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As exportações totais de suco de la-
ranja brasileiro (FCOJ Equivalente a 66º 
Brix) registraram uma alta de 26,6% 
nos seis primeiros seis meses da safra 
2019/20 em comparação com o mesmo 
período da safra anterior. 

Ao todo foram embarcadas 648.751 
toneladas ante 512.388 toneladas ante 
a safra 2018/19 entre os meses de julho 

para que seja possível usar a mesma 
base de comparação a CitrusBR conver-
te os diferentes sucos exportados para 

-
lidos em uma tonelada de suco. 

Em faturamento o aumento é de 
14% com um total de US$ 1,104 bilhão 
ante US$ 967,1 milhões. O ritmo de 
crescimento perde força em relação ao 
mês anterior, que chegou alcançar 54% 
ante o período anterior. 

Conforme tem comentado o diretor-

-

a necessidade de se mover estoques do 

O primeiro, comercial, para que haja 
disponibilidade de produto para venda. 

-
ropeia, os embarques de suco de laranja 
totalizaram nestes primeiros seis me-
ses 450.051 toneladas, 36% acima das 
330.641 toneladas exportadas na safra 
anterior. 

O faturamento somou US$ 775,3 mi-
lhões, 24% a mais que em 2018/2019, 
quando foram exportados US$ 625,3 

do suco de laranja brasileiro, os Esta-
dos Unidos, no período, importaram 
112.004, 1% a mais do que observado 
entre julho e dezembro do ano passado, 
com 111.018 toneladas. Em faturamen-
to, os embarques para os Estados Uni-
dos somaram US$ 181,4 milhões, 11% 
abaixo dos US$ 202,9 milhões no mes-
mo período da safra passada.

E m 2019 a citricultura ge-
rou um total de 48.196 
admissões, o que repre-
senta 26,17% das vagas 
geradas no Estado de São 

Paulo (184,1 mil) e 7,48% do total 
brasileiro (644 mil). Os dados são do 
Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) da Secretaria 
do Trabalho, vinculada ao Ministério 
da Economia, e mostram um cresci-
mento de 9,46% em relação a 2018, 
quando foram geradas 44.031 admis-
sões na citricultura.

Os campeões em contratação fo-
ram Bebedouro (6.545), Mogi Guaçu 
(6.034), Botucatu (5.793), Colômbia 
(5.240) e Santa Cruz do Rio Pardo 
(4.582), sendo que todos os municí-
pios estão localizados no Estado de 
São Paulo.  

De acordo com o diretor-execu-
tivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto, o 
Triângulo Mineiro é responsável por 
apenas mil destas novas vagas de em-
prego. “

A citricultura é uma boa represen-

paulista para a geração de renda e 
desenvolvimento. Mais que um em-
prego, se trata de um bom emprego, 
com todas as proteções legais e em 
regiões carentes de oportunidades”, 
afirmou ele.

Com uma produção de 385 mi-
lhões de caixas de laranja colhidas 
em 2019, a safra acontece num perí-
odo relativamente longo, entre oito a 
nove meses do ano, podendo chegar a 

10 meses em algumas ocasiões. Toda 
a colheita é feita de forma manual, o 
que significa que cerca de 96 bilhões 
de laranjas foram colhidas por mãos 
humanas durante o período.

Secretário de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, 
Gustavo Junqueira, destaca que o 
Brasil é disparado o maior produtor 
e exportador de suco de laranja no 
mundo, responsável por 61% da pro-
dução global, sendo São Paulo deter-
minante no alcance desses resulta-
dos.

“Nosso Estado produz 80% de 
todo o suco de laranja disponível no 
país, por isso, 3 a cada 5 copos con-
sumidos no mundo foram produzidos 

são expressivos, mas com tecnolo-
gia de ponta podemos crescer ainda 
mais”, afirmou ele.

A pasta possui o Centro de Citri-
cultura Sylvio Moreira”Sylvio Morei-

interior paulista. O centro foi funda-
do em 1928 com função específica de 
desenvolver experimentação sobre a 
cultura dos citros.

Ao longo de seus 91 anos de exis-
tência tornou-se ponto de referência 
da pesquisa citrícola brasileira, con-
tribuindo decisivamente para a solu-
ção de problemas que ameaçaram e 
ameaçam a citricultura. Mantém uma 
das maiores coleções de citros e gê-
neros afins, perfazendo mais de 3.000 
introduções, distribuídas entre todas 
as espécies e parentes de citros.

CITRICULTURA, NO PAÍS, GEROU MAIS DE 48 MIL VAGAS 
DE EMPREGO EM 2019

EMBARQUES BRASILEIROS DE SUCO DE 
LARANJA CRESCEM NO ÚLTIMO SEMESTRE

CITRICULTURA MOVIMENTA ECONOMIA 
NO BRASIL E GERA RENDA AO SETOR

4 ENTREPOSTO |  2020 | www.jornalentreposto.com.br citrus

A Laranja, de todos os 
produtos que são 
encontrados na Cea-
gesp, é o mais vendi-
do, em 2019.

No ano passado, de janeiro a de-
zembro, de acordo com o balanço 
realizado pela Companhia de abaste-
cimento de São Paulo, foram comer-
cializadas mais de 280 mil  toneladas. 

Isso representou financeiramente, 

algo em torno de 400 milhões de re-
ais.

A fruta ocupa a primeira posição 
no quesito por toneladas, ficando à 
frente de tomate (260 mil t); batata 
(239 mil t); e maçã (126 mil t).

Já em relação aos produtos por 
financeiro, a laranja fica, somente 
na quarta posição, atrás de tomate 
(R$ 779 milhões); batata (R$540 mi-
lhões); e maçã (R$ 500 milhões). 

POR TONELADAS, ELA DOMINA DOMINA 
AS VENDAS NO ENTREPOSTO PAULISTA





CPR NO AGRO: COMO FUNCIONA O 
FINANCIAMENTO

PRIMEIRA UVA GOURMET DO BRASIL É DE 
SÃO PAULO

A Cédula do Produto Rural -- CPR - 
-

tor rural na sua lavoura. Esse é um dos 

-
mento governamental estar cada vez 
mais escasso.

-
sica é a que o produtor se comprome-
te a entregar o produto (ex: sacas), o 
produtor entregará um “X” número de 

preço da saca no vencimento da ope-
ração.

Claro que existem os riscos ineren-

maior simplicidade pois trata-se de 

simples, o emissor (produtor) é quem 
está incorrendo no risco de mercado.

com o compromisso de, no vencimen-

-
eda do produtor, que seriam as sacas.

A TerraMagna, startup que inova no 

riscos e trazendo mais segurança para 

do monitoramento agrícola via satélite.

Pilar do Sul, na região de Sorocaba, 
contou com um sábado especial. No dia 
25 de janeiro, foi realizada, pelo segun-

de 300 pessoas, a segunda cerimônia de 
colheita da uva Pilar Moscato, a primei-
ra uva gourmet do Brasil.

-
cer a natureza pela boa safra e pedir aos 
Deuses uma colheita farta, que tem iní-

-

Agroindustrial APPC (Associação Paulis-
ta de Produtores de Caqui), que conta 
atualmente com 35 cooperados, surgiu, 

em 2015, a uva Pilar Moscato.
Essa variedade nasceu da necessida-

de excelência, qualidade e total segu-
rança aos consumidores.Hoje, a Pilar 
Moscato é o carro chefe dos produtos 
comercializados pela APPC, entre eles 
caqui, ameixa, atemoia, decopom, entre 
tantas outras frutas. 

E por que esta uva é considerada tão 
especial a ponto de integrar o mercado 
gourmet? 

