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a verdade é Que nunCa antes a gastronomia tinha Chegado a 
este patamar Que ela alCanÇou ultimamente

gastronomia resgata histÓria da Cultura Brasileira 



CÁ ENtrE NÓS

Outubro, início da primavera. Na feira 
das flores, nessa época do ano, o corredor 
do mercado livre do produtor se transforma 
em uma passarela fashion, onde as mulheres 
bem trajadas com as roupas da estação se 
confundem com a beleza e o perfume das 
flores, simbolizando o outubro rosa, na pre-
venção do câncer de mama.

A CEAGESP e a fundação Paula Souza, 
percebendo que o desemprego está em alta, 
fez uma pesquisa com as mães da comuni-
dade do entorno do mercado, chegou a um 
consenso e no dia 25 de outubro deu início 
ao curso de manicure e pedicure ministra-
do por profissionais altamente gabaritados, 
sendo realizado nas dependências da Nossa 
Turma. Na etapa seguinte vamos incluir 
os cursos de cabelereiro e de maquiagem. 
Ao concluir o curso receberá certificado e 
a oportunidade de trabalho nos salões de 

beleza da região.
No dia 15 de outubro, recebemos a 

visita do grupo de voluntários do movi-
mento cultural Abraço, onde participam da 
organização de grandes eventos orientais e 
culturais da gastronomia japonesa. Assim, 
organizaram brincadeiras, pintaram o rosto 
da garotada, pintaram as unhas da galeri-
nha feminina, promoveram várias gincanas, 
premiaram todos os participantes, prepa-
ram lanches, batata frita, hambúrguer, so-
bremesa, refrigerante, trouxeram DJ, e uma 
esquipe de fotógrafos competentes.

Dia 18, em homenagem ao Dia das 
Crianças, ganhamos convite para ir ao tea-
tro Frei Caneca assistir ao musical do Toqui-
nho: O Direito das Crianças. Todos ficaram 
felizes, gostaram de passear de ônibus pela 
nossa metrópole, além tomarem um lanche 
bem bacana, tudo na companhia das pro-

fessoras assistiram um espetáculo de gala.
O fim do ano se aproxima e é hora da 

sacolinha de natal para as crianças da Nossa 
Turma. Quem quiser apadrinhar um dos 
pequenos, é só ligar no telefone (11) 3832-
3366, falar com a Kelly, e nós levamos a lista 
até você. O kit consiste em um brinquedo, 
uma roupa e um calçado. 

No dia 20 de novembro, vamos ter o 
último sarau cultural do ano, com música 
popular brasileira. Os poetas que quiserem 
declamar têm espaço. Na gastronomia vai 
ser paeja caipira, preparado pela dupla 
caipira Tião e Fabiana, com bingo benefi-
cente em prol da nossa turma e das crian-
ças que frequentam o projeto social do 
YCMA-ACM Clube Lapa, que funciona 
na associação cristã de moços. As prendas 
serão maravilhosas. O Horário será das 11 
às 17 horas. Temos reserva de convites.

OUTUBRO ROsA QUe NeM As FLORes dA ceAgesP
ManeLÃo
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PRESiDENTE DO iBGE PEDE APOiO 
DO MAPA PARA REALiZAÇÃO DO 
CENSO AGROPECUÁRiO 2017

o censo agropecuário 2017 foi o tema 
da reunião do ministro Blairo maggi 
(agricultura, pecuária e abastecimento) 
com o presidente do instituto Brasileiro 
de geografia e estatística (iBge), paulo 
rabello de Castro, no dia 5 de outubro. 
durante a audiência, foi discutida a 
importância da coleta de dados para 
transformar as estatísticas do iBge em 
planejamento para a agropecuária.

realizado a cada cinco anos, o 
último censo agropecuário ocorreu 
entre 2006 e 2007, juntamente com 
o censo demográfico. o presidente 
do iBge destacou a importância do 
levantamento, que também é feito em 
países como estados unidos, austrália 
e Canadá, e pediu apoio ao ministro 
para garantir recursos para o censo. “a 
realização de um censo é uma verdadeira 
operação de guerra. são necessários mais 
de 82 mil funcionários temporários”, disse 
rabello.

DECRETO TRANSFERE 
SECRETARiA DE AGRiCULTURA 
FAMiLiAR PARA A CASA CiViL

decreto presidencial publicado no 
diário oficial da união, no dia 30 
de setembro, transfere a secretaria 
especial de agricultura familiar e do 
desenvolvimento agrário para a Casa 
Civil da presidência da república. o 
mesmo decreto vincula o instituto 
nacional de Colonização e reforma 
agrária (incra) à Casa Civil por meio da 
secretaria especial. ele prevê também a 
transferência da estrutura do ministério 
do desenvolvimento agrário para a 
mesma secretaria.

Já as competências do ministério foram 
transferidas à Casa Civil. entre elas, as 
relativas à reforma agrária; promoção do 
desenvolvimento sustentável junto aos 
agricultores familiares; e a delimitação 
e a determinação pelas demarcações 
das terras dos remanescentes das 
comunidades quilombolas.

SANTA CATARiNA iNCENTiVA 
iNOVAÇÕES TECNOLÓGiCAS 
VOLTADAS PARA AGRiCULTURA 
FAMiLiAR

santa Catarina pode ter núcleo de 
inovação tecnológica voltado para o 
meio rural e pesqueiro. essa deve ser 
uma das prioridades do novo programa 
sC rural, que terá novamente o Banco 
mundial como grande parceiro. a 
intenção é levar tecnologia de ponta 
para os agricultores e pescadores do 
estado, como forma de aumentar 
a competitividade do meio rural e 
pesqueiro.

Curiosidade: flor azul
na última edição do Jornal entreposto: primavera vem celebrar ano positivo 

para floricultura, a capa foi ilustrada por várias flores. Por curiosidade, 
trouxemos algumas informações adicionais por causa da cor azul. As flores 
azuis não são muito fáceis de serem encontradas. alguns exemplos são 
as hortênsias, violetas, íris e outras. porém, a rosa na nesta cor não existe 
naturalmente, sendo obtida por variações genéticas. mas, por meio da 
engenharia genética, cientistas japoneses reproduzem o pigmento da violeta 
para cultivar rosas de cor azul. Batizada de applause.

professora sueli 
Castro gomes

errata

No dia 15 de setembro, na Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo – Alesp, a professora Sueli Castro 
Gomes foi condecorada pela realização 
de seu doutorado pela Universidade de 
São Paulo – USP. Em seu projeto, ela 
retratou a vida dos carregadores da CE-
AGESP.

Toda a equipe do Jornal Entreposto 
fica envaidecida em saber que as edições 
anteriores do nosso jornal foram utiliza-
das como documento de pesquisas para 
este projeto.

“Este jornal tem um conjunto de 
dados importantes, tabelas e entrevistas 
com pessoas chaves, protagonistas da 
história da CEAGESP. É importantíssi-
ma a presença de um jornal como este 
para nós pesquisadores”, relatou Sueli 
Castro.

Um mês depois da celebração na 
Alesp, coincidentemente, foi o Dia dos 
Professores, no dia 15, e aproveitando 
esta edição de outubro para agradecer 
e homenagear a todos os professores e 
educadores deste País.

Na edição de agosto do Jornal En-
treposto, a matéria publicada: Nesp traz 
nova proposta à cadeia do Abastecimen-
to de São Paulo houve um equívoco na 
quantidade de volume que é comercia-
lizada na Ceasa de São Paulo. Foi colo-
cado 250 milhões de toneladas por mês, 
sendo que o valor real é de 250 mil to-
neladas por mês.  
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CLIenteS defendeM 
IMpLantaçÃo do 
neSp 

neSp vISIta MerCadoS na europa

A previsão de inaugu-
ração é 2021, mas 
a expectativa com a 
chegada do NESP 

já é grande. Clientes do CEA-
GESP esperam por melhorias 
há muitos anos, e com o proje-
to do Novo Entreposto de São 

Paulo em andamento, o sonho 
está cada vez mais próximo de 
se tornar realidade. 

A grande maioria aponta diver-
sos problemas no atual arma-
zém, como estrutura ultrapassa-
da, sem condições de comportar 

a demanda, questões de limpeza 
e saneamento, falta de orga-
nização e de gestão. Para eles, 
o NESP será a melhor solução 
para os atuais problemas de es-
paço, logística, transporte e co-
mércio em geral.

HiGiENE E 
SANEAMENTO

lidar com o Ceagesp hoje 
em dia não é fácil. temos muitas 
dificuldades para carregamento, 
conferência de produtos, qualidade e 
padronização. Já comuniquei aos meus 
fornecedores que serei cliente do novo 
entreposto de são paulo, pois tenho 
grandes expectativas de melhorias. 
hoje, o Ceagesp é muito sujo, não 
tem banheiros para os motoristas e 
compradores, é precário. Com o nesp, 
acredito que haverá acompanhamento 
da vigilância sanitária e outras 
exigências, que serão positivas para 
todos.  

fabIo berGaMaSCHI 
CoMprador do Sonda 
SuperMerCadoS 

LOCALiZAÇÃO 
POSiTiVA

trabalho com o Ceagesp há 10 
anos e acho o espaço muito ruim, a 
logística complicada, temos dificulda-
des de entrar e sair com os caminhões 
e fazer o armazenamento correto dos 
produtos. a chegada do nesp é muito 
bem-vinda. a localização do novo 
empreendimento também é muito 
positiva, devido às rodovias próximas.                     
                                                              
        

JoSé eduardo aLveS da Cruz 
CoMprador do JoanIn 
SuperMerCadoS

DiMENSiONADO 
PARA A REALiDADE 
ATUAL

acho que o Ceagesp está supe-
rado, há muitos anos, por questões de 
espaço e localização. o Brasil inteiro 
se abastece ali, e como está pratica-
mente no centro de são paulo, as vias 
são estreitas, perdemos muito tempo 
para chegar. o Ceagesp está velho, 
muito sujo, já encontramos traças... 
horrível. trabalho como comprador 
há 44 anos, o Ceagesp existe há 47. 
ele foi projetado quando o Brasil tinha 
certa quantidade de pessoas, hoje 
temos muito mais, o mercado não 
comporta.  a mudança para o nesp 
será extraordinária, irá melhorar para 
nós em todos os sentidos.  

arGeu tavareS de Souza 
CoMprador do eMpÓrIo 
varanda 

expeCtativa é Que o novo entreposto de são paulo seJa 
moderno, inovador e apresente melhorias

referênCias para ConstruÇão do 
novo entreposto de são paulo 
vêm dos mais modernos merCados 
do mundo

Espanha, França e Itália 
estavam no roteiro dos 20 só-
cios do NESP que viajaram 
pela Europa, entre 19 e 23 de 
setembro, a fim de conhecer de 
perto mercados tidos como os 
mais modernos do mundo.

