeira e o trânsito 
e estacionamento de caminhões. 
O corredor melhorará muito a 
agilidade e a segurança do trânsito 
das empilhadeiras.

AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO 
DA ‘PLATAFORMA DE DESCARGA 
PALETIZADA’ SÃO:

1ª A adesão voluntária 
ao sistema através de 
cadastramento

2ª O agendamento prévio do 
horário de descarga

3ª A entrada e saída exclusivas 
pelo portão 16.

O serviço de descarga e entrega 
do produto compreende a descarga 
do veículo numa doca alta e cober-
ta, o armazenamento temporário 
em prateleiras, a movimentação 
do produto até a entrada do pa-
vilhão, indicada pelo atacadista. 
A implantação da plataforma será 
progressiva, melhorando e organi-
zando a área restante do estacio-
namento E2 e só fechando a área 
da plataforma, quando pronta para 
entrar em funcionamento. 

A movimentação desordenada 
e o número crescente de empi-
lhadeiras no mercado já causaram 
alguns acidentes, sendo que um 
deles resultou em morte e proces-
sos por parte da Coordenadoria da 
Vigilância Sanitária Municipal da 
Cidade de São Paulo e do Minis-
tério Público, que responsabilizam 
a Ceagesp e as empresas aqui esta-
belecidas.  

A paletização é um processo 
necessário e irreversível. Preci-
samos enfrentar a situação atual 
com soluções concretas. Precisa-
mos passar da problemática para 
a solucionática. A ‘Plataforma de 
Descarga Logística I’ é a primeira 
de uma série de soluções concretas 
que precisam ser tomadas.

Gostaríamos de conhecer ou-
tras propostas para enfrentar o de-
safio da paletização.

CENTRO DE QUALIDADE, PESQUISA 
& DESENVOLVIMENTO DA CEAGESP 
CQH@CEAGESP.GOV.BR 36433825/ 
36433827/ 36433890

SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA A LOGÍSTICA DA 
PALETIZAÇÃO NA CEAGESP
CENTRO DE QUALIDADE EM 
HORTICULTURA DA CEAGESP
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Chef Diogo F de Araújo
flaneurgastronomia.com.br

O picles é um método de 
conservação que usa a acidez 
para manter o alimento livre de 
microrganismos que possam nos 
prejudicar. Na proporção certa, 
em torno de 3% de acidez, man-
tém a textura dos alimentos firme 
e, junto com o sal, atua para com-
bater bactérias prejudiciais para a 
nossa saúde. Podemos e devemos 
acrescentar ervas e outros vege-
tais para obter um produto final 
ainda melhor. Também podemos 
usar açúcar, mel e especiarias para 
equilibrar a acidez.

Este mês elaborei três dife-
rentes receitas de picles. A higie-
nização é um fator chave nestas 
receitas. Os produtos precisam 
ser cuidadosamente escolhidos 
e limpos, os potes e tampas deli-
cadamente lavados e secados e o 
armazenamento deve ser em lu-
gar seco. Você precisará de potes 
de 500 ml com tampa para estas 
receitas. 

PARA TODAS AS CONSERVAS, 
UTILIZE A MISTURA A SEGUIR. 
DISSOLVA MUITO ESTES 
INGREDIENTES E DESPEJE 
POR CIMA DOS VEGETAIS ATÉ 
COMPLETAR OS POTES:

• 500 ml de vinagre de álcool
• 1 litro de água
• 400 g de açúcar refinado
• 50 g de sal

PICLES DE TOMATE VERDE 
PICANTE

3 tomates verdes cortados em 8 
pedaços
4 dentes de alho fatiados
2 folhas de louro
1 pimenta dedo de moça, picada
Conservar em geladeira. Aguardar 
sete dias antes de consumir.

PICLES AGRIDOCE DE CENOURA

2 cenouras fatiadas bem finas
1 dente de alho
1 colher de sopa de pimenta preta
5 cravos-da-índia
5 ramos de tomilho
1 colher de chá de mel
Conservar em geladeira. Aguardar 
dez dias antes de consumir.

PICLES DE CEBOLA ROXA E 
CEBOLINHA

4 cebolas roxas cortadas em 4 
pedaços, despetaladas
1 maço de cebolinha picada
1 colher de chá de pimenta 
vermelha
Use para acompanhar saladas. 
Conservar em geladeira. Aguardar 
sete dias antes de consumir.

