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MERCADO frutas cultivadas na cidade dão origem a cápsulas, extratos em pó, energéticos, cerveja, CREME, entre outros itens

Em Jacareí, produtor cultiva maior
plantação de pitaya rosa do Brasil
Fruta exótica possui um alto valor agregado e ainda é pouco conhecida. Plantação de 10 mil pés da espécie é
feita no bairro Igarapés, zona rural da cidade, e pode render até 20 toneladas somente na primeira colheita
JACAREÍ
Hernane Lélis
@hernanelelis

Depois de trabalhar 30 anos
no setor de farmácias, Hezir José Corrêa, 60 anos, foi
apresentado a uma fruta exótica e pouco conhecida no
Vale do Paraíba, a pitaya. Em
um pequeno espaço nos fundos de sua casa, ele plantou
algumas mudas para testar
“se pegava” e hoje cultiva em
Jacareí 10 mil pés da espécie
de polpa rosa, a maior plantação do produto no Brasil.
A previsão é que nesta safra,
que começa em novembro,
sejam colhidas ao menos 20
toneladas de pitaya. Corrêa
ainda quer mais. Está preparando uma gleba de terra que
era usada para plantar chuchu,
dentro de uma área arrendada
por ele no bairro Igarapés,
para dobrar sua produção.
Além da plantação de Jacareí,
ele possui plantação em Minas
Gerais e no Pará funcionando
no sistema de “porteira fechada”, quando outra pessoa fica
responsável pelo cultivo e o
empresário compra toda a produção. Isso garante a ele colher
frutos quase todo o ano.
“Pesquisei muito, busquei
informações no Ministério
da Agricultura, que enviaram
apostilas sobre o assunto.
Consultei ainda publicações

PLANTAÇÃO.
Hezir Corrêa,
60 anos, começou
testando a plantação
na casa em que mora,
localizada em
São José
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20 é a previsão
ATONELADAS
de colheita dos 10 mil
pés de pitaya que são
cultivados em Jacareí.
Produção será dobrada

do exterior”, disse Corrêa, orgulho do resultado.
MERCADO

A planta que produz a pitaya
é uma cactácea originada na
América Central. Por causa da
casca mais escamosa, ela também é conhecida como fruta
dragão. Tem sabor levemente

adocicado, é rica em fibras e
possui baixo valor calórico.
O quilo da pitaya no mercado
varia entre R$ 30 e R$ 60, mas é
na comercialização da polpa que
o empresário foca seus negócios.
O creme da fruta está ganhando
o paladar dos consumidores no
eixo Rio-São Paulo, substituindo, inclusive, o famoso açaí.“Es-
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tá começando a entrar aqui e
vendendo muito. O pessoal da
geração saúde, fitness, está usando direto a pitaya. É um produto
cheio de propriedades nutritivas
e que da saciedade”, disse, Ivson
Surrusca , empresário do Rio de
Janeiro que distribui o produto
em cerca de 80 estabelecimentos da cidade.

.

TRANSPORTE CADASTRO DE MOTORISTAS CHEGAM NESTE FINAL DE SEMANA E EXPECTATIVA É DE QUE MAIS DE 1.000 CONDUTORES ESTEJAM APTOS

Aplicativo 99 chega para fazer
concorrência com o Uber
O aplicativo de mobilidade 99
chega a São José dos Campos
para competir com o Uber. A
cidade da região será a primeira no país a receber uma nova
versão do aplicativo, exclusiva
para a modalidade 99POP. Neste sábado, começa o cadastro
de motoristas por meio do aplicativo no celular. A partir de
segunda-feira, o cadastro começa a ser feito pessoalmente,
central da empresa, que fica na
Avenida Cassiano Ricardo, 601,
6º andar, no The One Tower, no
Jardim Aquarius.
A estimativa é de que mais

de mil condutores estejam ap- renda dos cidadãos”, diz.
tos a dirigir pelo aplicativo até
seu lançamento oficial, dentro SERVIÇO.
de duas semanas. “É o primeiro
Para realizar o cadastro, é neaplicativo de mobilidade a per- cessário que o motorista inclua
mitir que o condutor desabilite em sua CNH o EAR (Exerce Atia opção de pagamenvidade Remunerada)
e tenha um carro com
to em dinheiro, o que
data de fabricação de
aumenta a segurança
até 5 anos. Os interesem corridas”, afirma ANOS
Ricardo Kauffman, de fabricação
sados podem iniciar
gerente de relações é o limite para
o cadastro através
públicas da 99. “Esta- carros serem
do site da 99 em wwmos entusiasmados cadastrados pelo w.99taxis.com.br. O
com a ideia de lançar aplicativo de
aplicativo para conduessa nova tecnologia mobilidade 99
tores estará disponível
em uma cidade como
neste sábado na App
São José dos Campos,
Store, da Apple, e na
que tem mais de 700 mil habitan- Google Play, para smartphones
tes e um grande fluxo de empre- com sistema Android.
Quando lançado, o serviço
sários. É uma ótima oportunidade para validar a plataforma ao deve abranger também os mumesmo tempo que oferecemos nicípios de Jacareí, Caçapava,
a oportunidade para ampliar a Igaratá e Santa Branca.
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Divulgação

Alternativa. O Aplicativo 99 será lançado em São José dos Campos

.