Infraestrutura em geral – 
desde tamanho dos boxes até 
os tipos de depósitos, logísti-
ca, localização, movimentação 
diária de produtos, descartes, 
reciclagem, comércio interno, 
entre outros – foram questões 
observadas em cada empreen-
dimento.

“Pudemos ver e aprender a 
como fazer do NESP o melhor 
mercado do mundo. A visita 
trouxe uma visão do que po-
demos ter em nosso ambiente 
de trabalho e o que podemos 
oferecer a nossos clientes”, co-

menta Fabio Pilon, da Pilon & 
Pilon, que comercializa frutas 
nacionais no pavilhão MFE-B 
do CEAGESP.

Valentim Appolari é sócio 
da Agro Comercial Bella Vista 
e também participou da visita 
técnica aos mercados da Eu-
ropa, e voltou entusiasmado 
com a perspectiva de mudan-
ça para um mercado maior e 
mais moderno. “Voltei muito 
animado da viagem, vi inúme-
ras vantagens não somente em 
infraestrutura, mas também 
no conceito de mercado. Lá, 
os alimentos são tratados com 
mais respeito e cuidado, eles 
buscam segurança alimentar e 
qualidade na mercadoria. Não 
se vê frutas e verduras estraga-
das, por exemplo. É desse con-
ceito que precisamos no nosso 
Novo Entreposto”.

novo entreposto - NESP

Maquete de MercabarnaAmpla área para carga e descarga

Mercado de pescados com área 100% climatizada
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SUSTENTABiLiDADE 
E PROjETOS SOCiAiS

O time do NESP seguiu 
para a França, onde conheceu 
o Mercado de Rungis – o maior 
mercado de produtos frescos 
do mundo, construído num es-
paço de mais de dois milhões 
de metros quadrados. 

O entreposto francês abriga 
1.200 empresas, dentre comér-
cios e atividades de apoio. Pos-

sui circulação de 50 mil pes-
soas por dia e movimenta 8,5 
bilhões de euros anuais – dos 
quais 50% são provenientes da 
comercialização de frutas, legu-
mes e verduras. 

O Mercado de Rungis re-
cebe entregas diárias de dois 
trens, que trazem produtos 
frescos de Perpignan. É reco-
nhecido pela variedade de se-
tores atendidos, uma vez que 
conta com comércio de pes-

cados, laticínios, carnes, aves, 
frutas, verduras, legumes, or-
gânicos, gourmet, flores, além 
de um pavilhão específico para 
produtores locais.

“O mercado conta também 
com usina de incineração e ge-
ração de energia com resíduos 
não-recicláveis dentro do pró-
prio entreposto. Além disso, 
possui uma empresa parceira 
que faz a coleta  de mercado-
rias sem valor comercial, as 

quais são destinadas a projetos 
sociais, evitando o desperdício 
de maneira sustentável”, conta 
João Barossi, diretor adminis-
trativo do NESP.

Todos os pavilhões possuem 
restaurantes e cafeterias nas 
dependências, além de um co-
mércio de produtos correlatos 
aos de atividade do pavilhão, 
como de cogumelos, queijos e 
ovos.

LOCALiZAÇÃO 
GEOGRÁFiCA, 
MOTiVO DE SUCESSO 
EM BARCELONA

A primeira visita foi ao 
Mercabarna, em Barcelona, na 
Espanha, que conta com duas 
grandes áreas reservadas para 
suporte de carga e descarga, e 
a localização geográfica é apon-
tada como principal motivo de 

sucesso, já que o mercado fica 
próximo ao aeroporto inter-
nacional, principais rodovias e 
ferrovia.

Toda a comercialização de 
produtos é realizada nos corre-
dores internos aos galpões, sen-
do os fundos reservados para 
descarregar mercadorias e car-
regar vendas realizadas. “Este 
tipo de estrutura foi o que mais 
nos inspirou para replicar no 
NESP. É organizada e funcio-

nal. Uma solução simples que 
traz diversos benefícios aos que 
circulam diariamente nos mer-
cados”, comenta  Pilon.

“Vias de fácil acesso, con-
trole na portaria, estrutura 
interna organizada, qualidade 
no armazenamento são fatores 
que se destacam e mostram re-
almente o que o Novo Entre-
posto de São Paulo precisa para 
ser um sucesso”, complementa 
Pilon.

Barcelona: O corredor interno é utilizado apenas para comercialização

Maquete de Mercabarna

Produtos frescos e bem cuidados.
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Corredores amplos Toda logística de comercialização é centralizada

Corredor interno de comercialização e circulação de mercadorias

Vista aérea de Perpignan

ACESSE AS PÁGINAS 
DoS AtACADIStAS 
DE FLV No 
PortAL JorNAL 
ENtrEPoSto.

Agora você pode saber mais sobre as empresas 
indicadas no Anuário entreposto acessando as páginas 
corporativas do site.

Navegue e veja o conteúdo extra com galeria de fotos, 
textos, vídeos, mapa de localização, experiência 360º, 
além de contato direto com as empresas.

visite:
jornalentreposto.com.br/anuario-entreposto
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PRÁTiCAS 
SUSTENTÁVEiS

Ainda na Itália, os visitantes 
brasileiros conheceram a estru-
tura do Centro Agroalimentar 
de Roma – CAR–, que   rece-
be um milhão de visitantes por 
ano, movimentando 1,8 bilhão 
de euros. O terreno do entre-
posto possui 1,4 milhão de 
metros quadrados, sendo 279 

mil de área coberta e 100 mil 
de área comercial. Cerca de mil 
e quinhentos caminhões circu-
lam no local diariamente. 

“O CAR foi inaugurado em 
2002 para substituir o antigo 
mercado, que era localizado na 
principal avenida de Roma. Foi 
construído com visibilidade 
de crescimento contínuo com 
o passar dos anos” explica Ba-
rossi, complementando que “a 
missão do mercado é que todas 

as empresas instaladas tenham 
êxito, além de garantir a qua-
lidade do produto ao consumi-
dor final. Para que as operações 
sejam positivas, o CAR oferece 
baixo custo e eficiência na pres-
tação dos serviços”.

Com práticas sustentáveis, 
o entreposto possui 20% da 
energia consumida produzida 
por placas fotovoltaicas, utili-
zando além disso de ilumina-
ção e ventilação natural.

COMPOSTAGEM
No último dia da visita, a equi-

pe do NESP retornou à França 
para conhecer o grandioso Saint 
Charles International – primeira 
plataforma de comercialização da 
Europa, localizada em Perpignan. 
Com área de 700 mil metros qua-
drados, o empreendimento é a 
primeira parada das mercadorias 
antes da distribuição para os mer-
cados da Europa. Rungis, antes 
visitado, é cliente da Saint Charles 

International. 
Saint Charles tem 150 em-

presas instaladas, as quais es-
tocam mercadorias por, no 
máximo, 48 horas. O mercado 
recebe cerca de 21 mil contai-
ners marítimos por ano e 2500 
caminhões por dia. Um terço das 
frutas comercializadas na Europa 
passam pelo entreposto, que re-
cebe grande parte dos produtos 
do Mediterrâneo. 

Saint Charles International 
possui forte controle de qualida-

de e rastreabilidade consolidados 
com a União Europeia. Toda a 
estrutura burocrática para im-
portar e exportar está disponível 
no entreposto, o que traz vanta-
gens em preço e agilidade.

Em 2004, o mercado pro-
duziu 35 mil toneladas de lixo, 
que foram queimadas e enterra-
das. Após parceria firmada com 
uma empresa de compostagem, 
em 2015 este número caiu mais 
de 50%, indo para 10 mil tone-
ladas. 

NESP, O MELHOR DE 
TODOS  OS MERCADOS

Nos mercados visitados, ape-
sar das diversas diferenças, os só-
cios do NESP perceberam uma 
semelhança com a atual situação 
de São Paulo: todos eram localiza-
dos no centro da cidade, e poste-
riormente foram transferidos para 
locais estratégicos, com fácil aces-
so às principais rodovias do país. 

Levando em conta todos os 
aspectos avaliados a premissa da 
equipe é fazer do Novo Entrepos-
to de São Paulo um empreendi-
mento reconhecido mundialmen-
te, tido como um dos melhores 
em infraestrutura e comercializa-
ção de produtos.

“Em todos os mercados visi-

tados percebemos como é organi-
zada a forma de comercialização. 

A questão da carga e descarga 
ser realizada pelos fundos do box, 
deixando livre o corredor frontal, 
é uma solução viável e impor-
tantíssima. Atualmente, o CEA-
GESP não possui maneira orga-
nizada de circulação de clientes 
e mercadorias. Ao ver de perto, 
percebemos como faz diferença”, 
aponta Pilon.

Além disso, Fabio Pilon co-
menta sobre o controle de en-
trada na portaria. “Vimos que a 
organização nos mercados euro-
peus vai além do interno. Todo 
fluxo de acesso é passado por um 
controle logo na portaria. Tanto 
mercadorias, quanto comercian-
tes e visitantes são averiguados e 
indicados para onde seguir. Isso 
trás segurança e facilita o tra-

balho de todos os presentes no 
entreposto”, conclui o adminis-
trador.

As visitas realizadas nos mer-
cados europeus inspiraram os 
representantes do NESP, que 
sugerirão as novidades vistas aos 
novos sócios do empreendimen-
to. Todas as opções serão ava-
liadas com cautela, para que a 
melhor alternativa seja repassada 
aos arquitetos e engenheiros que 
trabalharão no projeto do Novo 
Entreposto de São Paulo. 

“Tento em vista diversos 
descontentamentos dos atuais 
permissionários e clientes do 
CEAGESP, faremos um projeto 
moderno, sustentável e organiza-
do. Os melhores aspectos de cada 
mercado visitado estarão presen-
tes no NESP”, afirma Sergio Be-
nassi, presidente do NESP. 

CâMARAS 
REFRiGERADAS, 
AMPLOS CORREDORES 
CENTRAiS, 
ESCRiTÓRiOS NO 
MEZANiNO

O entreposto seguinte foi o 
de Bolonha, na Itália. Instalado 
na região central do país, pos-
sui localização estratégica por 

estar próximo aos grandes nú-
cleos de comércio. É o mercado 
mais novo da Europa, inaugu-
rado em abril de 2016, com 
planejamento de logística feito 
pela Toyota.

“Grande diferencial do 
mercado de Bolonha é o siste-
ma de logística desenvolvido 
pela Toyota, operado de for-
ma centralizada por um siste-
ma que organiza as cargas pela 
ordem de compra do dia. Boa 
parte da carga e descarga é feita 

em plataforma central”, explica 
Rafael Benassi, da Benassi São 
Paulo e membro do comitê de 
projetos do NESP.