Seus principais diferenciais são a 
aparência, com bagos grandes, brilhan-
tes e sem sementes, e o sabor bastante 
adocicado.

AGRICULTURA 
FAMILIAR TERÁ 
MAIS R$ 1 
BILHÃO PARA 
INVESTIMENTO

O Programa Nacional 
de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 
(Pronaf) Mais Alimen-
tos terá R$ 1 bilhão 

-
tos solicitados por agricultores familia-
res.

A ministra da Agricultura, Pecuária 
-

citou ao Ministério da Economia rema-
-

safra agrícola, que se encerra em junho 
deste ano.

A medida foi aprovada na reunião, 
no dia 29 de janeiro do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) e vale para 

-
dos de 1º de fevereiro a 30 de junho 
deste ano. 

que o pequeno agricultor está acredi-

que o Ministério irá acompanhar a con-
tratação dos recursos pelos pequenos 
agricultores. 

De acordo com o secretário de Po-
-

ques, os agricultores familiares podem 

longo prazo, como a construção de 
galpões para avicultura e suinocultura, 

e equipamentos, correção de solo e re-
cuperação de pastagem. 

“Embora tenhamos alocado mais 

Plano Safra do que nos anos anteriores, 

destacou o secretário. Ele acrescentou 
que o montante de R$ 1 bilhão é prove-
niente dos recursos do Pronaf Custeio.

Com essas duas medidas, essa linha 
-

tar com R$ 14,8 bilhões, o que repre-
senta 14,5% a mais do que os recursos 
originalmente programados para essa 

Safra 2019/2020. 
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S egundo a Embrapa – Em-
presa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária, não 
existe uma estimativa 
exata da produção da pi-

menta no país, mas acredita-se que 
são aproximadamente 5 mil hectares 
de área cultivada por ano, gerando 
uma produção de 75 mil toneladas da 
especiaria.

brasileira especializada em produtos 
à base de pimenta, situada em Vinhe-
do, no estado de São Paulo, proces-
sou um total de 109 toneladas no ano 
de 2019, contabilizando um aumento 
34% em relação a 2018.

A Embrapa informa que ainda não 
é possível ter uma estimativa exata 
da produção de pimenta no Brasil, 

porque em grande parte, é cultivada 
por pequenos agricultores de diver-
sas regiões brasileiras.

reforça a ideia de praticar a responsa-
bilidade socioambiental, trabalhando 
diretamente com produção familiar, 

-
lias em Minas Gerais e utilizando 
matéria-prima da Amazônia em suas 

EMBRAPA ESTIMA QUE O BRASIL PRODUZ 75 MIL TONELADAS 
DE PIMENTAS POR ANO

criações, como o Murupi, por exem-
plo, também adquirido diretamente 
dos produtores ribeirinhos instalados 
na região dos rios Negro e Solimões.

As informações da Embrapa ainda 
apontam um consumo crescente e 
isso tem aumentado a demanda pelo 
produto, tornando esse segmento 

-
tantes do país, sendo que parte da 
produção é voltada também para a 
exportação em diferentes formatos, 
dado também validado pela empresa 
de Vinhedo.

passado com um aumento de 20% em 
suas vendas para o mercado exterior, 
chegando a países como Angola, Ca-
nadá, China, Dubai, Estados Unidos, 
Holanda, Inglaterra, Paraguai, Portu-
gal e Suíça.

-
liar fundada há 25 anos na cidade 
de Vinhedo, interior de São Paulo. 
Hoje, a marca comandada pelos ir-
mãos Diogo Moreira de Aquino e 
Gustavo Moreira de Aquino, exporta 
diversos itens derivados da pimenta 
para Angola, Canadá, China, Dubai, 
Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, 
Paraguai, Portugal e Suíça. Todos os 
produtos são veganos, livres de con-
servantes e corantes, além de serem 
preparados com azeite de oliva.

campo



AGRISTAR DO 
BRASIL CRIA 
PROGRAMA DE 
MELHORAMENTO 
DE ALFACES

O departamento de pesquisa da 
Agristar do Brasil, empresa líder nacio-
nal na comercialização e produção de 
sementes para hortaliças e frutas, vem 
trabalhando para a tropicalização dos 
materiais. Para isso criou recentemente 
um programa voltado para o melhora-
mento de alfaces, que está sendo de-
senvolvido em Santo Antônio de Posse 
(SP) pela pesquisadora Carolina Franco.

Natural da região do Triângulo Mi-
neiro (MG), Carolina é formada em En-
genharia Agronômica pela Universidade 
Federal de Uberlândia e mestre pelo 

Melhoramento de Plantas), da Univer-
sidade Estadual Paulista (UNESP), no 

Núcleo de Estudos em Olericultura e 
Melhoramento (NEOM).

Em 2016 iniciou o curso de dou-
torado pelo mesmo programa, tendo 
realizado parte do seu projeto na Uni-

O cruzamento de duas 
espécies de plantas 
pode dar origem a 
uma nova variedade, 
às vezes mais resisten-

te, mais precoce ou mais adaptada a 
um determinado clima. 

Isso pode ocorrer com o uso de 
insetos polinizadores ou por meio da 
polinização manual, como a técnica de 
hibridação, tendo como resultados os 
produtos híbridos.

O departamento de pesquisa da 
Agristar do Brasil, empresa líder nacio-
nal na comercialização e produção de 

sementes para hortaliças e frutas, vem 
trabalhando para a tropicalização dos 
materiais, buscando cada vez mais in-

-

-
de em qualquer época do ano, o que é 

Para isso a Agristar conta com qua-
tro estações experimentais, localizadas 
estrategicamente em Ituporanga (SC), 

(SP) e Guimarânia (MG), que também é 
a unidade de pesquisa.

-

ramento e gerente do setor na Agristar, 
-

presenta perfeitamente as condições 
tropicais que se buscam nas pesquisas: 
elevada luminosidade, altas tempera-
turas, alta pluviosidade (chuva) e alta 

-
odo de verão.

“Na unidade além das triagens para 
culturas com adaptação à região, é rea-
lizado o trabalho de melhoramento ge-

novas linhagens, avanço de gerações 
com seleções para estabilidade das li-
nhagens, manutenção das linhagens 

monitoramento de raças de míldio da al-
face (Bremia lactucae) nas regiões Sul e 
Sudeste do Brasil.

Sua relação com a Agristar teve início 
em 2014, quando a empresa passou a 
colaborar na coleta de míldio da alface.

“Essa parceria foi muito importante 
por possibilitar a ampliação da área de 
monitoramento da doença no Brasil, ge-
rando informações inéditas”, ressalta. 
Hoje responsável pelo programa de me-

lhoramento da cultura na empresa, ela 
ressalta que a alface é a hortaliça folho-
sa mais consumida no mundo todo. “No 
Brasil, os principais problemas observa-
dos nesta cultura ainda estão relaciona-
dos com adaptação a altas temperaturas 
e pluviosidade. Quando se trata de do-
enças, o míldio da alface é uma das prin-
cipais que ocorrem no inverno, podendo 
causar até 100% de perdas na lavoura e 
ainda tem como agravante a ocorrência 
de várias raças”.

Diante disso, ela explica que o pro-

-

e, principalmente, com resistência às ra-

“Além disso, os primeiros trabalhos 
serão voltados para o desenvolvimento 

-
-

face comercializados no país. O trabalho 
é árduo e requer tempo, mas com toda 
a infraestrutura que a empresa oferece, 

-
dos”, completa Carolina.

estáveis e cruzamentos de plantas com 

serem testados”, ressalta.
A unidade direciona as pesquisas 

híbridos de cenoura, quiabo e tomate 
do grupo Santa Cruz.

