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Prezados colaboradores, permis-
sionários e clientes da Ceasa, é com
muita honra que participo do lança-
mento da 1ª edição do jornal “O Mer-
cado”, informativo mensal da Ceasa
Ceará. A idéia de desenvolver esta
publicação surgiu para informar ainda
mais a todos que compõem a Ceasa
Ceará nos mais diversos segmentos,
seja usuário de um módulo, box,
empresário, produtor, colaborador da
administração, orientador de mercado,
pessoal da limpeza, segurança, cliente,
ao público em geral e também os que
fazem parte dos entrepostos de Tian-
guá e Barbalha. Considero que a comu-
nicação é fundamental para o bom fun-
cionamento de uma empresa, inde-
pendente do tamanho e da quantidade
de funcionários. Apesar de a Ceasa
possuir um site e divulgar informações
em redes sociais, televisão, jornais e
rádios, acho que o informativo funcio-
nará de forma prática e dinâmica inte-
grando, somando e promovendo a
Ceasa Ceará, pois a informação che-
gará até às mãos dos leitores. Tenham
uma boa leitura!

Clóvis Lima Ferreira
Presidente da Ceasa

CEASA TERÁ NOVA REDE
DE ÁGUA E HIDRANTES

A escolha da empresa para realizar
a obra de renovação do sistema de
abastecimento de água e combate a
incêndio da Centrais de Abastecimen-
to passou pelo processo de licitação e
de habilitação. Ao todo, onze empre-
sas participaram da licitação, mas só
nove estavam habilitadas. O processo
agora está na fase da escolha do
menor preço para executar a obra.

A obra deve beneficiar cerca de 20
mil pessoas que circulam diariamente
no entreposto de Maracanaú, entre
permissionários, colaborares e clien-

tes. A renovação tem a finalidade de
gerar economia de água e evitar possí-
veis incêndios no entreposto de Mara-
canaú. O objetivo da obra é reconstruir
toda rede de água e hidrantes que há
quatro décadas abastece o entrepos-
to. A obra atenderá toda área constru-
ída no total de 32 mil metros quadra-
dos. O projeto da Rede de Água e
Hidrantes foi elaborado em parceria
com a Cagece e aprovado pelo Corpo
de Bombeiros do Ceará. A expectativa
é que a obra seja iniciada até o fim
deste ano.
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GALPÃO DO PRODUTOR PASSA
POR REESTRUTURAÇÃO

O Galpão do Produtor foi construí-
do na Ceasa para receber produtores
cadastrados no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) e também atacadistas de ori-
gem, aquele comerciante que produz e
também organiza a produção de seu
município e traz para comercializar na
Ceasa. Esta área está sendo reordena-
da e passando por recadastramento
na empresa.

Segundo Célio Cavalcante, diretor
técnico operacional da Ceasa, o objeti-
vo desta reestruturação, por meio do
recadastramento, é garantir que todos
os comerciantes instalados neste gal-
pão sejam realmente produtores ou ata-
cadistas de origem.

“Precisamos nos certificar se a
regra está sendo cumprida e evitar que
outros usuários comercializem no
local”, frisa Célio Cavalcante.

www.ceasa-ce.com.br www.sda.ce.gov.br/
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IPCE registra queda de 15,11%
no setor Raiz, Bulbo e Rizoma

O Índice de Preços da Ceasa
Ceará (IPCE), instrumento de
pesquisa que analisa 64 itens do
mercado atacadista de Maraca-
naú, registrou no mês de julho
uma redução de -15,11% no

setor Raiz, Bulbo e Rizoma se com-
parado ao mês de junho. Outra cate-
goria que registrou uma queda sig-
nificativa foi Folha, Flor e Haste com
-10,97. O maior aumento foi no setor
de Cesta Básica com 8,93%.