O projeto prevê sistema de 
energia solar para atender todo 
o entreposto, que possui, apro-
ximadamente, 100 mil metros 
quadrados. Hoje, 30% do em-
preendimento se beneficia desta 
autonomia energética. O mer-
cado italiano é certificado pela 
ISO 9001 e, com isso, possui 
controle diário de quantidade 

de pesticidas nos produtos.

Todos os boxes contam com 
câmara refrigerada, plataformas 
com cinco metros de largura e 
corredores centrais com dezoito 
metros de largura – sendo dez 
para circulação de mercadorias e 
oito para separação de produtos e 
pedestres. Dezesseis plataformas 
logísticas compõem a estrutura 
do mercado, que possui módulos 
de 350 metros quadrados equi-
pados com frigorífico e escritório 
no mezanino.

Toda logística de comercialização é centralizada

Mil e quinhentos caminhões circulam no local 
diariamente

Frutas cuidadosamente selecionadas 
e embaladas

Área de armazenagem

Equipe do NESP em visita aos principais mercados da Europa
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Conectar pessoas que de-
sejam pedir comidas caseiras a 
uma rede de cozinheiros autô-
nomos que preparam pratos é o 
objetivo da startup Localchef. 
Idealizada pelos empreendedo-
res paulistas Simone Utiyama, 
Celso Misaki e Luiz Miazato, 
a plataforma foi fundada em 
maio deste ano como uma ini-
ciativa colaborativa de geração 
de renda extra para quem gosta 
e cozinha bem, por prazer, mas 
não tem produção industrial.

Disponível atualmente na 
Região Metropolitana de São 
Paulo, a Localchef oferece op-
ções de comidas caseiras, de 
acordo com a proximidade do 
usuário que faz o pedido. O in-
teressado que deseja solicitar um 
pedido acessa o site da startup 
(www.localchef.com.br), digita 
o CEP da sua residência  e en-
contra uma lista de cozinheiros 
dentro de um raio de dez qui-
lômetros. Atualmente são 200 
pratos disponíveis para escolha. 

Clique aqui e veja o vídeo.
A Localchef intermedia todo 

o processo de pedido entre o 
usuário e o cozinheiro, desde o 
pagamento até a realização da 
entrega do prato. Todo o traje-
to logístico é feito via motoboy 
numa parceria feito pela Local-
chef com a Loggi, empresa es-
pecializada em serviço de mo-
tofrete. Isso garante a agilidade 
logística e tranquilidade tanto 
para o usuário como para o co-
zinheiro.

Mais de 48,5 mil agricultores 
familiares de 52 municípios do 
Ceará e de Minas Gerais estão 
autorizados a receber o Garantia-
-Safra. O seguro, no valor de R$ 
850 (divido em cinco parcelas), 
é pago àqueles produtores que 
tiveram perdas comprovadas 
de até 50% da lavoura, devido 
à seca ou ao excesso de chuvas. 
Os pagamentos serão realizados 
a partir deste mês de outubro, 
nas mesmas datas definidas pelo 
calendário de pagamentos de be-
nefícios sociais da Caixa Econô-
mica Federal. 

Mensalmente, uma nova por-

taria é publicada incluindo bene-
ficiários. O programa beneficia 
moradores da região de atuação 
da Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (Sude-
ne) e parte de Minas Gerais. Os 
recursos são do Fundo Garantia-
-Safra, formado por contribui-
ções do agricultor, do município, 
do estado e da União.Nesta safra, 
já foram beneficiados 174 muni-
cípios, num total de 186.904 fa-
mílias, dos estados do CE e MG.

A coordenadora geral do 
Garantia-Safra na Sead, Dione 
Freitas, explica que a adesão ao 
seguro deve ser feita antes de 

iniciar o plantio. “O agricultor 
familiar deve solicitar a adesão 
para a Emater ou sindicato de 
trabalhadores rurais. Então, um 
conselho municipal analisa se o 
agricultor está dentro do perfil e 
a prefeitura emite um boleto no 
valor de R$ 17”.

O pagamento do Garantia-
-Safra é realizado por meio de 
um cartão eletrônico emitido 
pela Caixa Econômica Federal 
(CEF). Beneficiários do Bolsa-
-Família usam o mesmo cartão 
do programa. O pagamento 
pode ser retirado na CEF ou nas 
lotéricas.

Comer frutas e legumes, be-
ber muita água e fazer exercícios 
são hábitos indicados para pre-
venir doenças, mas nem sem-
pre é fácil encaixá-los na rotina. 
Na campanha contra o câncer 
de mama de 2016, a Sociedade 
Brasileira de Mastologia vai frisar 
a importância de uma vida sau-
dável como forma de combater 
o câncer de mama. Este ano, a 
estimativa é que 60 mil brasilei-
ras sejam diagnosticadas com a 
doença, que é a que mais mata 
mulheres no país.

A campanha contra o câncer 
de mama da SBM começou no 
dia 1º de outubro com o tema “A 
vida pede atitude. Movimente-
-se: faça mamografia anualmen-
te”, e destaca que o diagnóstico 
precoce é fundamental para o 
tratamento rápido e a cura da 
doença. A iniciativa foi pensada 
a partir de pesquisa recente da 
entidade, que mostra que o risco 
de desenvolver a doença aumen-
ta em mulheres com excesso de 
gordura corporal no abdômen na 
pré e na pós-menopausa.

eMPReeNdedORes cRIAM PLATAFORMA 
deLIveRY de cOMIdAs PRePARAdAs 
POR cHeFs cAseIROs

gARANTIA-sAFRA PARA 
MAIs 48,5 MIL AgRIcULTORes 
FAMILIARes

ALIMeNTAÇÃO 
sAUdÁveL e 
eXeRcÍcIOs AJUdAM 
A cOMBATeR cÂNceR 
de MAMA, dIZ sBM

CONHEÇA OS 
BENEFÍCiOS DOS 
ALiMENTOS FUNCiONAiS

os alimentos funcionais são impor-
tantes na manutenção do organismo 
e estão associados à diminuição 
do risco de ter câncer e diabetes. a 
sardinha, a soja, e as frutas vermelhas 
são alguns exemplos de alimentos 
que têm essas funções. 
alguns peixes como a sardinha, 
salmão, atum e anchova são muito 
ricos em ômega 3, elemento ligado 
ao bom desenvolvimento do cérebro. 
a maçã, o manjericão e o caju são 
outros produtos que trazem bons 
resultados se consumidos com regula-
ridade. Eles são reconhecidos cientifi-

camente por seus antioxidantes, que 
agem protegendo o organismo contra 
doenças degenerativas.
as frutas vermelhas como cereja, 
amora e a framboesa têm em comum 
a catequina, propriedade que estimula 
o sistema imunológico e também é 
antioxidante. o tomate, a goiaba e o 
pimentão vermelhos, e a melancia, 
são fontes de licopeno, e têm ações 
similares às das frutas vermelhas.
o alho e a cebola são aliados para 
se controlar a pressão sanguínea, 
pois possuem alílicos, que também 
reforçam o sistema imunológico.
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CHefe JuLIano braz traz toda 
experIênCIa InternaCIonaL para CeaGeSp

  Entrei para o time 
como responsável 
pela cozinha de 
todos os Festivais 
Gastronômicos da 
Ceagesp. Portanto, 
estão sob minha 
responsabilidade 
todas as receitas, 
desde o Festival de 
Massas, passando 
pelo maior Festival 
de todos, que é, sem 
dúvida,  o Festival de 
Sopas Ceagesp   

Para a edição especial deste mês: 
Gastronomia e Saúde, o Jornal 
Entreposto teve a oportunidade 
de conversar com o profissional 
responsável pelos diversos pratos 
servidos no restaurante do maior 
mercado atacadista da Améri-
ca Latina e o terceiro maior do 
mundo - CEAGESP, o Chef Ju-
liano Braz. Ele que iniciou na 
gastronomia por influência da 
família, já que desde pequeno via 
os preparativos da comida mi-
neira. Depois disso procurou se 
aventurar na culinária, estudan-
do pelo mundo afora, passando 
por diversos países. Acompanhe 
na íntegra a entrevista cedida ao 
nosso jornal. 

“Entrei para o time como res-
ponsável pela cozinha de todos 
os Festivais Gastronômicos da 
Ceagesp. Portanto, estão sob 
minha responsabilidade todas as 
receitas, desde o Festival de Mas-
sas, passando pelo maior Festival 
de todos, que é, sem dúvida,  o 
Festival de Sopas Ceagesp”

JE - Como surgiu esta paixão pela 
gastronomia?
Juliano Braz - Desde a minha 
infância, com a minha avó ma-
terna, sempre acompanhava toda 
a manipulação na cozinha da an-
tiga fazenda no interior de Minas 
Gerais.
 
JE – No ramo da gastronomia, 
qual a sua especialidade?
Juliano Braz - Com o passar 

dos anos, a experiência se torna 
completa. De uma forma ou de 
outra, acabamos especializados 
em tudo, pois a gastronomia é 
um estudo diário e permanente. 
Sempre surgem novas receitas e 
tendências culinárias. Mas o fun-
damental nessa carreira é sempre 
se manter muito bem atualizado.
 
JE – Você tem uma experiência 
adquirida fora do País, o que 
você traz da culinária desses 
países para a nossa?
Juliano Braz - Finalizei meus es-
tudos de gastronomia na Alema-
nha. Ainda na Europa, trabalhei 
por dez anos em restaurantes de 
Londres, na Inglaterra. A base de 
toda a cozinha mundial é france-
sa, desde os jargões utilizados pe-
los chefs até a cocção das bases e 
molhos. Mas cada país e cada lu-
gar por onde passamos tem a sua 
própria identidade gastronômi-
ca. Acredito que trago comigo, 
de cada canto do mundo, uma 
nova experiência. Isso tem sido 
fundamental para o aperfeiçoa-
mento da minha carreira.
 
JE – Em sua opinião, em vista do 
que você já presenciou lá fora, 
como está o nível da gastrono-
mia brasileira?
Juliano Braz - Hoje, no Brasil, 
estamos valorizando muito mais 
a nossa comida e a nossa cultu-
ra, o que é muito positivo. Te-
mos uma gastronômica no País 
riquíssima. Eu diria até mesmo 
que, cada região do Brasil é um 

universo único de sabores e com-
binações diferentes.
 