“A Unidade nos permite desenvol-
ver variedades de alta tecnologia, ex-
clusivas e direcionadas para o mercado 
brasileiro, atendendo assim às neces-

cruzamentos são realizados entre as di-
ferentes linhagens existentes nos pro-

desenvolver híbridos que comportem 
todas as qualidades que o mercado exi-

trabalho complexo que leva anos até 
chegarmos a um produto com as espe-

“São anos de pesquisas, seleções 
e testes em campo até chegar a um 
novo material, geralmente uma cultura 
como a do tomate leva de 8 a 12 anos 
no processo de melhoramento, e mais 
3 a 5 anos no processo de validação 
em campos experimentais, para poste-
riormente ser comercializada. Portanto 
são cerca de 15 anos para se desen-

de uma cultura com ciclos de seleções 
maiores, como a cebola por exemplo, 
algumas vezes são mais de 20 anos até 

MELHORAMENTO GENÉTICO TRAZ TECNOLOGIA 
PARA A CADEIA PRODUTIVA DA HORTICULTURA
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F oram publicadas no dia 
12 de fevereiro, no Diário 
Oficial da União, as por-
tarias com o Zoneamento 
Agrícola de Risco Climáti-

co (Zarc) para a cultura da mandioca. 
Essa importante planta perene e 

tropical, que pertence à família bo-
tânica das Euforbiáceas, é cultivada 
nas mais variadas condições edafocli-
máticas e em altitudes que variam do 
nível do mar a mais de 2 mil metros. 

Todas as unidades da Federação 
foram contempladas no novo estudo 
de Zarc.

A estimativa de área foi de 1,28 
milhão de hectares para a produção 

de mandioca, de 19,4 milhões de 
toneladas, correspondente a cres-
cimento de 1,9% em relação ao ano 
anterior, conforme dados do Levanta-
mento Sistemático da Produção Agrí-
cola do IBGE, de janeiro de 2020. A 
cultura é plantada em todo o país. 

Os estados produtores com maior 
destaque são: Pará, Paraná, São Pau-
lo, Amazonas, Acre, Bahia, Mato 
Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Os novos estudos de Zarc para a 
mandioca classificam os riscos de 
produção conforme as condições tér-
micas e hídricas essenciais ao esta-
belecimento, enraizamento e ganho 
inicial de matéria seca nas raízes. 

A cultura da abobrinha 
tem a sua produtivi-
dade muito afetada 
pelas viroses, um pro-
blema recorrente em 

todos os polos produtores. 
Para ter uma lavoura com menos 

índices de plantas com vírus é impor-
tante tomar algumas medidas pre-
ventivas, que começam na escolha 
das sementes ou mudas de proce-
dência comprovada, até o manejo e 

No entanto, o engenheiro agrôno-
mo e especialista em cucurbitáceas 
da Agristar do Brasil, Rafael Zamboni, 
ressalta a importância de lembrar ao 
produtores que em uma pressão mui-
to forte de vírus, os híbridos podem 
apresentar sintomas, uma vez que 
são resistentes e não imunes.

Por isso, durante o cultivo, tam-
bém é importante eliminar plantas 
com sintomas da doença, que pos-

eliminar plantas invasoras que pos-
sam ser hospedeiras do vírus, fazer o 
manejo fitossanitário adequado, eli-
minar restos culturais e fazer rotação 
de cultura.

“Estes cuidados, associados a uti-
lização de materiais resistentes, aju-
dam a prevenir a entrada de viroses 
na lavoura, garantindo a qualidade e 
a produtividade que o agricultor ne-
cessita”.

Quando se fala em sementes ou 
mudas é possível optar pelos mate-
riais híbridos, como da abobrinha 

Flora F1, da linha Topseed Premium, 
que é multi vírus, com resistências a 
WMV (vírus do mosaico da melancia), 
PRSV-W (vírus da mancha anelar do 
mamoeiro) e ZYMV (vírus do mosaico 
amarelo da abobrinha).

Além da defesa contra as viroses, 
a Flora F1 agrega valor ao produtor 
ao apresentar características como 
haste única, arquitetura de planta 
aberta, que melhora o controle de 
pragas e doenças na aplicação de de-
fensivos, vigor de planta acentuado 
e, entre os seus principais atributos, 
está o alto pegamento de frutos, com 
frutos sequenciais.

PALAVRA DO PRODUTOR

Em Itupeva, interior de São Paulo, 
o produtor Vagner Polidori, está plan-
tando a sua segunda roça de abobri-
nha Flora e fala dos resultados que 
obteve.

nossa produção é entregue no CEA-

por causa do padrão, formato, fecha-
mento, além do brilho bonito que se 
mantém na banca por mais tempo”.

Ele acrescenta que a Flora tem 
uma resistência muito forte a viroses 
em comparação com outros híbridos 
plantados por ele, além do tempo de 
colheita, cerca de 70 dias, e da pro-
dutividade, que chegou a 340 caixas 
por mil plantas.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PUBLICA 
ZONEAMENTO AGRÍCOLA DA MANDIOCA

ABOBRINHA MULTI VÍRUS GARANTE MAIS 
PRODUTIVIDADE E SEGURANÇA PARA O 
PRODUTOR
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O avanço dos mecanis-
mos digitais tem in-

economia mundial. 
Não é para menos, 

-
-

sas inovações, cada vez mais presentes 
nos mais diversos segmentos.

Essa movimentação também aconte-
ce no setor rural por meio das agtechs, 

para trazer importantes impactos. 
Isso já é possível no monitoramen-

to para reduzir as perdas no campo, no 

sobretudo, com a promoção de mudan-
ças na forma de fazer as negociações de 
compra e venda de produtos agrícolas.

Para quem não sabe, esse movimen-
to começou a ganhar força nos Estados 
Unidos em 2013, quando a startup Cli-

-
gante do segmento agrícola Monsanto 
por quase US$ 1 bilhão.

A empresa foi uma das pioneiras em 

campo para ajudar os agricultores deter-
minarem possíveis fatores de limitação 

chamou a atenção do mercado global. 
Consequentemente, também passou a 
fomentar o mercado das agTechs.

Passados cinco anos, as tecnologias 

-
-

presas do gênero – também conhecidas 
como agritechs e agrotechs – receberam 

bilhões.
O montante é 43% superior em rela-

ção a 2017, de acordo com um levanta-
mento da Agfunder com 1,6 mil startups 
do ramo. Os Estados Unidos dominam 
esse mercado. Os americanos são segui-

onde os especialistas avaliam que o se-
tor tem muito o que crescer.

pois já foram mapeadas 182 agTechs 
em 2018, segundo a Associação Brasilei-
ra de Startups (Abstartups). Em meio a 
essa importante movimentação, o agro-

-
zes de facilitar o acesso dos agricultores 
brasileiros às negociações diretas junto 
aos compradores de várias partes do 
mundo.

-
ma que permite esses produtores expor-
tarem suas mercadorias sem intermedi-
ários. 

Entre os produtos mais comercializa-
dos, estão o feijão, o caroço de algodão, 
milho e milho de pipoca.

Por meio dessas ferramentas, os 
agricultores cadastram seus produtos 
para que todos os custos sejam incluídos 

frete rodoviário, as despesas nos portos, 
a documentação, a preparação da mer-

-
tal torna tudo isso em uma oferta inter-

nacional para ser oferecida aos compra-
dores mundiais. Além disso, o cliente em 
potencial pode efetuar contrapropostas 
para aquisição dos produtos. Os valores 

produtor brasileiro e na moeda de ori-
gem do comprador. Tudo isso digital-
mente.

