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ILUMINAÇÃO DOS GALPÕES
É RENOVADA
A movimentação na Centrais de
Abastecimento do Ceará (Ceasa Ceará) inicia no escuro da madrugada.
Diante disto, a boa iluminação é fundamental para o funcionamento da logística de entrada e saída de mercadoria.
Por isso, o Galpão do Produtor, Galpão
do Milho, estrutura ao lado do Galpão
do Produtor e o estacionamento foram
contemplados com nova iluminação.
Segundo Luciana Brandão, super-

visora do Núcleo de Gestão Administrativa da Ceasa Ceará, ao todo mais de
80 lâmpadas foram substituídas com a
finalidade de melhorar o transporte de
mercadoria na Ceasa. De acordo com
José Maria Pimenta, diretor administrativo financeiro da Ceasa, o serviço é
importante para o bom funcionamento
do entreposto já que permissionários e
clientes chegam ao entreposto durante
a madrugada.

Clóvis Lima Ferreira
Presidente da Ceasa

Como servidor desta empresa há
quatro décadas aprendi muito com
aqueles que fazem a Ceasa dia após
dia. Uma das maiores lições passadas
pelos amigos, colaboradores e permissionários é a importância do trabalho na vida dos seres humanos.
O trabalho dignifica, aumenta a alta
estima, colabora para o crescimento
econômico de um país e de seu povo,
fortalece a cultura, contribui para o
desenvolvimento da empresa, além de
ser fonte de renda, de conhecimento e
ambiente para a construção de grandes amizades.

TODOS POR UMA CEASA LIMPA!
A missão de limpar um entreposto
onde circula 25 mil pessoas e existem
1.700 empresas não é tarefa fácil,
entretanto a equipe de limpeza da
Ceasa Maracanaú faz o possível para
organizar e deixar o lugar mais limpo.
Diariamente, são recolhidas em média
12 toneladas de lixo, entre jornal, papelão, plástico e madeira e 50% de lixo
orgânico. O material é acumulado em
250 tambores e 29 containeres. Os
containeres são higienizados a cada

Para os que tem o privilégio de trabalhar com o que gosta, meu conselho
é que valorizem seus ofícios, seus
empregos e respeitem os colegas de
trabalho. Sejam honestos e trabalhadores, o resto Deus providencia.
Tenham uma boa leitura!

quinze dias e os tambores todo dia.
Luciana Brandão, supervisora do
Núcleo de Gestão Administrativa da
Ceasa Ceará, ressalta que tão importante quanto a limpeza do entreposto é
a educação e consciência de todos que
freqüentam a Ceasa. “Não jogar lixo no
chão, manter os boxes e módulos
sempre limpos e evitar deixar água acumulada. Essas são ações que devem
ser realizadas diariamente”, frisa
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SETEMBRO TEM
BOAS DICAS
DE CONSUMO

Entre os produtos mais
comercializados na Ceasa Ceará, dez estão em destaque, pois
correspondem a 58,94% do total
consumido. No primeiro semestre de 2016, foram comercializadas na Ceasa 243.849,66 toneladas de alimentos. Destas,

143.714,14 toneladas equivalem
aos 10 produtos mais consumidos.
Segundo Odálio Girão, Analista de
Mercado da Ceasa, os produtos
mais comercializados fazem parte
da cultura alimentar dos cearenses;
portanto, são consumidos diariamente pela população.

RANKING

PRODUTO

T/1º semestre

1º

Laranja

30.117,20

2º

Banana

24.881,38

3º

Tomate

15.846,60

4º

Batata Inglesa

15.241,25

5º

Mamão

10.073,71

6º

Cebola

9.828,22

7º

Goiaba

9.794,75

8º

Cenoura

9.793,74

9º

Melancia

9.188,60

10º

Pimentão

8.949,07

TOTAL

10 produtos

143.714,14

Abacate
Pode ter uso medicinal. O caroço moído e
queimado se misturado ao leite resolve
problemas renais. Já o óleo do abacate
pode combater o reumatismo e a gota.

Laranja
Contém D-limoneno, substância
conhecida por reduzir o metabolismo das
células cancerígenas no corpo. O
componente estimula o sistema de
desintoxicação, portanto inibe o
aparecimento de células cancerígenas.

Fonte: NUPLE Ceasa Ceará

Tomate
A hortaliça-fruto contêm antioxidantes
como o licopeno que pode ser essencial
na manutenção dos ossos, pois ajuda a
prevenir o estresse. O alto nível de
potássio encontrado no tomate também
promove a boa saúde dos ossos.

60% DAS HORTALIÇAS TIVERAM PREÇOS REDUZIDOS
Os preços das hortaliças em agosto se
comparados aos praticados em julho na
Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) apresentaram redução. Dos 20 itens
analisados, 12 tiveram queda nos preços, o
que corresponde a 60% do total.
Em destaque está a vagem com -20,3%,
o couve flor com -18 %, repolho híbrido com
-14,4% e o alho roxo com -14%. Os três primeiros itens são produzidos no Ceará, na
Serra de Ibiapaba. Segundo Odálio Girão,
Analista de Mercado da Ceasa, no mês de
agosto, a larga produção de vagem, couve
flor e repolho nesta região abasteceu o mercado em Maracanaú fazendo com que os
preços reduzissem.
Já o repolho, veio de uma boa safra da
Bahia e o alho foi proveniente de Minas
Gerais e importado da China.

HORTALIÇAS

UNIDADE

JUL/16

AGO/16

%

abobora caboclo

KG

1,50

2,24

49,3

abobora leite

KG

1,35

1,68

24,4

alface crespa

KG

5,25

5,00

-4,8

aipim (macaxeira)

KG

1,23

1,24

0,4

alho roxo import/nacional

KG

21,75

18,70

-14,0

batata inglesa

KG

3,32

3,02

-9,2

batata doce

KG

1,66

1,95

17,5

beterraba extra

KG

1,54

1,45

-5,8

cebola pêra

KG

1,26

1,24

-1,6

cebola roxa

KG

1,40

1,79

27,9

cenoura extra

KG

1,61

1,51

-5,9

chuchu

KG

0,88

0,79

-10,2

couve-flor

KG

2,03

1,66

-18,0

feijão verde

KG

8,20

8,10

-1,2

milho verde

KG

2,08

2,46

18,3

pepino

KG

0,66

0,70

6,1

pimentão extra

KG

1,48

1,52

2,7

repolho híbrido

KG

1,61

1,38

-14,4

tomate loga vida de 1º

KG

2,41

2,38

-1,2

vagem

KG

3,10

2,47

-20,3

Fonte: SIMA Ceasa Ceará
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RANKING DOS 10 PRODUTOS
MAIS COMERCIALIZADOS
NA CEASA MARACANAÚ