JE – Como surgiu a possibilidade 
de trabalhar na CEAGESP?
Juliano Braz - Os organizadores 
dos Festivais Gastronômicos bus-
cavam alguém para comandar a 
cozinha, no final do ano passado. 
Fui convidado para participar 
desse enorme desafio e decidi 
aceitar esse trabalho que garante 
sempre muita visibilidade para 
todo o profissional que tem a 
oportunidade de participar des-
ses eventos.
 
JE – Há quanto tempo você 
trabalha na CEAGESP e como 
é a sua rotina no Entreposto 
Paulista?
Juliano Braz - Comecei, efetiva-
mente,  a trabalhar nos Festivais 
Ceagesp no início deste ano. E 
cheguei já com um grande de-
safio pela frente que foi o lan-
çamento da primeira edição do 
Festival de Massas Ceagesp.
 
JE – os Festivais Gastronômicos 
que acontece no Ceasa de São 
Paulo você sempre participa?
Juliano Braz - Entrei para o time 
como responsável pela cozinha de 
todos os Festivais Gastronômicos 
da Ceagesp. Portanto, estão sob 
minha responsabilidade todas as 
receitas, desde o Festival de Mas-
sas, passando pelo maior Festival 
de todos, que é, sem dúvida,  o 
Festival de Sopas Ceagesp, até o 
Festival do Pescado e Frutos do 

Mar, que estamos tocando até o 
final deste ano.
 
JE – Aproveitando o Festival de 
Pescado que está acontecendo e 
vai até dezembro, quais produ-
tos comercializados diariamente 
no Mercado cairiam bem com um 
peixe?
Juliano Braz - É um grande dife-
rencial é privilégio trabalhar no 
Entreposto Terminal São Paulo, 
da Ceagesp. Aqui tenho á dis-
posição produtos sempre muito 
frescos e com muita variedade. 
Isso é fundamental quando se 
tem um cardápio atualizado se-
manalmente, como nos Festivais 
Gastronômicos promovidos pela 
Ceagesp. O Entreposto oferece 
ainda uma imensa possibilidade 
de combinações com peixes, mas 
eu destacaria, por exemplo, co-
minações com pupunha grelha-
do, shitake na manteiga e alho, 
com batatas diversas, ratatouile, 
entre outras variações.

entrevista
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GaStronoMIa reSGata 
HIStÓrIa da CuLtura 
braSILeIra 

A 
verdade é que 
nunca antes a gas-
tronomia tinha 
chegado a este 
patamar que ela 

alcançou ultimamente, prin-
cipalmente, na grande mídia. 
O sucesso pode ter surgido por 
causa da forte entrada dos fa-
mosos reality shows de culinária 
transmitidos na televisão brasi-
leira. Programas como Master-
Chef apresentado nas noites de 
terças-feiras, na Bandeirantes. E 
outros: como Hells Kitchen, no 
SBT, Batalha de Cozinheiros, na 
Record são alguns exemplos de 
modelos trazidos de fora que deu 
muito certo no canal aberto.

A repercussão é tão grande 
que muitos preparos de alimen-
tos, agora, estão vindos com a 
expressão: gourmet. Muitos pro-
fissionais da área não gostam de 
como essa palavra está sendo em-
pregada para definir um prato, o 
que acaba deixando-o com um 
preço bem mais elevado para o 
cliente. “Existe uma banalização 
da palavra. Tudo o que tem a pa-
lavra gourmet acaba sendo uma 
coisa mais cara, que não neces-
sariamente precisa ser, é só tal-
vez pelo contexto a que ela está 
inserida”, explica a vencedora de 
uma das edições do MasterChef, 
Eliza Fernandes. 

Além disso, muitos ainda 
associam como a mesma coisa, 
mas, há uma grande diferença 
entre gastronomia e culinária. 
Segundo o SEBRAE – Serviço 
Brasileiro de Apoio À Micro e 
Pequenas Empresas, gastronomia 
é um ramo que abrange a culiná-
ria, as bebidas, os materiais usa-
dos na alimentação e, em geral, 
todos os aspectos culturais a ela 
associados. Por isso, é um termo 
mais abrangente que a culinária, 
sendo considerada uma cultura. 
Já a culinária é definida como a 
arte de cozinhar. Sendo que exis-

tem aspectos de cada país, como 
a religião, os quais interferem no 
modo de preparo dos alimentos, 
conferindo uma característica es-
pecífica à culinária local. 

E na forma de levar a cultu-
ra para um público diverso, os 
grandes festivais gastronômicos 
são atrações que acontecem, 
constantemente, em diversas 
partes do País, trazendo narra-
tivas e temas de pratos diferen-
tes. No terceiro maior mercado 
atacadista do mundo e o maior 
da América Latina – CEAGESP 
- Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo 
– são três eventos celebrados: os 
festivais de Sopas, de Massa e do 
Pescado e Frutos do Mar.

O Festival de Sopas, por 
exemplo, lançado em 2009, nas 
comemorações dos 40 anos do 
Entreposto paulista, foi o evento 
pioneiro, no formato de buffet. 
O evento ressalta as operações 
na área de frutas, Legumes e ver-
duras e traz de volta a nostalgia 
da famosa Sopa de Cebola, que 
ficou na memória dos paulista-
nos desde a década de 1960. Para 
aposentada Edna Gomes, fre-
quentadora dos festivais da Ceasa 
de São Paulo, ela menciona sobre 
as variações de pratos e o quanto 
é prazeroso o ambiente, especial-
mente ser estiver acompanhado 
com amigos e familiares.

“Eu queria muito ter ido este 
ano, infelizmente eu não pude 
ir. Mas quando eu fui das outras 
vezes, eu adorei as sopas, elas es-
tavam ótimas. É um restaurante 
agradável, eu estava acompa-
nhada com mais de 20 pessoas. 
Para mim, não há nada como a 
sopa de abóbora com carne seca, 
porém, eu queria ter experimen-
tado a de pinhão, sendo que 
até conversei com o cozinheiro 
como é que se prepara”, relata a 
Edna.  

Somente neste ano, por 

exemplo, a oitava edição contou 
com mais de 22 mil litros de base 
de sopas e 88 sabores diferentes 
servidos de maio a agosto. Tor-
nou-se um dos acontecimentos 
gastronômicos mais importan-
tes do inverno na cidade de São 
Paulo, recebendo cerca de 70 mil 
pessoas. No momento, o público 
poderá se desfrutar com o Festi-
val do Pescado e Frutos do Mar 
CEAGESP, que começou no dia 
1º de setembro e vai até o dia 11 
de dezembro. 

Em outros Entrepostos, no 
caso de Paraná para celebrar o 
Dia Mundial da Alimentação 
– 16 de outubro - data que foi 
instituída pela FAO - órgão da 
Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultu-
ra - ONU. Para celebrar este dia, 
foi realizada na Ceasa de Curi-
tiba, uma oficina de trabalhos 
práticos junto a Cozinha Indus-
trial do Banco de Alimentos da 
unidade na capital paranaense. A 
oficina conta ainda com o apoio 
da empresa Sabor do Aprendiza-
do – Educação Corporativa e do 
Projeto Mesa Saudável. 

“É possível agregar essas 
duas ações na mesma atividade, 
utilizando a gastronomia como 
meio facilitador dessa dinâmica. 
Enquanto vamos preparando os 
produtos na cozinha, detalha-
mos os aspectos nutricionais e 
também econômicos na elabo-
ração desses cardápios”, diz An-
tônio Carlos Annies, da empresa 
Sabor do Aprendizado. 

Outros festivais que fazem o 
maior sucesso são os Food Tru-
cks, que são as cozinhas adapta-
das em um trailer, caminhão ou 
uma van. Vários veículos são ex-
postos, comercializando diversos 
produtos em uma feira gastronô-
mica. Porém, hoje, é encontrado 
facilmente em todas as partes das 
grandes cidades, já que uma das 
vantagens deste empreendimen-

to a locomoção. 
Em São Paulo, os Parques 

Villa-Lobos e Candido Portina-
ri promovem de 1º de setembro 
deste ano a 28 de fevereiro de 
2017 um Festival de Gastro-
nomia Food Truck. Para os fre-
quentadores dos dois parques a 
novidade veio como algo positi-
vo. “Eu venho sempre aqui, no 
Parque Villa-Lobos, para praticar 
esporte, curtir a natureza. É en-
graçado que, hoje, eu estava re-
parando na quantidade de Food 
Trucks que têm por aqui. Eu 
acho interessante e prático, por-
que, não tem que sair do parque 
e tem uma variedade maior. Você 
pode escolher por porções pe-
quenas e por produtos mais sau-
dáveis”, explica Leonardo Bruno.   

As empresas automobilísticas 
notaram uma tendência signi-
ficante neste nicho de merca-
do. Por isso, é uma das grandes 
apostas da Iveco Daily. “É fun-
damental que o Daily seja capaz 
de atender diferentes setores do 
transporte. Seja carregando car-
gas, transportando passageiros 
ou como Food Truck, o veículo 
proporciona conforto e con-
fiança para os nossos clientes”, 
afirma Osmar Hirashiki, diretor 
comercial da Iveco. 

GuILHerMe arauJo



O Chef Henrique Fogaça, proprietário 
do restaurante Sal Gastronomia e Jurado 
do MasterChef, renomado por suas recei-
tas e pratos deliciosos, resolveu desvendar 
um de seus segredos na preparação do En-
trecôte com Batatas Rústicas: a utilização 
do Sal Rosa da Natural Wonder.

A receita possui ingredientes como: 
Batata, Carne, Molho chimichurri, mos-
tarda e Sal Rosa do Himalaia da Natural 
Wonder. O primeiro passo é cozinhar as 

batatas por quarenta minutos e deixar es-
friar. Em seguida, temperar a carne com o 
Sal e fritar. 

Quando a batata estiver fria, cortá-la 
na mão para que fique rústica e fritar ou 
assá-las logo em seguida. Conforme expli-
ca o chef, assim o tradicional prato da culi-
nária francesa fica mole por dentro e cro-
cante por fora. O último passo é colocar o 
molho chimichurri por cima da carne até 
a finalização do prato. 

Utilizada em uma infinidade de recei-
tas, de saladas a sopas, a batata-doce já 
conquistou espaço na gastronomia gra-
ças a grande versatilidade. Além disso, a 
hortaliça tem sido sucesso entre os atle-
tas, que a adotaram como uma aliada na 
obtenção de energia. 

A boa demanda se traduz nos núme-
ros no mercado atacadista da CeasaMi-
nas: entre 2010 e 2015, o volume ofer-
tado aumentou 70%, acompanhado de 
uma valorização de 21% no preço médio.

Entre 2010 e 2015, o volume de ba-
tata-doce passou de 12,9 mil toneladas 
para 21,9 mil t., no atacado do entrepos-

to de Contagem. Ainda assim, o preço 
seguiu firme, aumentando de R$ 1,33/
kg, para R$ 1,61/kg, no mesmo período.