E as facilidades vão mais além. Ne-
nhum dos dois lados precisa se preocu-
par como será o transporte nem com a 

opções para o escoamento da produção.
Algo inimaginável há algum tem-

po atrás, antes do avanço das agTechs. 
Quem poderia imaginar que tudo isso 
seria possível tão facilmente aos produ-
tores brasileiros?

que as plataformas de conexão de agri-
cultores brasileiros aos compradores no 

facilitar esse acesso como também para 

-

O setor representa 25% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional. E a expec-

Pecuária do Brasil (CNA) é de que o PIB 
do segmento cresça 2% neste ano, em 
relação a 2018. 

Quem sabe a chegada dessas novas 
tecnologias não turbine ainda mais esse 
resultado? 

Torço muito para isso acontecer.

A XMobots é uma empresa brasilei-
ra especializada no desenvolvimento e 
fabricação de RPAS (Aeronaves Remo-
tamente Pilotadas) ou VANTS (Veículos 
Aéreos Não Tripulados) para aplicações 

um projeto de pesquisa de um grupo de 
engenheiros do Mestrado da Escola Po-
litécnica da Universidade de São Paulo 
(Poli-USP).

Durante seus três primeiros anos, a 
XMobots desenvolveu o VANT Apoena 

conhecida como o primeiro avião não 
tripulado a sobrevoar a Amazônia. Em 
2011, a empresa saiu da incubadora e 
transferiu sua sede para São Carlos (SP), 

-
co do Estado.

-
senvolve toda a mecânica, hardware e 

a única empresa do Brasil que desen-
volve 100% das tecnologias presentes 
em suas aeronaves. Ao longo dos anos, 
fatores como robustez estrutural, con-

e alta acurácia dos dados tornaram a 
XMobots líder de mercado.

Atualmente, a companhia tem um 
quadro com 112 funcionários e visa fe-
char o ano de 2020, com mais de 200 

-
-

to em P&D (a empresa possui mais de 45 
-

primeira e única empresa do Brasil com 
equipamento autorizado pela ANAC a 
realizar operações comerciais acima de 

-
bilidade Especial RPA (CAER) do Arator 

todo o setor.

AGTECHS CHEGARAM PARA FACILITAR EXPORTAÇÕES 
DOS AGRICULTORES

CONHEÇA UM POUCO 
DA XMOBOTS
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O potencial agrícola de determina-
das regiões do País e a relevância des-

inspiram jovens a desenvolver soluções 
para o setor. 

Um desses exemplos está no projeto 
criado pelos alunos como Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) de Eletrotéc-
nica da Escola Técnica Estadual (Etec) 
Jaraguá, localizada na zona norte da Ca-
pital, com a proposta de apoiar o agri-

trabalhador rural de funções como arar 
a terra, compactar e adubar o solo e 
plantar sementes. O equipamento é um 
robô autônomo que atende por Raalph.

Segundo o orientador do grupo e 
responsável pelo projeto, Jean Mendes, 
Raalph foi programado para trabalhar 
em pequenas lavouras de hortaliças de 
forma autônoma. 

“Além das tarefas mais básicas de 
-

a presença de um animal ou pessoa na 
-

ma Mendes.
A ideia era provocar os estudantes 

-
amento das demandas e apresentação 

ETEC JARAGUÁ CRIA ROBÔ AUTÔNOMO QUE FACILITA TRABALHO NA LAVOURA

os obstáculos existentes na agricultura e 

A experiência proporcionou aos jo-
vens a oportunidade de ter um primeiro 

o desenvolvimento de projetos, além 
de adquirir competências com a criação 

envolveu conhecimentos e habilidades 

da metodologia do Trabalho de Conclu-
são de Curso (TCC) e da área de Auto-

pelo projeto é formado pelos alunos Lui-
dy Henrique, Marlon Welles, Pablo San-
tos e Thiago Cherry.

Como demonstração do reconhe-
cimento do trabalho, em 2019 o robô 
autônomo agrícola foi selecionado para 

-
ção Ciência e Tecnologia Júnior (Sedcitec 

com outro projeto que era um aparelho 
construído para auxiliar a reabilitação de 

O Centro Paula Souza esteve represen-
tado ainda com projetos de mais duas 

André Bogasian, de Osasco.
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JE – Há quanto tempo existe a empresa e 
a história dela? 
ODETE -
José Sanches e Hakuya Matsunaga inicia-

Municipal, região central da cidade, com a 

de abastecimento (CEASA-SP), uma área 
desabitada de São Paulo, mas com grandes 
chances de crescimento.
Como o Modelo de Organização adotado 
pela atual CEAGESP é o setorizado, os fun-
dadores optaram por trabalhar somente 

lidades.
Os tempos eram outros, com uma infra-es-
trura precária não contavam com as facili-
dades do uso do telefone, internet e outras 
plataformas de comunicação, assim o Sr 
Hakuya comprava pessoalmente as mer-
cadorias na zona rural e as trazia em seu 
caminhão, enquanto isso a venda desses 

Nossos pais brincavam que a Sociedade 
Sanches e Matsunaga era um casamento 
bem sucedido, pautado em valores como 

cidade. Honrando a tradição das famílias, a 
empresa Sanches e Matsunaga LTDA cum-

pre rigorosamente com todas as normas 
da vigilância sanitária e observa o devido 
processo de rastreabilidade. A empresa de-
senvolve ainda um trabalho social semanal 

A empresa SANCHES e MATSUNAGA é 

presas componentes da CEAGESP desta-
cando-se pela qualidade de seus produtos 
e excelente relacionamento com seus clien-
tes e parceiros.

JE -  Hoje, a empresa está em qual geração 

dia a Sanches Matsunaga?
ODETE -  Hoje a empresa é administrada 
pela segunda geração, e cabe colocar que 
a terceira já está em treinamento, sempre 
com referência nesses  valores, e o olhar 
no futuro, honramos a oportunidade de 
trabalho que recebemos, com uma busca 

excelência as demandas dos nossos clien-
tes de forma sustentável , com responsabi-
lidade social.

ODETE -  Considerada empresa de refe-

produtos: 

possui este nome pela sua forma. Na parte 
da “cabeça” são encontradas as sementes. 
Excelente para o preparo de doces, em es-
pecial aqueles em calda. 
Peças de qualidade apresentam peso va-
riando entre 20 a até 70 Kg.

variedade é chamada de tetsukabuto (tet-
su= ferro e kabuto= capacete) pelo formato 

para receitas salgadas como sopas, cremes 
e purês.

dondada e em gomos, também é conheci-

Excelente para recheio é protagonista de 
pratos como camarão na moranga, carne 
seca com requeijão, entre outras opções.

salgados, servida recheada ou refogada 

nha italiana ou brasileira.

cional), considerada um charme pela sua 
aparência, tem apelo gourmet,  servida em 
pratos individuais.

HOJE A EMPRESA 
É ADMINISTRADA 
PELA SEGUNDA 
GERAÇÃO, E CABE 
COLOCAR QUE A 
TERCEIRA JÁ ESTÁ 
EM TREINAMENTO, 
SEMPRE COM 
REFERÊNCIA NESSES  
VALORES, E O OLHAR 
NO FUTURO

JE ENTREVISTA ODETE SANCHES
UMA DAS SÓCIAS DA EMPRESA SANCHES MATSUNAGA

HOJE A EMPRESA 
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símbolos da festa de Halloween, caracteri-
za-se pelo tamanho variando entre 10 a 20 

serem esculpidas ou pintadas, iluminadas 
para decoração. Com comercialização so-
mente nos meses de setembro a início de 
novembro.

-
ponesa e seca.
Para cumprirmos com todos os requisitos 
técnicos contamos com produtores par-
ceiros,  as mercadorias são selecionadas e 

desde a escolha da semente, do solo,  até 
chegar aos pontos de venda.