Ceasa Cariri registra aumento
na comercialização

Todas às quintas-feiras, os comerciantes de Barbalha, municípios do entorno e
até de outros estados participam de uma grande feira na Ceasa Cariri. A comercia-
lização, que inicia às 4 horas da manhã e segue até 16 horas, movimenta toneladas
de alimentos com boa qualidade e preços acessíveis apresenta um crescimento
significativo a cada ano. Para se ter uma idéia, de janeiro a julho de 2015 as feiras
movimentaram 26.326 toneladas. Já no mesmo período deste ano, a comerciali-
zação chegou a 27.306 toneladas. O número de veículos que entrou na Ceasa tam-
bém aumentou, passando de 5.658 em 2015 para 6.125 em 2016, um crescimento
de 8,25%. Os produtos mais comercializados são: banana, laranja, cebola, batata
inglesa e batata doce, maçã, morango, beterraba, cenoura pêra e alho.

A Ceasa Cariri é ponto de compra e venda no atacado para estados como Cea-
rá, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Ceasa Ibiapaba prioriza organização
A serra de Ibiapaba, no Ceará, é um

dos principais pólos agrícolas do Nor-
deste e é lá onde está instalada a
Ceasa Tianguá. Na tentativa de organi-
zar a grande demanda de atacadistas
e produtores no entreposto, foram
demarcadas áreas, por meio da pintu-
ra de faixas amarelas entre os módu-
los. O entreposto inaugurado em 1977
abastece além dos municípios cearen-
ses estados como Maranhão, Piauí,
Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e
Bahia. Na Ceasa Tianguá existem 438

módulos, oito boxes, seis lojas e uma
cantina. Os módulos são áreas onde se
concentram a maior demanda de mer-
cadoria; portanto, um grande volume é
comercializado por meio destes
comerciantes.

Por ser um pólo produtor, a movi-
mentação na Ceasa Tianguá é intensa.
Cerca de 700 veículos entram no
entreposto em dias de feira. Para se
ter uma idéia, de janeiro a junho deste
ano foram comercializadas 36,8 tone-
ladas de hortigranjeiros.

Galpões passam por
reforma na Ceasa

Garantir a segurança e o conforto dos
usuários e clientes da Centrais de Abasteci-
mento do Ceará (Ceasa Ceará) é o objetivo
da diretoria colegiada do entreposto em
Maracanaú. Diante disto, os galpões do Pro-
dutor e o Permanente de Frutas (GPF) pas-
sam por reforma em suas estruturas.

De acordo com o engenheiro civil da Cea-
sa, Nilton Coutinho, o galpão do produtor
será totalmente reestruturado, desde as
telhas, troca de calhas, até substituição de
estrutura metálica e pintura. Já a reforma do
Galpão Permanente das Frutas (GPF) englo-
ba apenas algumas partes da estrutura
metálica e troca de calhas.

O presidente da Ceasa, Clóvis Lima Fer-
reira, afirma que a prioridade em sua gestão
é atender os interesses dos usuários, garan-
tindo assim também a segurança e conforto
dos clientes, zelando pela qualidade da
Ceasa

Entreposto de
Maracanaú
terá novo
estacionamento

Melhorar a acessibilidade no entre-
posto, disponibilizar mais vagas para
clientes e organizar o fluxo de veículos,
são benefícios que devem surgir após
a conclusão da obra do estacionamen-
to exclusivo para comerciantes da
Ceasa Maracanaú. A área de 28 mil
metros quadrados comportará 1.062
veículos de passeio.

O processo ainda está na fase de
limpeza do terreno e pesquisa de pre-
ços, só depois será publicada a licita-
ção. No entanto, o presidente da Ceasa,
Clóvis Lima, ressalta que o projeto será
executado e concluído durante este
semestre.

Clóvis Lima afirma que a constru-
ção de uma nova área de estaciona-
mento é uma solicitação dos permissi-
onários. “O entreposto de Maracanaú
cresce a cada dia e novas vagas para
os veículos devem gerar inúmero bene-
fícios. Espero que esta obra seja con-
cluída no próximo semestre”, frisa.

Geral

Frutas

Raiz, Bulbo e Rizoma

Folha, Flor e Haste

Hortaliças Fruto

Cesta básica
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