A batata-doce é uma das hortaliças 
que mais têm conquistado espaço en-
tre os frequentadores das academias. O 
alimento fornece carboidrato de lenta 
absorção, o que garante energia cons-
tante durante todo o treino, ajudando, 
assim, no ganho de massa muscular. Ela 
também é rica em fibras, contribuindo 
para aumentar a saciedade. Por isso, é 
também considerada aliada na perda de 
peso.

Resistente às principais doenças da 
bananeira e apropriada para processa-
mento de petiscos do tipo chips, a ba-
nana Pelipita pode ser uma ótima opção 
para incrementar a renda de pequenos 
produtores da região Norte. Há interes-
se da agroindústria local em produzir o 
petisco, mas ela não tem encontrado no 
campo produção suficiente do fruto. 

Essa oportunidade é apresentada 
pelo projeto Banana Pelipita: Alternativa 
para agricultores familiares do Estado do 
Amazonas na diversificação e agregação 
de valor na cadeia produtiva de plátanos 

para chips, liderado pela Embrapa Ama-
zônia Ocidental (AM) e cofinanciado 
pelo Banco da Amazônia.

Apesar de apresentar essa série de 
vantagens, a Pelipita não caiu no gos-
to dos produtores amazonenses, devido 
à aparência semelhante à banana Sapo, 
uma espécie que apresenta casca escura. 
Mas, por outro lado, possui outras vanta-
gens em relação à banana Pacovan: é rica 
em fibras e quando frita apresenta maior 
crocância, não encharca, tem coloração 
alaranjada e sabor muito próximo ao da 
Pacovan. 

Nos dias 21, 22 e 23 de outubro o 
Parque da Água Branca, em São Paulo, 
recebeu o VII Festival de Gastronomia 
Orgânica – da Terra ao Prato, um dos 
eventos mais importantes sobre alimen-
tação limpa da América Latina.

O Festival trouxe para esta edição as 
novidades da Gastronômica Evolutiva 
com oficinas da nova gastronomia, ten-
das e Food Trucks, Território da Criança, 
Espaço Bem Estar, Feira de Produtos Or-

gânicos e de Base Agroecológica, Rodada 
de Negócios, Palestras e Rodas de Con-
versas, entre outras atividades. Tudo com 
entrada gratuita.

A grande homenageada deste ano foi 
a Dra. Ana Primavesi, que revolucionou 
o manejo do solo no Brasil. Pesquisadora 
e grande estudiosa, que criou novas prá-
ticas agrícolas em um país tropical que 
antes consumia toda a tecnologia de fora 
e não olhava para sua terra e clima.
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CHEF HENRiQUE FOGAÇA ENSiNA A FAZER 
ENTRECÔTE E BATATAS RÚSTiCAS COM SAL 
ROSA DO HiMALAiA

BATATA-dOce cONQUIsTA 
esPAÇO NA gAsTRONOMIA

vII FesTIvAL de gAsTRONOMIA 
ORgÂNIcA – dA TeRRA AO PRATO

BANANA PARA FAZER CHiPS É BOA OPÇÃO 
PARA AGRiCULTOR FAMiLiAR



A 35ª edição da Expoflora foi 
um sucesso. Nos 17 dias do evento, 
incluindo a abertura para convida-
dos e imprensa, 328 mil pessoas vi-
sitaram a maior exposição de flores 
e plantas ornamentais da América 
Latina, em Holambra, interior de 
São Paulo. Foi um recorde de pú-
blico e cerca de 16% maior do que 
o registrado em 2015.

Entre as atrações que mais agra-
daram os visitantes estão a exposi-
ção de arranjos florais; os jardins 
interativos espalhados pelo parque 
que serviram de cenário para mi-
lhares de selfies; a 12ª mostra de 
paisagismo, que trouxe sugestões 
da utilização das flores e plantas 
ornamentais nos mais diferentes 
cômodos de uma residência, e as 
novidades gastronômicas lançadas 
este ano, como o Bloem Berry Ross 
(ganache de frutas vermelhas sobre 
bolacha de chocolate) e a Chuva de 
Pétalas em potinho.

A 36ª edição da Expoflora já 
começou a ser planejada. A previ-
são é que a venda de ingressos ante-
cipados com desconto comece em 
fevereiro de 2017.
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EXPOFLORA BATE RECORDE DE PÚBLICO EM 2016

COMÉRCIO QUE ACEITA CARTÃO 
TEM A NOSSA SOLUÇÃO!

É o Tiquei. Um aplicativo que controla
suas vendas e recebimentos com cartões 
do seu comércio.

Mostra o desempenho diário das vendas, 
os totais recebidos e a receber.

Soma as bandeiras e operadoras
separadamente.

Compara a evolução atual 
das vendas com os meses anteriores.

BAIXE O TIQUEI AGORA 
MESMO E PARE DE SOMAR 
TUDO MANUALMENTE!

* Promoção por tempo limitado, 
   podendo ser suspensa sem aviso prévio.

WWW.TIQUEI.COM.BR
Promoção* 30 dias grátis! 

A Unidade de Proteção de 
Cultivos da BASF lançou no dia 
5 de outubro, o Cartão Safra na 
Frísia Cooperativa Agroindus-
trial, localizada em Carambeí, 
na região dos Campos Gerais do 
estado do Paraná. Os 847 asso-
ciados poderão se cadastrar no 
Cartão Safra, comprar soluções 
BASF para o manejo na lavoura, 
pontuar e já começar a trocar por 
uma infinidade de prêmios. 

Atualmente, mais de 330 
distribuidores em 11 estados 
brasileiros estão cadastrados no 
programa que é pioneiro no mer-
cado agrícola.  Os clientes da Frí-
sia Cooperativa Agroindustrial 
que quiserem aderir ao programa 
devem se cadastrar no site www.
cartaosafra.basf.com.br. 

BASF LANÇA 
CARTÃO SAFRA 
NA FRÍSiA 
COOPERATiVA 
AGROiNDUSTRiAL
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proJeto CeaGeSp SuStentáveL 
partICIpa da 32ª bIenaL de Sp

TORRe dO ReLógIO ReceBe 
ILUMINAÇÃO esPecIAL PARA 
ceLeBRAR OUTUBRO ROsA

A 32ª Bienal de Arte de São 
Paulo, que acontece até o dia 11 de 
dezembro no Parque do Ibirapuera, 
traz uma novidade este ano. Pela 
primeira vez, a CEAGESP está par-
ticipando da maior mostra de arte 
do Brasil, com a doação de caixas 
de madeira para uma das instala-
ções de 21 artistas que trabalharam 
com o tema Zoo Urbano com sus-
tentabilidade, com a montagem de 
animais feitos de materiais normal-
mente jogados no lixo, como latas 
de alumínio, sacos plásticos, emba-
lagens de remédio, restos de placas 
de EVA e até mesmo peças de carro 
e guarda-chuvas.

As figuras de animais, todos 
montados com materiais reciclá-
veis, impressionaram muitos dos 
presentes que estiveram na Praça 
da Paz do Parque Ibirapuera, local 
da mostra de arte. Entre elas, um 
enorme sofá em formato de gorila 
feito de sacos plásticos e garrafas 
pet, uma tartaruga feita de peças 
de carro, um peixe feito de guarda-
-chuvas, ou um enorme dragão de 
sobras de placas de EVA.

As caixas de madeira doadas 
pelo projeto CEAGESP Sustentá-

vel, viraram uma grande coruja esti-
lizada nas mãos de sua idealizadora, 
o grupo Acupuntura Urbana, que 
tem o propósito de realizar trans-
formações urbanas através da união 
das pessoas e torná-las agentes de 
mudanças.

Andrea Sender e Inês Ma-
ria Fernandes, ambas arquitetas e 
membros do Acupuntura Urbana, 
estiveram na sexta-feira (30/9) fi-
nalizando os últimos detalhes da 
montagem da coruja feita com as 
caixas de madeira fornecidas pela 
CEAGESP Sustentável. Segundo 
Andrea, o trabalho contou com a 
participação de várias pessoas e de 
grupos de mulheres, que ajudaram 
a fazer os detalhes de decoração da 
obra, como os trabalhos de crochê 
do Coletivo Meio Fio, marcenaria e 
arte com fios do Projeto Radiko, e 
doações, como a da caixa de passa-
rinhos feita de materiais reciclados 
do projeto Eco Maker, e que serviu 
para sinalizar o bico da coruja.

“O nosso objetivo é trazer arte 
acessível para o público. Nosso 
intuito foi fazer isso com a parti-
cipação das pessoas. A coruja que 
montamos simboliza a sabedoria 

oculta, a energia dos sonhos que 
está presente em todos nós”, expli-
cou Andrea. “Nosso ideal é resgatar 
o retorno à vida mais simples, a 
vida em comunidade, é resgatar o 
nós em detrimento do eu. Com o 
nosso trabalho, queremos mostrar 
que é possível fazer arte reutilizando 
o lixo e com a união de esforços”, 
disse ela.

O trabalho do grupo Acu-
puntura Urbana com o projeto 
CEAGESP Sustentável teve início 
em maio de 2015, quando seus 
membros coordenaram uma ação 
intitulada Dia do Voluntariado da 
empresa Viacom com o Movimen-
to Boa Praça/Projeto ITMais e a 
Associação Nossa Turma, entidade 
que faz parte das ações sociais da 
Companhia.

A iniciativa contou com as pro-
fissionais do Acupuntura Urbana 
para revitalizar vários espaços da 
Nossa Turma. No dia da ação, 80 
voluntários juntamente com os alu-
nos e educadores da Nossa Turma 
e do Projeto ITMais pintaram as 
paredes das salas de aula e áreas de 
recreação, trazendo cor e alegria ao 
local.

O Banco CEAGESP de Alimen-
tos (BCA) recebeu em setembro 
cerca de 93 mil toneladas de ali-
mentos, entre frutas, legumes e 
verduras, doados por 44 atacadis-
tas e comerciantes quea operam 
tanto dentro do Entreposto Termi-
nal de São Paulo (ETSP) como no 
seu entorno. 

Após descartar cerca de 18,5 
mil toneladas de produtos que não 

estavam adequados para consu-
mo, foram distribuídas 74,4 mil 
toneladas de alimentos para 131 
entidades que atendem menores, 
idosos e portadores de deficiência 
e pacientes de casas de recupera-
ção e de assistência, beneficiando 
cerca de 136 mil indivíduos. Parte 
das doações foram levadas até o 
BCA por 3 carregadores voluntá-
rios.