JE – Quem são os seus principais compra-
dores?
ODETE - Nossa atenção está voltada inteira-
mente para os nossos clientes, recebemos 
elogios daqueles que entram em nossa loja 
para compra de somente algumas peças, e 
também daqueles que compram toneladas 
de mercadoria. O atendimento respeitoso 
das necessidades individuais de cada um 
dos nossos clientes é essencial à qualidade 
dos nossos serviços. Assim, temos  como 
principais clientes desde grandes redes de 
supermercados até pequenos comercian-
tes. 

JE – Vocês atendem o Brasil inteiro, São 
Paulo, Região Sudeste?
ODETE -  Nossos clientes estão espalhados 

localizados na grande São Paulo, até os 
mais distantes, com a mercadoria chegan-
do ao ponto de venda transportada por 
barco ou até mesmo avião dependendo 

que é a região produtora e como está a 
produção?
ODETE -  
em várias regiões como São Paulo, Minas 
Gerais, Bahia e Santa Catarina, nossa pro-

Temos um carinho especial pelo produtor, 
muitas vezes desvalorizado, entendemos 

abastecimento da população com produ-
tos de qualidade.

ODETE -  Sabemos que 2019 foi um ano de-

neste ano de 2020 nosso país retomará seu 
crescimento, levando junto todos àqueles 

Aqui no nosso entreposto enfrentamos 
-
-
-

calização, e também a ganância de alguns 
comerciantes, temos  o modelo de gestão 
setorizada de mercadorias sendo  desres-

-
trando no nosso entreposto, concorrendo 
livremente com os permissionários sérios.
Nossa obrigação é  apresentar aos respon-
sáveis esses problemas, registrando essas 

-
sam ser tomadas, tornando o nosso local 
de trabalho mais justo para todos os per-

-
boras temos como meses mais represen-

temperaturas mais amenas, ou seja época 
do outono e inverno. 

-

aceita? 
ODETE - Em 2004, pesquisando hortaliças 

oportunidade de mercado iniciando o cul-

Brasil. Essa variedade foi desenvolvida por 
John Howden, da Howden Farm em mea-

USA.  
Sua coloração alaranjada intensa e forma-
to arredondado fez com que essa varieda-

escolha para as comemorações do dia de 
Halloween, festa tradicional nos Estados 
Unidos, e que vem crescendo aqui no Bra-
sil.
As sementes americanas, escolhidas pelo 

a intenção de testar sua adaptação ao clima 
e ao solo da região de Itupeva em são Pau-

de São Paulo foi rapidamente vendida pela 
Sanches e Matsunaga, e também pelas ou-
tras empresas especializadas no comercio 

comércio ocorre somente nos meses de se-
tembro, outubro e início de novembro.

empresas vendem só pela internet, vocês 
-

ODETE - Não podemos negar que o comér-
cio eletrônico vem expandindo e chegou 

produtores encontram no mercado digi-

produções sem contar com intermediários 
de vendas, fato que agiliza a relação com o 

consumidor. Estamos iniciando nessa mo-
dalidade de comercio, ainda estamos meio 

-
cimento e novos contratos.

DA ESQUERDA PARA DIREITA: FELIPE SANCHES, GABRIEL SANCHES NOGUEIRA SILVA, RAFAEL SANCHES

FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SANCHES MATSUNAGA

DA ESQUERDA PARA DIREITA: HAKUYA MATSUNAGA , JOSÉ SANCHES
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De acordo com os dados 
elaborados pela Embra-
pa - Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecu-

fruto muito difundido no Brasil e no 

americano era parte da base da alimen-

teca, Inca e Maia. Pertencente à família 
Cucurbitácea, a mesma da melancia, do 
melão, do chuchu e do pepino. 

Por ano, o Brasil chega a produzir 
aproximadamente 500 mil toneladas 

no cenário nacional, como por exem-

paulista, japonesa, entre outras. 
Tendo o Estado de Goiás como um 

dos principais produtores.  Isso se deve 
porque, ela precisa de temperaturas 
mais elevadas, em regiões que preva-
lece a faixa que vai de 20 a 28 graus. 

to dos frutos prejudicados com o frio. 
“São adaptadas às temperaturas de 
primavera, verão e outono de Norte a 
Sul do Brasil.”, des-
taca Geovani 

GUILHERME ARAUJO

ABÓBORA JAPONESA É A PREFERÊNCIA DO 
PRODUTOR E CONSUMIDOR

PRODUÇÃO DE ABÓBORA 
GERA LUCRO E MOVIMENTA 
ECONOMIA DO PAÍS

Segundo a EMBRAPA destacam-se 
como principais doenças aquelas oca-
sionadas por fungos e vírus, e ainda po-
dem ser provocadas por nematoides e 
bactérias. 

Lançada há cerca de um ano e com 
ampla aceitação comercial no país, a 

PRODUÇÃO NACIONAL

DOENÇAS

CULTIVO 

HÍBRIDOS ABÓBORA JAPONESA

isto é, que carrega na mesma planta 

macho da mesma planta. Entretanto, 
as fecundações cruzadas são predomi-

mesma variedade ou de outra espécie. 
O principal vetor dessas polinizações 
cruzadas são as abelhas. Em função das 
regiões e dos ambientes, a distância de 
isolamento aconselhada entre duas va-

tros até 1 quilômetro e até mais. 
O ponto de colheita varia de acordo 

com a preferência do consumidor. Em 
algumas regiões colhe-se os frutos com-
pletamente maduros. Em outras, prefe-
rem-se frutos pouco maduros, que são 
conhecidos pela terminologia “de vez”. 
Normalmente tem início de 110 a 150 

Sul do Brasil.”, des-
taca Geovani 

Amaro, pesquisador da Embrapa Horta-
liças.

A região de Rio Verde, localizado no 
sudoeste goiano, por exemplo, já foi 
conhecida nacionalmente como a cida-

Luiz, não é por acaso. “Soldados na épo-

muitas nas margens dos rios. Com isso, a 

co da Emater José Luiz.
No Estado de São Paulo, de acordo 

ço disponível, foram produzidas mais de 

seca, também conhecida como pescoço. 
Sendo que no ano anterior, em 2017, 
foram contabilizadas cerca de 62 mil 

possuem diversas variedades em São 

Existem doenças e pragas que po-
dem interferir na plantação, de acordo 
com José Luiz é importante acompa-
nhar a cultura, porque a cada mudan-

diferentes, é preciso estar sem-
pre acompa-
nhando a 

plantação 
de perto 

por que 
as do-
ença e 
pragas 
tem di-

ferentes 
nesa, ou também conhecida como ca-

sukabuto, comercializado pela linha 
de sementes Superseed. Devido à boa 
adaptação às condições locais, a cultu-
ra tem grande importância no mercado 
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

O produtor e viveirista catarinen-
se, Roni Turella, conta que começou a 

sementes de amostra e já gostou do re-
sultado, expandindo a produção para 
alguns hectares.

 “A variedade se destacou entre as 
demais mesmo com a falta de chuva. Em 
um dos terrenos cheguei a colher até 20 
toneladas por hectare, mas, em média, 

do para a CEASA e outros compradores, 
diz, por conta da excelente aceitação do 
mercado pela sua coloração, formato e 
bom peso.  
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O BRASIL CHEGA A PRODUZIR DIFERENTES TIPOS DE ABÓBORAS. SEN
DO QUE CADA ESTADO, A MESMA VARIEDADE PODE SER ENCONTRA

DA COM NOMES DIFERENTES

VARIEDADES

ALIMENTAÇÃO

CURIOSIDADE

-
cais; consequentemente se tornou uma 

no país, principalmente nas regiões Su-
deste, Centro-Oeste e Sul, mas requer 
um trabalho adicional. “O híbrido não 

um macho estéril. Para produzir frutos, 
deve-se usar uma polinizadora.

japonesa apresenta frutos atraentes e 
saborosos; em geral, com coloração de 
casca escura, formato arredondado, le-
vemente achatado, polpa alaranjada e 
quase nada de água. É um produto que 

durabilidade, o que reduz as perdas.
O Brasil produz em média, algo em 

-
ra japonesa, o que equivale a uma pro-
dução anual de 130 mil toneladas. 