AS FLORES DO CÍRIO DE NAZARÉ
ANTONIO HÉLIO JUNQUEIRA 
MARCIA DA SILVA PEETZ

A floricultura tropical de-
senvolvida na Amazônia 
brasileira, especialmente 

na Mesorregião Metropolitana de 
Belém (PA), obteve grande im-
pulso a partir de meados da déca-
da passada, principalmente com 
foco nas possibilidades de explo-
ração do mercado internacional, 
então acreditado como potente 
absorvedor potencial da crescente 
produção de helicônias, alpínias, 
bastões-do-imperador, orquíde-
as e folhagens de corte, entre um 
grande número de outros pro-
dutos ornamentais. No entanto, 
o acúmulo de dificuldades para 
o escoamento internacional das 
flores regionais que se seguiu, fez 
com que os produtores buscassem 
desenvolver e conquistar, com 
prioridade, o mercado interno 
para as suas mercadorias.

Neste contexto, descobri-
ram um consumidor refratário à 
demanda por flores e folhagens 
tropicais, por eles consideradas 
“produtos do mato, sem valor co-
mercial”, “coisas que se acha na 
beira da estrada e dos quintais e 
que não merece ser comprada”, 
entre outras considerações pejora-
tivas. A partir daí, iniciou-se um 
longo processo de luta simbólica 
para os floricultores tropicais lo-
cais, que sentiram, mais do que 
nunca, a necessidade urgente de 
revalorização e de ressignificação 
cultural de suas mercadorias, sem 
o que nenhum progresso comer-
cial poderia ser obtido.

Todo esse trabalho conduziu 
à introdução das flores e folha-
gens tropicais na ornamentação 
da berlinda de Nossa Senhora de 
Nazaré, bem como de todos os 
espaços correlacionados ao Círio 
de Nazaré, evento maior da cul-
tura paraense e amazônica e que 
ocorre há mais de quatro séculos 
no segundo domingo do mês de 
outubro de cada ano.

Os resultados obtidos por es-
sas iniciativas permitiram concluir 
que a construção social de novos 
valores e sentidos no universo da 
cultura é capaz de produzir efeitos 
concretos sobre a vida social co-
tidiana, especialmente relevantes 
quanto às práticas de consumo 
material e simbólico.

Produtos oriundos da produ-
ção local, historicamente desva-
lorizados, podem ter seus valores 
ressignificados pela associação 
discursiva com elementos icôni-
cos da identidade regional, favore-

cendo a sua inserção no cotidiano 
cultural e no consumo popular.

A pesquisa – que resultou do 
trabalho da Hórtica Consultoria 
junto aos floricultores regionais, 
sob os auspícios dos Programas de 
Floricultura dos Sebraes dos esta-
dos amazônicos, posteriormente 
transformada em dissertação de 
mestrado defendida pelo enge-
nheiro agrônomo e pesquisador 
Antonio Hélio Junqueira – foi 
realizada em campo em outubro 
de 2008 durante o desenrolar 
dos eventos religiosos e profanos 
constituintes do Círio de Nazaré 
e envolveu a realização de 150 
entrevistas qualitativas com o 
público receptor, artistas florais, 
decoradores e membros da Dire-
toria da Festa de Nazaré envolvi-
dos diretamente com a organiza-
ção e ornamentação da berlinda 
e outros espaços e eventos corre-
lacionados. 

O eixo central das análises 
foi constituído pelo estudo e dis-
cussão das relações e articulações 
entre a construção hegemônica 
do gosto nas práticas de consumo 
de flores e plantas ornamentais, a 
partir da incorporação de valores 
culturais do “outro” – represen-
tado, no contexto empírico da 
pesquisa, pela importação de pro-
dutos da floricultura profissional 
da região Sudeste, especialmente 

do município paulista de Ho-
lambra – e seus desdobramentos 
históricos no esvaziamento das 
possibilidades do desenvolvimen-
to regional endógeno frente à des-
valorização simbólica e material 
do “próprio”, entendido como a 
produção da floricultura tropical 
amazônica.

O estudo completo acaba 
de ser editado no livro “Flores e 
sentidos na arena do popular na 
Cultura: O Círio de Nazaré - A 
mídia na berlinda da Santa”, que 
agora sai pela editora alemã “No-
vas Edições Acadêmicas”, para 
comercialização simultânea em 
vários países. 

LINK DA PUBLICAÇÃO: 
HTTP://GOO.GL/H2HMVT 

 *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.

Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

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

Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

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

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário
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