Desde o dia 30/9 e até o final 
deste mês, quem passa pela Margi-
nal Pinheiros ou a Av. Dr. Gastão 
Vidigal na altura da CEAGESP 
vai notar algo diferente: a Torre 
do Relógio, um dos marcos da 
Companhia, está toda iluminada 
com holofotes cor-de-rosa desde o 
anoitecer até o amanhecer.

A ação está sendo realizada 
para lembrar a todos da campa-
nha Outubro Rosa, que tem por 
objetivo conscientizar a população 
sobre o câncer de mama.

Segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (INCA), o cân-
cer de mama é o tipo de câncer 
mais comum entre as mulheres no 
mundo e no Brasil, depois do cân-
cer de pele não melanoma, e res-
ponde por cerca de 25% dos casos 
novos a cada ano.

Em 2015, para o Brasil, eram 
esperados 57.120 casos novos de 
câncer de mama. Sem considerar 
os tumores de pele não melano-
ma, esse tipo de câncer é o mais 
frequente nas mulheres das regiões 
Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nor-
deste.

Na região Norte, é o segundo 
mais incidente. Existe tratamento 
para câncer de mama, e o Minis-
tério da Saúde oferece atendimen-
to por meio do Sistema Único de 
Saúde, o SUS.

No mês de novembro, a Tor-
re do Relógio estará iluminada de 
azul, dentro da campanha No-
vembro Azul, para conscientizar a 
população sobre o câncer de prós-
tata. De acordo com o INCA, são 
estimados 61.200 casos novos de 
câncer de próstata para o Brasil em 
2016.

Os preços dos cerca de 150 
produtos acompanhados pelo 
Índice CEAGESP caíram 2,21% 
em setembro. Foi a sexta queda 
consecutiva do indicador. O de-
clínio dos preços contribui para 
a queda da maioria dos indica-
dores que medem a inflação dos 
alimentos. Poucos fatores climá-
ticos prejudicaram volume ofer-
tado e qualidade. 

Em São Paulo, por exem-
plo, chuvas de granizo na região 
de Casa Branca prejudicaram a 
produção de algumas frutas. Os 
reflexos serão analisados em ou-
tubro. Os legumes e as verduras 
mantiveram a trajetória de que-
da acentuada dos preços prati-
cados. Com isso, no ano, o indi-
cador acumula alta de 2,66% e, 
nos últimos 12 meses, a elevação 
foi de 16,29%.     

O volume comercializado 

no entreposto de São Pau-
lo caiu 6,45% em setembro de 
2016. Foram comercializadas 
262.417 toneladas ante 280.508 
negociadas em setembro de 
2015.  No acumulado de janeiro 
a agosto de 2016 foram nego-
ciadas 2.361.205 toneladas ante 
2.2517.459 comercializadas no 
mesmo período de 2015. Queda 
de 6,21% ou 156.254 toneladas 
acumuladas em 2016.

Os setores que registra-
ram alta em setembro foram o 
de frutas (1,14%) e de pescados 
(3,89%). Apresentaram queda 
os setores de legumes (14,73%)
m verduras (8,71%) e de diver-
sos (11,38%), este último engloba 
batata, alho, cebola, coco seco e 
ovos. 

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

ÍndICe CeaGeSp reCua 2,21% eM SeteMbro

bCa doa 74 MIL toneLadaS eM SeteMbro
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Dentre os produtos que registraram as 
maiores quedas nos preços no comparati-
vo entre os meses de agosto e setembro, se 
destacam: o Repolho Híbrido, com queda 
de 42,86%. A hortaliça era vendida em 
agosto na Ceasa por R$ 1,75/kg e, em se-
tembro, por R$ 1,00/kg. Já a banana pra-
ta, o mamão formosa e o chuchu registra-
ram queda de 20%.

A banana prata que era vendida por 
R$ 2,00/kg em agosto passou a ser comer-
cializado por R$ 1,60/kg em setembro, 

o mamão formosa passou de R$ 2,50/kg 
para R$ 2,00/kg e o chuchu de R$ 1,00/
kg em agosto para R$ 0,80/kg em setem-
bro.

Odálio Girão, Analista de Mercado da 
Ceasa, afirma que o repolho apresentou 
maior redução em decorrência da larga 
produção cearense da Região da Ibiapaba, 
além da hortaliça de municípios da Bahia. 
Já o chuchu produzido também no Ceará 
é proveniente da região do Maciço de Ba-
turité e também da Serra de Ibiapaba.

O maracujá é uma fruta azeda bastante 
usada na culinária brasileira para o prepa-
ro de doces como mousses, sucos, sorve-
tes, chocolates, bolos, biscoitos e tortas, e 
em combinações salgadas como molhos e 
cremes para carnes. A fruta também é co-
nhecida por ser um dos melhores calmantes 
naturais, pela grande quantidade de passi-
florina substância muito presente na fruta, 

que tem ação sedativa.
No mercado das Centrais de Abaste-

cimento do Espírito Santo (Ceasa/ES) de 
agosto a setembro de 2016, circularam cer-
ca de dois milhões de quilos de maracujá, 
o que gerou uma movimentação financeira 
de R$7,8 milhões.  O quilo do maracujá 
azedo está sendo ofertado a R$3,63 e o ma-
racujá azedo extra a R$4,63.

O Estado de Goiás foi o ponto de en-
contro, nos dias 5, 6 e 7 de outubro, de re-
presentantes das Centrais de Abastecimen-
to (Ceasas) de todo o Brasil. Nos três dias 
de programação, especialistas discutiram 
temas como gestão de resíduos sólidos, res-
ponsabilidade socioambiental e busca de 
soluções para avanços do setor hortifruti-
granjeiro no país.

O anfitrião do evento, presidente da 
Ceasa-Goiás, Edivaldo Cardoso, comemo-
rou o fato de ser a primeira vez que o com-
plexo reúne o setor público, formado pelas 
direções das Ceasas, com a iniciativa priva-
da e os operadores de mercado. Ele explica 
que as duas esferas, estrategicamente, com-
preendem que o futuro do setor hortifruti-
granjeiro passa pela efetiva parceria entre o 
público e o privado. “Debater o mercado 
de abastecimento de produtos in natura, 
a segurança alimentar e as boas práticas 
de gestão são os principais objetivos deste 
evento”, reforça o presidente.

Muito conhecida pela venda de hor-
tigranjeiros, a CeasaMinas tem também 
um comércio de flores que, embora ain-
da não seja grande, pode crescer com a 
chegada da primavera. Pelo menos essa 
é a expectativa de Nelson Nascimento, 
vendedor da loja Tropical Flores, locali-
zada no entreposto de Uberlândia(MG) 
desde 2012. E o motivo é justamente 
a diversificação dos produtos, mais co-
mum nessa época do ano. “Flor, quan-
to mais variedade tem, mais se vende”, 
afirma ele.

Já Laerte Gestich está confiante que 
haverá um crescimento no comércio de 
flores dentro da CeasaMinas não apenas 
durante essa primavera. Ele é diretor da 
Benassi, loja localizada no entreposto 
de Contagem(MG) e que vende flores. 
“Vai ser um crescimento lento, mas vai 
crescer. O mercado lá fora é mais tradi-
cional e tem mais know-how”, diz La-
erte.

A Central de Abastecimento do Rio 
Grande do Norte – Ceasa/RN mostrou 
no levantamento mensal da Cotação 
de Preços uma diminuição no valor de 
diversos itens do rol dos hortifrúti. Na 
contramão, 41 itens pesquisados sofre-
ram aumento.  Os números foram com-
parados entre a média de preços da últi-
ma semana de agosto e a última semana 
do mês de setembro.

Preços em baixa: Abobrinha, acero-
la, ameixa, banana comprida/nanica/
pacovã, berinjela, cajá, coco seco/verde, 
coentro, goiaba, laranja cravo/pera, li-
mão siciliano, mamão formosa, manga 
espada/keite/haden, melão comum/ja-
ponês/gália/orange, nectarina, pêssego 
importado, pimentão colorido, repolho 

roxo, tangerina ponkan e tomate cereja.
Preços em alta: Abacate fortuna, 

abacaxi médio, abóbora caboclo, abó-
bora leite, alface lisa, batata doce, be-
terraba, caju, cebola pera, cebola roxa, 
chuchu, farinha de mandioca, feijão 
verde c/ casca, feijão verde s/ casca, gen-
gibre, inhame  da costa, inhame cara, 
kiwi importado, laranja lima, laranja 
mimo do céu, maçã importada, maçã 
nacional, maracujá, melancia compri-
da, melancia redonda, milho verde, 
morango, nabo, ovo de codorna, ovo 
de granja, pepino, pera importada, pi-
mentão verde especial, pimentão verde 
extra, repolho branco, salsão, tangerina 
murcott, tomate santa Adélia, uva Itá-
lia, uva rubi.

Para evitar desperdício, produtores 
e empresários das Centrais de Abasteci-
mento do Distrito Federal (Ceasa-DF) 
doam para o Banco de Alimentos da 
empresa itens que não são comercializa-
dos. Até agora, em 2016, arrecadaram-se 
20 toneladas de mantimentos,a que são 
repassados semanalmente a entidades ca-

dastradas no Programa Desperdício Zero.
O Banco de Alimentos da Ceasa tem 

ainda outras duas frentes: o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) e a 
Doação Simultânea. Juntas, as três ini-
ciativas atendem 163 entidades e distri-
buem cerca de 60 toneladas de produ-
tos por semana.

SeteMbro feCHa CoM 
produtoS eM Queda na 
CeaSa-Ce

maraCuJÁ é destaQue 
Com r$7,8 milhÕes na 
ComerCializaÇão da Ceasa/es

goiÂnia é sede 
de enContro de 
Ceasas do Brasil

ComérCio de flores 
pode CresCer na 
Ceasaminas

Ceasa-df evitam desperdíCio 
Com doaÇão de alimentos

CEASA-RN APRESENTA 
29 ITENS DA LISTA DE 
HORTIFRÚTI COM BAIXA 
NOS PREÇOS
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revoLuçÃo no ConSuMo
Centro de QuaLIdade, 
peSQuISa e 
deSenvoLvIMento da 
CeaGeSp

A urbanização, as cidades, o 
comércio e a globalização surgi-
ram com a produção de alimen-
tos, com a invenção da agricul-
tura. 

A conservação dos alimen-
tos, que começou com a seca-
gem e a salga, se transformou na 
indústria de alimentos de nossos 
dias, gigante e sofisticada.

A utilização de técnicas de 
conservação permitiu o comér-
cio entre diferentes regiões e a 
sua disponibilidade por perío-
dos longos.

Observamos hoje, que ape-
sar da grande evolução da in-
dústria de alimentos, quanto 
mais rico o país e maior a renda 
das pessoas, maior o consumo 
de alimentos frescos, sem pro-
cessamento, como as frutas e 
hortaliças frescas.