-

ferentes formas como saladas, cozidos, 
refogados, sopas, curau, purê, pães, bo-
los, pudins e doces. As sementes podem 

-
vo, sendo além de saborosas, muito ri-
cas em nutrientes, especialmente ferro.

São consideradas ricas fontes de re-
-

taminas do complexo B, cálcio, ferro e 

vitamina A. Também fornece vitaminas 

poucas calorias e é de fácil digestão.

No dia 10 de janeiro, a Embrapa vin-
culada ao Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento - MAPA, enviou 

-
cos que fazem parte do seu acervo para 
compor o maior banco mundial de se-
mentes do mundo, o de Svalbard, situ-
ado na cidade de Longyearbyen. Criado 

-
gurança para conservação a longo prazo 

das sementes de bancos de germoplas-
ma de todo o planeta, ele está situado 
no interior de uma montanha e foi pla-

-

Foram 3.037 acessos de arroz, 87 de 

milho, 119 de cebola, 132 de pimentas 
-

ras, morangas, melão, pepino, maxixe, 

Acessos são amostras de sementes re-

de uma mesma espécie.
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BALANÇO ANUAL DE VENDAS DE ABÓBORAS

FONTE:  SEDES 

Adutos mais comerciali-
zados na maior Central 
de abastecimento da 

panhia de Entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo, a Ceagesp. Tanto que 

MSC possui 28 boxes.
Diversos estabelecimentos, na Cea-

rentes variedades que vêm de diversas 
partes do interior paulista e também de 
outros Estados.

Como é o caso, por exemplo, da em-
presa Sanches Matsunaga, localizada no 
Pavilhão MSC/ Box 13B ao 16, que já está 
em sua terceira geração, e especializada 

Vale ressaltar que no Portal do JE é 
possível localizar todas as empresas que 

através do Anuário Digital, sendo que 
não somente esta hortaliças mas tam-
bém outros produtos que são vendidos 
na Ceasa de São Paulo (www.jornalen-
treposto.com.br/lista-de-atacadistas) .

Companhia de abastecimento de SP, as 

Japonesa (56,6%), Moranga (24%), Seca 

(0,4%). 
Sendo que os Estados que mais en-

lo (25%) e Minas Gerais (9,7%).
Segundo os dados levantados pela 

SEDES - Seção de Economia e Desenvol-
vimento da Ceagesp, em 2019, foram 
vendidas mais de 30 mil toneladas de 

mais de 41 milhões de reais. Número, 
em toneladas, bem acima, em relação 
ao ano anterior, já que 2018, a Ceasa de 
São Paulo movimentou apenas 27 mil t.

 Levando em consideração, que nes-
te período, em maio, do ano retrasado, 
ocorreu a paralisação no abastecimento 
por conta da greve dos caminhoneiros e 
isso afetou diretamente as vendas dos 
produtos em geral, no Entreposto pau-
listano. 

Em 2017 e 2016, por exemplo, foram 
contabilizados, em ambos os anos 33 mil 

ras vendidas. 
Muito importante para o comprador, 

segundo a tabela de sazonalidade, outu-

da japonesa, se encontra com a produ-
ção forte, ou seja, o preço está mais em 
conta.

2016 33

2019 30

ANO
TONELADAS

2015 36

2018 27

2014 35

2017 33

MAIS DE 30 MIL TONELADAS DE ABÓBORAS 
SÃO MOVIMENTAS NA CEAGESP

16 ENTREPOSTO |  2020 | www.jornalentreposto.com.br especial



FONTE:  SEDES 



SOLUÇÕES LOGÍSTICAS PARA O ETSP IESPERTO EM EXPORTAR FRUTAS

N -

Entreposto, distribuído 
no início de fevereiro de 
2020, foram apresenta-

das algumas sugestões para melhoria da 
movimentação de produtos no ETSP:

1. Prestação de serviço de carga e 
-

sas. A concorrência é a única maneira de 

2. Estabelecer exigências especí-

serviço de carga e descarga de serviço 

de empilhadeiras por grupos de empre-

4. Implantar corredores de empi-
lhadeiras, que poderão ser transforma-
dos em corredores de rebocadores.

6. Implantar espaço de carga pa-

-
do de controle de entrada e de perma-
nência no mercado.

O desenho anexo mostra uma pro-
posta concreta de localização do corre-
dor de empilhadeira, da plataforma de 

espaço de consolidação de carga pale-

Os detalhes de cada proposta serão 
apresentados a cada edição do Jornal 
do Entreposto.

Vamos começar com as regras para 
empresas prestadoras de serviços de 

-
deiras:

-
viço de carga e descarga de serviço pa-

de operação dentro da CEAGESP, que:

•  Cumpram o horário de funcio-
namento do mercado em todos dias da 

semana, de segunda a sábado – da meia 
noite as 18 horas

•    Cumpram o regulamento da CE-
AGESP;

•   Assumam a responsabilidade pe-
los produtos transportados na ocor-
rência de acidentes que prejudiquem a 
qualidade, a conservação, a segurança 
alimentar do produto;

•   Garantam um número mínimo 
de empilhadeiras em funcionamento a 
cada dia;

•   Não formem cartéis de preços 
com os concorrentes;

•   Os seus equipamentos e operado-
res obedeçam às exigências da lei;

•  Façam o armazenamento e o abas-
tecimento do seu equipamento com gás 
em local apropriado e separado da co-
mercialização de produtos;

•    Assumam a responsabilidade por 
danos causados a terceiros.

• -
mento;

• Indicar o responsável pela opera-
ção de carga e descarga;

• Solicitar a autorização da CEA-
GESP;

• Cumprir o regulamento da CEA-
GESP;

• Equipamentos e operadores de-
vem obedecer às exigências da lei;

• O armazenamento e o abaste-
cimento do equipamento com gás em 
local apropriado e separado da comer-
cialização de produtos;

• Assumir a responsabilidade por 
danos causados a terceiros.

 

nova empilhadeira por uma empre-
sa ou por um grupo de empresas será 

-

-
cadistas, que terá um mês para decidir 

A pesar de nossas frutas 
serem bastante con-
ceituadas no exterior, 
poucos são os que se 
atrevem a vencer os 

obstáculos e aprender o processo ...
A unidade do  limão Taiti chega 

Dubai , porem para alcançar o alme-
jado mercado, o investimento e pre-
paro começa no pomar, digo porque 
além de preferirem produtos orgâ-
nicos os estrangeiros são cautelosos 
com a qualidade do produto impor-
tado . 

Nossos frutos tem qualidade, 
porém o modo  como embalamos e 
transportamos compromete o produ-
to. 

No Japão os frutos são embalados 
como verdadeiras joias e são tão va-
lorizados que são dados como pre-
sente.

Dentre em pouco estaremos en-
frentando  a concorrência dos chi-
neses, que investiram milhões de 

setores, inclusive em transporte, vi-
sando uma logística melhor para es-
coamento da produção agrícola, cuja 
perda hoje monta em média de 30%, 
por conta das estradas esburacadas, 
das embalagens improprias de cami-
nhões não adequados ou refrigera-
dos...

Enfim produzirão, embalarão, 
transportarão e exportarão nossos 
produtos enquanto produtores anti-
gos perderão mercado por não inves-

PORTANTO É O MOMENTO DE 
INVESTIR E BUSCAR NOSSO ESPAÇO 
NO MERCADO INTERNACIONAL! Bus-
quem ajuda especializada e aumen-
tem seus lucros.

A Europa , Ásia e Estados Unidos 
são velhos compradores e já movi-
mentam US$130 bilhões, porem mer-
cados Árabes são apreciadores das 
mangas , limões , laranjas , abacate 
etc...

Todo negociante deve estar atento 
ao mercado consumidor, um exemplo 
são as indústrias de  doces, geleias, 
extratos, aromatizantes, as industrias 
de bebidas vem tomando, ano a ano, 
destaque  desenvolvendo novos su-

por fim a busca de uma alimentação 
mais saudável vem propiciando junto 
ao setor gastronômico o uso mais fre-
quente de frutos em suas receitas e 
produtos com iogurtes.

Busque inovar em sua empresa, 
porém não esqueça de contratar um 
profissional experiente na área de co-
mercio exterior, o que de fato não é 
tão caro como se pensa e trará opor-
tunidades incríveis a sua atividade. 
Estamos ao dispor para algumas indi-
cações, caso interessar.

AUTOR

ANA CRISTINA FERNANDES GIAM
PIETRO
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Sde Meteorologia (INMET), a 
cidade de São Paulo teve a 
pior chuva em quase 40 anos. 
Desde 1983 não chovia tanto 

Santana registrou 114 milímetros de chuva 
entre as 9 horas do dia 09 e as 9 horas do 
dia 10 de fevereiro de 2020.

metro quadrado de área urbana. Por mais 
que a cidade disponha e tenha evoluído na 

-
de de água é imensa e houve o transbor-
damento dos rios Tietê e Pinheiros, que 
normalmente é para onde acaba escoando 
toda à água que cai sobre a cidade.

O Entreposto Terminal de São Paulo 
(ETSP) da CEAGESP está localizado em área 

Tietê, e acabou sofrendo as consequências 
e boa parte das suas instalações sofrem 

de chuva estão em área densamente ur-
banizada e é muito grande a contaminação 

urina de roedores, principalmente as ra-
tazanas, que normalmente habitam estas 
galerias.

-
dores de diversas doenças. O esgoto indus-
trial possui contaminantes como metais 

ratazanas há as perigosíssimas bactérias do 
gênero Leptospira que causam a leptospi-
rose, doença com alta taxa de mortalidade 
entre seres humanos.

Apesar da inundação ter começado já 
de madrugada, horário que boa parte das 
mercadorias ainda estavam nas carroce-

boa parte dos boxes e que os atacadistas 

locais altos onde puderam salvar boa parte 
dos alimentos, houve sim contato da água 
contaminada da enchente com alguns ali-
mentos e algumas providências devem ser 

-
ção. Todo produto que teve contato com a 
água contaminada deve ser sumariamente 
descartado nas caçambas do entreposto.

CUIDADO: Evitar o contato com a água 
ou lama da enchente, porém se for inevitá-

para evitar o contato da pele com a água 
contaminada.

Existe perigo em consumir os alimen-

lama da enchente?
-

tato com a água ou lama da enchente DE-
VEM SEM EXCEÇAO SER DESCARTADAS, 
pois não são seguras para consumo.

contato com a água ou lama da enchente 
podem ser consumidos?

SIM. Os vegetais que NÃO TIVERAM 
-

do partes, folhas e unidades deterioradas). 
Para o consumo, devem ser lavados em 
água corrente e potável e higienizados com 

-
do as recomendações do fabricante.

SIM, PORÉM ANTES de armazenar no-
vos lotes de produtos, TODAS AS EMBA-
LAGENS QUE TIVERAM CONTATO com a 
água ou lama de enchente devem ser la-
vadas (com água potável e sabão neutro) 

ozônio, obedecendo sempre as recomen-
dações do fabricante.

Os produtos enlatados podem ser con-
sumidos?

Os alimentos industrializados enlata-

enchente, podem ser consumidos, DESDE 
QUE a embalagem seja lavada e higieniza-

ozônio, obedecendo as recomendações do 
fabricante).

A embalagem também NÃO DEVE 
APRESENTAR sinais de alteração como: 
estufamento, esmagamento, vazamentos, 
ferrugens, etc). Caso apresente, DEVE SER 
DESCARTADA.

contato com água ou lama da enchente 
podem estar contaminados com bactérias 

e sujidades, por isto, DEVEM SER REMO-
VIDOS, sendo necessário a confecção de 

e lote.

-

As áreas que entraram em contato com 
a água ou lama de enchente devem ser lim-
pas e higienizadas. Piso, paredes, portas, 
bancadas devem ser LAVADOS com água e 

-
-

dações do fabricante quanto a concentra-
ção e tempo de ação.

ATENÇÃO!

Caso apresente algum dos seguintes 
sintomas, PROCURE um serviço de saúde:

• Diarreia, náuseas ou vômitos;
• Febre, calafrios;
• Ferimentos;
• -

te;
• Sangramentos Autor

Por Gabriel Vicente Bitencourt de Al-
meida, engenheiro agrônomo, chefe da 

-
jeira da CEAGESP

CEAGESP DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR
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Quando pensamos nas 
plantas de casa, horta 
ou mesmo o gramado, 
nunca podemos es-
quecer que elas pre-

-
tes minerais disponíveis nos principais 
comércios de jardinagem, existe a al-

Se a sua opção é para a produção 

algumas dicas: 

Se você tem um lugar para construir 
sua própria composteira caseira, esta 

-

os resíduos de jardinagem e alguns dos 

Então você deixa tudo decompor 
por alguns meses, mexendo regular-

-

estão listados alguns dos lixos domés-

-

horta: 

-
nio, dois ingredientes essenciais para 
manter suas plantas de interior verde 

Por outro lado, evite aplicá-lo durante 
-
-

• Sachets de chá: Faça uma segun-

usados, que você adicionará depois à 

-
to, lave e seque completamente as cas-

pode aplicá-lo ao solo de suas plantas, 
-

-

pequenos pedaços e adicioná-los ao 
-

-

solo do jardim, e a chuva e a rega serão 
responsáveis pela incorporação desse 

horta 

Em seguida, dilua este lodo com 
-

Seguindo o mesmo princípio que o 

Você pode então diluí-lo com água para 

plantas naturais 

Muitas plantas ornamentais ou 
vegetais podem ser alimentadas com 

-

-

-

-
-
-

e regue os seus tomateiros e roseiras, 
-

-
gumes 

para suas plantas? 
Rica em nutrientes necessários às 

-
-

da, sem diluição, diretamente no solo 

-
-

tas os nutrientes e minerais de que ne-

Eles nutrem as plantas e, assim, 

-

-

FAZENDO SEU PRÓPRIO ADUBO PARA AS PLANTAS ORNAMENTAIS 
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As pessoas detentoras de contrato 
de cessão de uso ou autorização de uso 

deverão apresentar, até dia 31 de mar-

de produção de peixes, algas, crustáce-
os ou moluscos registrada nestas áreas.

Aquicultura em Águas da União” está 

blicada em 5 de fevereiro pela Secreta-
ria de Aquicultura e Pesca do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (SAP/Mapa). 

to das cláusulas do contrato de cessão 
de uso desses espaços da União para 

Os dados do levantamento devem 

entre 01 de janeiro a 31 de dezembro 

FAZENDO SEU PRÓPRIO ADUBO PARA AS PLANTAS ORNAMENTAIS 

FIQUE ATENTO 
AO PRAZO DE 
ENTREGA DO 
RELATÓRIO 
ANUAL SOBRE 
AQUICULTURA

de cada ano e deverão ser inseridos nos 
formulários disponibilizados pela secre-
taria. 