O grande número de pro-
gramas de mídia que tratam de 

gastronomia é um bom indício 
da busca por prazer na alimen-
tação, pelo sabor dos produ-
tos.  Neste momento estamos 
enviando correspondência para 
405 jornalistas de 232 veículos 
de comunicação para divulgar a 
safra do pêssego e ainda existem 
ainda muitos outros. 

O sabor das frutas é o prin-
cipal determinante do seu con-
sumo. A incerteza sobre o seu 
sabor é a principal causa de re-
jeição na decisão de aquisição e 
consumo. 

O sabor é o resultado de um 
complexo de açúcares, ácidos, 
aromas armazenados pela fruta 
durante o seu desenvolvimento. 
Ele pode variar com a exposição 
do fruto ao sol, com a reserva 
nutricional da planta mãe, com 
a diferença entre as tempera-
turas diurna e noturna, entre 
outros fatores. Entretanto o sa-
bor de todas frutas, climatérica 
ou não climatérica, com amido 
ou sem amido, depende do seu 
ponto de colheita.

O sabor potencial da fruta 

se desenvolve até a colheita. As 
mudanças pós-colheita são gran-
des nas frutas com alto teor de 
amido como banana, atemóia, 
manga, maçã, com a transfor-
mação do amido em açúcar. 
Uma banana só será muito doce 
se colhida com grande armaze-
namento de amido, cheia, sem 
quina. 

As frutas climatéricas, com 
metabolismo intenso pós-co-
lheita - respiração e produção de 
etileno elevados, com baixo teor 
de amido como as frutas de ca-
roço (pêssego, nectarina e amei-
xa), o caqui, alguns melões e ou-
tras, passam por transformações 
de textura, de perda de clorofila 
da casca, da inativação da pro-
tease do látex do mamão, da 
mudança de coloração da polpa. 
O conteúdo de sólidos solúveis 
destes frutos continua o mesmo 
do momento de sua colheita e 
não existe amido para ser trans-
formado em açúcar.

As frutas classificadas como 
não climatéricas, apresentam bai-
xo metabolismo pós-colheita e 

menores transformações pós-co-
lheita como o amarelecimento da 
casca do abacaxi e dos citros.

O futuro das frutas frescas 
depende do seu sabor, da sua ca-
pacidade de dar prazer do con-
sumidor.

Nos últimos anos alguns 
produtores de frutas investiram 
pesado na produção de sabor, 
construiram as suas marcas e fa-
cilitando o seu reconhecimento 
pelo consumidor, com resulta-
dos muito bons. 

O Centro de Qualidade, 
Pesquisa e Desenvolvimento da 
CEAGESP desenvolveu um ma-
nual para ajudar cada empresa a 
implantar o seu programa de ga-
rantia de sabor, começando pela 
medida do conteúdo de sólidos 
solúveis. O manual já está dis-
ponível no formato digital e será 
impresso, em breve.

Você pode solicitar o seu manual 
e treinamento para o seu pes-
soal em cqh@ceagesp.gov.br ou 
nos telefones 11 36433825 ou 11 
36433890.
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MAiS DE 4,5 MiL VAGAS PARA 
208 CURSOS NO PRONATEC 
CAMPO

o programa nacional de acesso 
ao ensino técnico e emprego no 
Campo (pronatec Campo) está 
com 4.560 vagas abertas para 208 
cursos voltados aos produtores 
rurais de 18 estados brasileiros, 
entre eles o acre, Bahia, Ceará, 

minas gerais, santa Catarina 
e tocantins. os agricultores 
familiares jovens, assentados 
da reforma agrária e povos e 
comunidades tradicionais já 
podem fazer a pré-matrícula no 
curso pretendido. a previsão é que 
as turmas comecem até o dia 31 
de outubro. 

para fazer parte de uma das 
turmas, os interessados devem 
procurar as delegacias federais 

TERMiNA O PRAZO DA 
DECLARAÇÃO DO iMPOSTO 
TERRiTORiAL RURAL

o prazo para a entrega da 
declaração do imposto sobre 
a propriedade territorial rural 
(ditr) terminou no dia 30 de 
setembro.  a multa por atraso 
é de 1% ao mês calendário ou 

fração sobre o imposto devido, 
não podendo seu valor ser inferior 
a r$ 50,00. de acordo com a 
receita, o vencimento da 1ª cota 
ou cota única do imposto é no 
final de setembro de 2016 e não 
há acréscimos se o pagamento 
ocorrer até essa data. sobre as 
demais cotas há incidência da taxa 
básica de juros (selic) calculada a 
partir de outubro até a data do 
pagamento.

GOVERNO DE SP 
iNVESTE R$ 7,7 Mi EM 
15 EM FAZENDA DE 
PESQUiSAS DO iAC

o governo do estado de 
são paulo investirá até 2017 
r$ 7,7 milhões em melhorias 
na fazenda santa elisa 
do instituto agronômico 
(iaC), da agência paulista 
de tecnologia dos 
agronegócios (apta) da 
secretaria de agricultura e 
abastecimento do estado 
de são paulo, em Campinas. 
as obras incluem reformas 
de prédios, ampliação de 
laboratórios e melhorias nas 
redes de energia elétrica e 
internet.

 ao todo, sete obras estão 
em execução e devem ser 
finalizadas ainda neste ano 
na fazenda, onde ficam 
sete dos 12 centros de 
pesquisa do iaC. outras 
oito obras estão previstas 
para serem executadas em 
2017. o investimento total 
nas melhorias é de r$ 7,7 
milhões. o instituto também 
modernizou sua frota, com a 
compra de 15 veículos.

LiMiTE DO SEGURO 
DA AGRiCULTURA 
FAMiLiAR É AMPLiADO

o Conselho monetário 
nacional (Cmn) aprovou 
a elevação do limite de 
cobertura do seguro da 
agricultura familiar (seaf), 
que opera no âmbito do 
programa de garantia da 
atividade agropecuária 
(proagro) - o proagro mais. 
para lavouras permanentes 
e olerícolas (como café, 
verduras, legumes e 
fruticultura), o valor da 
receita líquida segurável 
(rls) passa de r$ 20 mil 
para r$ 40 mil. Já para as 
demais culturas, o limite 
passa de r$ 20 mil para r$ 
22 mil. a medida vale a partir 
de 1° de janeiro de 2017.

do desenvolvimento 
agrário (dfdas/sead) 
em seu estado, bem 
como os parceiros do 
programa, entre eles as 
empresas de assistência 
técnica e extensão rural 
(emateres), os sindicatos 
dos trabalhadores rurais 
(strs) e as prefeituras 
municipais, para fazerem a 
pré-matrícula.



Sucesso de vendas nas 
regiões Sul e Sudeste, os 
caminhões Mercedes-Benz 
médios e semipesados Ate-
go vêm conquistando apro-
vação cada vez mais cres-
cente nas demais regiões 
do País. A fim de consolidar 
esse avanço, a Empresa está 
iniciando uma campanha 
para destacar a robustez, 
ampla capacidade de carga 
e elevado conforto da nova 
linha Atego, que chegou ao 
mercado neste ano agre-
gando ainda mais valor aos 
clientes em termos de eco-
nomia, conforto, força e de-
sempenho.

Atendendo plenamente 
às demandas dos clientes de 

caminhões médios e semi-
pesados da Mercedes-Benz, 
o Atego oferece maior capa-
cidade de carga e maior pla-
taforma de carga em relação 
ao Atron. Isso significa uma 
tonelada a mais de capaci-
dade, conforme o modelo e 
a carroçaria. Para exempli-
ficar, o PBT legal do Atron 
2324 é de 22.000 kg, devido 
à limitação técnica de 5 to-
neladas no eixo dianteiro. Já 
o Atego 2426 tem PBT legal 
de 23.000 kg, com 6 ton no 
eixo dianteiro. Com a maior 
capacidade de carga do Ate-
go, o transportador pode 
evitar o sobrepeso no cami-
nhão, muito comum em al-
gumas regiões, respeitando 

a Lei da Balança.
A cabina do Atego pro-

porciona excelente ergono-
mia e bem-estar ao moto-
rista, o que contribui para 
sua maior produtividade. 
Esta cabina também se des-
taca pela praticidade para 
o dia a dia de trabalho. O 
painel de instrumentos as-
segura fácil navegabilidade, 
sendo totalmente intuiti-
vo e amigável. O motorista 
identifica rapidamente to-
das as informações e fun-
ções essenciais para melhor 
controle da operação e ma-
nutenção do veículo, como 
consumo de diesel e nível de 
lubrificantes, além das op-
ções de entretenimento.

A Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automo-
tores, Anfavea, divulgou no dia 6 
de outubro, em São Paulo, o re-
sultado da indústria automobilís-
tica brasileira em setembro e no 
período acumulado do ano. 

As vendas de caminhões em 
setembro apresentaram baixas 
de 4,6% com relação a agosto – 
4,2mil unidades contra 4,4 mil 
– e de 29,2% frente a setembro 
de 2015, quando 5,9 mil pro-
dutos foram licenciados. O total 
de unidades comercializadas no 
acumulado ficou 30% abaixo, 
com 38,9 mil unidades este ano 
contra 55,5 mil no ano passado.

A produção recuou 21,7% 
no acumulado do ano ao se de-
frontar as 46,4 mil unidades em 

2016 com as 59,3 mil do ano 
anterior. Em setembro 4,8 mil 
unidades saíram das linhas de 
montagem, o que significa queda 
de 7% frente as 5,2 mil de agos-
to e de 16,7% com relação as 5,8 
mil de setembro do ano passado.

As exportações do segmen-
to permaneceram em alta em 
setembro: foram 2,5 mil no 
último mês e 1,5 mil em agos-
to, o que representou elevação 
de 66,9%. Quando compara-
do com as 2 mil de setembro 
do ano passado, o registro é 
de crescimento de 24,4%. Na 
soma de janeiro a setembro des-
te ano, 15,3 mil unidades foram 
exportadas, resultado menor em 
0,7% frente as 15,4 mil unida-
des de 2015.

A DPK - Distribuidora de 
Peças Automotivas realizou 
no dia 06 de outubro, em São 
Paulo, um Fórum de Inovação 
e Conectividade. 

O evento teve a presença de 
presidentes e diretores de fábri-
cas parceiras, além do consul-
tor sênior da Roland Berger, 
Frederik Eilers.  O objetivo 
desse encontro foi para debater 
novas tendências e tecnologias, 
carros conectados e como estas 
mudanças vão impactar o mer-
cado de reposição e o modelo 
de negócio.