O envio dessas informações é obriga-

março do ano seguinte, acompanhado 

empreendimento e de registro fotográ-

de peixes, algas, crustáceos ou moluscos 
nas águas da União, acompanhando a 

Hoje no Brasil, toda a piscicultura 
responde por uma produção anual total 
de 485,2 mil toneladas (IBGE, 2017).

FORMULÁRIOS

nados para piscultura, malacocultura 

envio pelo sistema online, o cessioná-
rio receberá, no e-mail cadastrado, a 

auxiliar no preenchimento. Em caso de 
dúvidas e solicitação de orientações, o 
cessionário deverá entrar em contato 
por meio do e-mail relproducao.cgo-
dau@agricultura.gov.br.

al no prazo estabelecido ou apresentar 
informações falsas poderá ter o contra-
to de cessão rescindido. Vale destacar 
também que, caso o cessionário tenha 
mais de um contrato, ele deverá enviar 

Águas da União

As águas da União são os lagos, rios 
e quaisquer correntes de águas em 
terrenos de domínio da União, ou que 
banhem mais de uma unidade da fede-
ração, sirvam de limites com outros pa-

geiro ou dele provenham, bem como o 
mar territorial.

BRASIL PODERÁ EXPORTAR PESCADO 
PARA O MARROCOS

No dia 06 de fevereiro, o Marrocos 

Internacional (CZI) apresentado pelo 
Brasil para a exportação de pescado 
para aquele país.

Marrocos da abertura do seu mercado 
para exportação de peixe brasileiro”, 
disse hoje a ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cris-

Segundo o secretário de Aquicul-

tura e Pesca do Ministério, Jorge Seif 
Júnior, no ano passado, o Marrocos 
importou o equivalente a US$ 240 mi-
lhões em pescados de todo o mundo. 
“O Brasil poderá fazer parte desse mer-

Seif destacou que o Ministério da 
Agricultura trabalha para buscar novos 
mercados, já que a produção brasileira 
de pescados está crescendo. 

O Marrocos tem interesse especial-
mente em bonito listrado, lula e cama-
rão. 
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MAURICIO RODRIGUES É O NOVO CFO DA 
VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS DE CONSÓRCIO PARA CAMINHÕES ACCELO

Mauricio Rodrigues assumiu a po-
sição de Vice-Presidente e Membro 

nanças e TI na Volkswagen Caminhões 
e Ônibus. Ele sucedeu Paulo Barbosa, 
que deixou a companhia por vontade 

“Mauricio Rodrigues possui forte 

ções valiosas para a nossa estratégia de 
crescimento como membro do nosso 

presidente e CEO da Volkswagen Cami-
nhões e Ônibus.

Maurício tem 52 anos e atuou em 

vo, como Valeo, Benteler, Magneto Au-

ocupava a posição de CFO Mercosul 
no Gestamp Group. Ele é graduado em 

MBA em Finanças e Controladoria pela 
Fundação Getúlio Vargas.

uma grande novidade para este início 
de ano. Com o novo plano especial para 

caminhão por meio de antecipação de 

pantes têm a opção de pegar seu Accelo 
a qualquer momento, sem necessidade 
de qualquer antecipação. 

Com créditos entre R$ 140 mil e R$ 
250 mil, o plano especial para cami-
nhões Accelo foi lançado na segunda-
-feira (27.01) e as 120 cotas foram ven-
didas em apenas três dias. 

O aquecimento de vendas no merca-

do de caminhões traz impacto também 

des-Benz. 
A Empresa alcançou R$ 550 milhões 

crescimento de 11% sobre os R$ 490 
milhões do ano anterior. Foram 2.105 
cotas no ano passado, 2% a mais que as 
2.061 de 2018. 

Em 2019, foram entregues 750 veí-

Mercedes-Benz, como resultado de di-
versos grupos comercializados anterior-
mente. 

é entregar cerca de 8 mil veículos da 

TARGET MP 

PARA AJUDAR NO 
ENTENDIMENTO DA 
EMISSÃO DO CIOT

F intech que está entre as 
cinco maiores empresas 
de meios de pagamentos 
para fretes, acaba de lan-
çar e-book que vai ajudar 

o entendimento da nova regulamenta-
ção da Agência Nacional de Transpor-
te Terrestre (ANTT) para emissão de 

transporte de cargas.
A nova resolução 5.862/2019 obri-

da Operação do Transporte (CIOT) 
para todas as operações já incluindo 
Piso Mínimo do Frete. 

Muitas dúvidas vão surgir e, pen-
sando nisso, a Target MP, já consolida-
da no mercado de transportes e logís-
tica, com suas inovadoras soluções de 
meios de pagamentos para o setor, de-
senvolveu o e-book que reúne todas as 
informações necessárias que o cami-

O e-book está disponível em todas as 
plataformas digitais da Target e tam-
bém no link  (https://materiais.tar-
getmp.com.br/ciot). 

A cartilha explica todos os de-
talhes sobre o processo de emis-
são, quem são os diferentes atores 
e quando cada um deve participar, 
além de penalidades previstas para 
quem não estiver dentro das nor-

mas impostas pela ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terrestres). 

por meio do cadastramento da Opera-
ção de Transporte nos sistemas espe-
cíficos. 

Além  de regulamentar o servi-
ço de transporte de cargas,  também 
regulamenta os meios de pagamen-
tos do valor do frete referentes à 

prestação de serviço de transporte 
rodoviário remunerado de cargas.
O surgimento do mesmo teve como 
principal objetivo garantir que tudo 
seja feito de uma maneira muito mais 
transparente, eliminando a temida 
carta-frete, que quase sempre levava o 
caminhoneiro a ter prejuízos, por con-
ta de excessivos descontos no valor a 
ser recebido pelo transporte.
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VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
CRESCEM 6,7% EM JANEIRO

As vendas de implementos rodoviá-
rios, no primeiro mês do ano, somaram 
8.559 unidades no Brasil. O resultado 
representa alta de 6,72% em relação 
ao mesmo mês do ano passado, quan-
do o setor comercializou 8.020 unida-
des. Os dados foram divulgados pela 
Associação Nacional dos Fabricantes 

“Começar o ano com resultado po-

prosseguir em 2020”, diz o presidente 

Do segmento de pesados, que inclui 
reboques e semirreboques, foram ven-
didas 4.646 unidades em janeiro. Esse 
número corresponde a um aumento de 
5,78% em relação às vendas de janeiro 
de 2019. 

No primeiro mês do ano passado, 
as entregas do segmento no País so-
maram 4.392 unidades. Os modelos 
basculante e graneleiro foram respon-

janeiro, as entregas desses dois mode-
los de implementos rodoviários soma-
ram 2.007 unidades. 

VOLVO CRESCE E LIDERA EM PESADOS 

A Volvo recuperou a liderança brasi-
leira em caminhões pesados em 2019, 
com entregas de 14.505 unidades, 58% 
a mais que o ano anterior. 

As vendas de semipesados cresce-
ram 55,5%, bem acima da média de 
30% do mercado. Nesse segmento, a 
Volvo emplacou 2.339 caminhões no 
Brasil.

desempenho em vendas, tornando-se 

mais uma vez o caminhão mais vendido 
entre todas as classes no Brasil (7.135 
unidades emplacadas) e também na 

“Fechamos a década como líderes 
em caminhões pesados”, comemora 

caminhões da Volvo, ao se referir aos 
resultados do período 2010/2019. Nes-
se intervalo, a Volvo liderou o mercado 
de pesados por sete vezes.
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