Na apresentação foi mos-
trado que o valor gasto, por 
exemplo, pelo consumidor em 
reposição atingirá R$ 142 bi 
em 2020. Frederik Eilers trou-

xe dados importantes para o 
setor. Segundo o que foi abor-
dado, os veículos conectados 
ainda são um nicho na Amé-
rica Latina com menos de 1% 
do mercado mundial. As ven-
das online também possuem 
certa relevância em outros mer-
cados, mas ainda enfrentam 
desafios no Brasil.  

Quando o assunto envol-
ve tecnologia, o caminho a ser 
percorrido está no ecommerce, 
ou seja, as vendas pela internet. 
“O impacto da digitalização 
nos players de peças de repo-
sição possui três dimensões: 
venda online, oferecimento de 
serviços e modelo de negócios” 
explicou Frederik.

O Ford Cargo 1519 venceu o 
Prêmio Maior Valor de Revenda 
2016 na categoria de caminhões 
médios, promovido pela Agência 
AutoInforme em parceria com 
a Editora Frota e Textofinal. O 
modelo da Ford foi o que apre-
sentou a menor desvalorização 
nos últimos três anos (16,1%) 
dentro do segmento. 

Para formar o índice de de-
preciação, o levantamento con-
siderou os preços médios dos 
veículos zero quilômetro pratica-
dos no primeiro quadrimestre de 
2013 e seus modelos correspon-
dentes com três anos de uso – de 

janeiro a abril deste ano.
O Ford Cargo 1519 é um 

caminhão de aplicação urbana 
com peso bruto total de 15.000 
kg. Disponível com cabine sim-
ples e duas distâncias entre-eixos, 
oferece grande versatilidade e 
eficiência no transporte de be-
bidas, material de construção, 
mudanças e coleta “milk-run”, 
além de transporte rodoviário de 
curta distância. Seu trem de for-
ça com motor Cummins de 189 
cv e transmissão sincronizada de 
seis marchas é outro destaque, 
garantindo potência, força e eco-
nomia.  

ANFAVEA APRESENTA DADOS DA 
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
EM SETEMBRO

DPK REALIZA 1º FÓRUM 
DE INOVAÇÃO

FORD CARGO 1519 
CONQUISTA O “PRÊMIO 
MAIOR VALOR DE 
REVENDA 2016”

transporte20

MERCEDES-BENZ LANÇA CAMPANHA PARA DESTACAR A ROBUSTEZ, 
CONFORTO E A CAPACiDADE DE CARGA DOS CAMiNHÕES ATEGO
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A Iveco aposta em alta tec-
nologia e  ef ic iência com o 
lançamento de seu caminhão-
-conceito, o Z Truck. Um das 
principais atrações da 66ª edição 
do Salão Internacional de Veí-
culos Comerciais (IAA) 2016, 
realizado em Hannover (Ale-
manha), o modelo foi projetado 
para longas distâncias e se desta-
ca por ser um veículo de impac-
to zero, permitindo um sistema 
de transporte totalmente susten-
tável.

Desenvolvido em colabora-
ção com o Centro de Design e 
Inovação da CNH Industrial, o 
Z Truck dá um passo em direção 
ao futuro, antecipando a manei-
ra como a energia alternativa, 

as novas tecnologias e a direção 
autônoma mudará a função do 
motorista. Ele é moldado por 
sua aerodinâmica inovadora, 
segurança aperfeiçoada e com 
o objetivo de criar um novo es-
paço útil na cabine. Sua aborda-
gem pioneira levou esse conceito 
a ser protegido por 29 patentes.

O Z Truck é baseado em um 
caminhão pesado funcionando 
com Bio-GNL (gás natural li-
quefeito) em tanques adaptáveis, 
melhorias em aerodinâmica e 
um sistema de recuperação de 
calor residual, proporcionando 
um transporte de longas distân-
cias com autonomia de 2.200 
quilômetros e praticamente zero 
emissões de CO2.

O Constellation 30.330 já 
estreia no mercado brasileiro 
com configuração de série que 
segue tendências da indústria: 
a transmissão automatizada V-
-Tronic e o segundo eixo dire-
cional 8x2 de fábrica. No com-
parativo com seus principais 
concorrentes, o modelo oferece 
potência e torque, em média, 
15% superiores, com um peso 
bruto total (PBT) de 29 tone-
ladas.

Equipado com motor Cum-
mins ISL de 334 cv, seu torque 

máximo é 1.450 Nm, calibra-
do pela Engenharia da MAN 
Latin America para uma ampla 
faixa plana, a maior da catego-
ria. Essa configuração assegura 
performance e alta velocida-
de média operacional,  com 
produtividade diferenciada e 
menor custo operacional. Na 
medida para atender seus prin-
cipais segmentos: aplicações 
rodoviárias e de distribuição, o 
modelo pode operar como fri-
gorífico, furgão, tanque, bascu-
lante, graneleiro e sider.

Para a configuração V-Tro-
nic, a transmissão é a ZF 12 AS 
1420 TD, de doze velocidades. 
Os componentes do trem de 
força são preservados, aumen-
tando a vida útil de itens como 
motor, transmissão e embrea-
gem. Outro diferencial está no 
consumo de combustível que 
pode ser reduzido e também 
padronizado para toda a frota, 
com a troca de marchas sempre 
no tempo certo, sem falhas do 
motorista, que se beneficia em 
conforto e segurança.

A segunda final regional 
da competição Scania Driver 
Competitions (SDC) foi reali-
zada nos dias 7, 8 e 9 de outu-
bro, em 10 localidades diferen-
tes. Integrante da fase 3, a etapa 
selecionou os 30 motoristas 
restantes para a semifinal. Eles 
se juntam aos 30 vencedores da 
primeira final e duelam nos dias 
8 e 9 de novembro, em Queluz 
(SP).  

Depois de provas teóricas, 
de checklist, de percurso e de 
manobras, restarão os 27 me-
lhores, que no dia seguinte fa-
zem a final nacional (10/11), a 
fase 5. As provas eliminatórias 
serão de manobras e habilida-
de ao volante numa corrida 
contra o tempo.  O vencedor 

da final brasileira receberá um 
prêmio no valor de R$ 40.000. 
O segundo colocado ganha 
R$ 20.000, e o terceiro, R$ 
10.000. Os três podem usar o 
montante para compras em rede 
conveniada e ainda levam para 
casa um kit de produtos Ipiran-
ga. 

Os três primeiros da final 
brasileira vão disputar o cami-
nhão zero km com os três me-
lhores motoristas de caminhão 
da Argentina, do Chile e do 
Peru, na final América Latina 
(fase 6). Os 12 duelam no Bra-
sil nos dias 26 e 27 de novem-
bro. O vencedor ganhará um 
Scania Streamline R 440 6x2 
zero km. 

CAMINHÃO-CONCEITO Z 
TRUCK DA IVECO ANTECIPA 
O FUTURO DO TRANSPORTE

MAIS 30 SEMIFINALISTAS ESTÃO 
DEFINIDOS PARA A COMPETIÇÃO QUE 
VALE UM SCANIA 0 KM
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ConSteLLatIon 30.330 CHeGa ao MerCado 
CoM potênCIa e torQue SuperIoreS 



FESTiVAL DO PESCADO E 
FRUTOS DO MAR CEAGESP
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Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

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

Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

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

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário

O Festival do Pescado e 
Frutos do Mar começou no dia 
1º de setembro e vai até mea-
dos de dezembro. São mais de 
30 opções de pratos e receitas 
à base de peixes e de frutos do 
mar disponíveis para os fre-
quentadores, todas as semanas, 
sempre de quinta a domingo. 
As grandes atrações deste even-
to são: a paella gigante, prepa-
rada e servida num tacho de 
mais de 1,20 m de diâmetro, e 
os camarões assados, servidos à 
vontade nas mesas. 

Tudo isso por R$ 64,90 por 

pessoa, exceto bebidas e so-
bremesas, que são cobradas à 
parte. O Festival funciona de 
quinta a domingo. As quintas 
e sextas, o horário é das 18h à 
meia-noite. Aos sábados abre 
para o almoço, das 11h30 às 
17h, e para o jantar, das 18h 
à meia-noite. Aos domingos, 
só funciona para o almoço, das 
11h30 às 17h.

A entrada é pelo portão 4 
da Ceagesp (altura de 1.946 da 
Av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila 
Leopoldina). O estacionamen-
to, no mesmo local, tem preço 

fixo de R$ 10 para os frequen-
tadores do Festival (mediante 
carimbo do evento).

O objetivo do Festival do 
Pescado e Frutos do Mar Cea-
gesp é mostrar toda a variedade 
de pescados comercializados 
no atacado da Ceagesp, e suas 
várias formas de preparo. Até o 
final do evento, serão centenas 
de pratos que, certamente, vão 
inspirar o público a repetir as 
receitas em casa.  A ideia é con-
tribuir para ajudar a aumentar 
o consumo desses alimentos 
tão saudáveis para a população. 

INgREDIENTES (RENDIMENTO: 5 PORÇõES): 
200g da parte BranCa da melanCia ralada; 
100g de aÇúCar demerara; 3 Cravos da índia; 
e 1 rama de Canela  

MODO DE PREPARO: 
ColoQue todos os ingredientes em uma 
panela e leve ao fogo médio até fiCar 
transparente e seCar o líQuido Que se 
desprenderÁ da CasCa da melanCia. sirva 
Com QueiJo BranCo ou torradas. 

JoSé CarLoS vIdeIra

DOCE DA CASCA 
DE MELANCIA 

Flores comestíveis são usadas 
na culinária para uma grande va-
riedade de propósitos: para cozi-
nhar, para servir de moldes para 
doces, saladas, decorações ou até 
para o prato principal.

Ingredientes: 6 pétalas de 
amor-perfeito; 1 folha de alface 
mimosa roxa ; 1 folha de alface 
americana; 4 folhas de radiccio 
di Verona (uma variedade de chi-
cória); 1 unidade de manga; 6 
unidades de morango; Vinagrete 
de maracujá; 100 ml de óleo de 
oliva; 50 ml de suco de maracujá; 
30 ml de água; 1 colher (café) de 

sal, 1 colher (café) de pimenta 
Como preparar: Lave bem 

as folhas e as rasgue em pedaços. 
Para começar a montar, utilize 
o radiccio nas laterais do prato, 
dispondo todas as folhas, uma ao 
lado da outra, de modo a formar 
uma estrela. Corte a manga em 
dados. Corte os morangos em 
pedaços. Organize os dados de 
manga e morangos, espalhando
-os sobre as folhas. Regue com 
vinagrete. Decore com as pétalas 
de amor-perfeito.

Vinagrete: bata os ingre-
dientes no liquidificador.

FLORES COMESTÍVEIS

CHef IraCeMa bertoCo – Centro europeu






