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A P R E S E N T A Ç Ã O 
 
 
 
 

O ano de 2011 marcou o inicio da 2ª gestão (2011/2014) da Diretoria da CEASA-

PE/O.S, e a renovação do mandato do Governador Eduardo Campos, à frente do Estado de 

Pernambuco. 

 

 A exemplo do excelente desempenho econômico-social do Estado nesse período, a 

Organização Social CEASA-PE conseguiu promover mudanças estruturais que validaram sua atuação 

extramuros nas áreas de gestão e logística de Unidades de Serviços do Estado. Para tanto, foi 

autorizada pelo Conselho de Administração a mudança da razão social de Centro de Abastecimento 

Alimentar de Pernambuco para Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, permanecendo 

a sigla CEASA-PE/O. S..  Assim, foi criada a primeira filial localizada em Recife, no bairro da 

Guabiraba, cuja atividade está direcionada a gestão, logística e distribuição de medicamentos para a 

Secretaria de Saúde do Estado.  

 

Neste ano, foram contabilizados na área técnica, resultados positivos no Projeto 

Monitoramento de Agrotóxicos, que nesses quatro anos, registrou redução no índice de contaminação 

de 12%. Também, o Projeto Central de Embalagens vem operando além da expectativa, sendo 

considerado referência, entre todos os centros de abastecimento do país. Está em andamento o 

processo de aquisição de 60.000 caixas para serem utilizadas por produtores pronafianos, instalados 

no Centro de Comercialização de Agricultura Familiar da CEASA (CECAF). 

 

No corpo deste documento, descrição de outras ações realizadas em 2011, bem como 

perspectivas de ações para o próximo ano. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
1. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS  

 
 
  

Em 2012 foi dado ênfase a implementação de processos internos de controle das despesas, com o inicio de 

estudos que tinham como objetivo a implantação de centros de custos que além a finalidade de melhor avaliar os s 

resultados físicos e financeiros a partir de 2014, permitirá traçar as metas factíveis para cada ação espelhadas em 

variáveis internas aliadas ao desempenho macroeconômico. 

 

O CEASA-PE/OS, como em anos anteriores, vem dando continuidade ao aperfeiçoamento dos instrumentos de 

gestão e controle com a emissão de relatórios de prestação de contas aos órgãos de controle externo, com objetivo de 

atender e cumprir as exigências da legislação que regulamentou o funcionamento das Organizações Sociais, tendo, 

inclusive, disponibilizado na sua página na WEB seus relatórios de execução física e financeira de suas atividades e do 

contrato de gestão e seus aditivos, antes da vigência da Lei de Acesso a Informação. 

 

Não obstante tais ações, foi iniciado em 2012 o processo de modernização dos seus sistemas lógicos que além 

do emprego de uma linguagem atualizada e única, visa interligar todos os segmentos, permitindo interface das 

informações em tempo real. 

   

            Do todo se denota que há uma preocupação em manter e disponibilizar as informações para acesso interno e   

externo entende ser esta a melhor forma de se prestar contas do que vem sendo realizado por esta Organização 

Social. 

 

a) Alteração do Estatuto Social do CEASA-PE/OS   

 

 A dinâmica do CEASA-PE/OS, requer que seus instrumentos de gestão sejam permanentemente atualizados, 

não fosse assim, estaríamos, ainda, administrando apenas o Centro de Abastecimento onde são comercializados 

produtos de origem agrícola e industrializados. Considerando a ampliação das atividades desempenhadas pela OS e sua 

inserção no apoio a ações do Governo do Estado, notadamente, em área que requer intervenção para regular o mercado 

e ou para atender situações de emergência e calamidade como foi no caso da operação reconstrução e hoje na 

operação seca e no abate de animais para abastecimento da população da zana da mata. 

Objetivando regulamentar a situação antedita, o CEASA-PE/OS, teve seu Estatuto Social ratificado pelo 6º 

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2008, permitindo assim, que suas ações estejam embasadas em dispositivo 

estatutário. 

 

 

 



 

 

 

b)  Qualificação Profissional  de Quadro Funcional 

 

Apesar da retração econômica no exercício de 2012, a capacitação do quadro de pessoal continuou sendo 

instrumento relevante na política de desenvolvimento institucional da organização. Neste contexto ponderou-se pela 

capacitação dos funcionários em áreas que contemplem as atividades meio e fim e prospectem as perspectivas do 

mercado. 

Em 2012, 12 funcionários estão em cursos de graduação superior  nas áreas de administração, contabilidade, 

direito, engenharia de produção, logística, gestão de qualidade e marketing, outros 4 cursam pós-graduação em direito 

tributário e logística empresarial e 4 concluíram a pós graduação. 

 

Os benefícios do bônus universitário concedido pela Portaria CEASA-PE/O.S. Nº 040/11, estendido aos 

dependentes direto dos funcionários, concedeu bônus universitário de 56 filhos que estão frequentando curso de 

graduação. 

 

O CEASA-PE/OS, continua no entendimento de que a qualificação é investimento, além da iniciativas acima, 

destacamos a conclusão de curso básico para aprendizado do idioma inglês para 15 gerentes e assessores, ferramenta 

facilitadora do intercâmbio de conhecimento neste momento em que a globalização se firmou como um canal 

permanente do conhecimento. 

 

O resultado desta ação é mensurada no dia-a-dia, notadamente nas discussões técnicas e administrativa 

interna e na permanente avaliação dos resultados. 

 

 

c) Desenvolvimento do Sistema de Controle Interno 

 

A Coordenadoria de Controle Interno – CCI, no exercício de 2012 exerceu suas atividades de forma de 

acompanhamento, exercendo controle e avaliação das atividades da Organização, utilizando uma comunicação racional, 

fornecendo informações às áreas, em linguagem compreensível, simples e útil aos gerentes de cada área, minimizando 

assim o trabalho de interpretação dos destinatários; 

 

A Coordenadoria pautou-se pela verificação sistemática dos registros dos contratos e convênios com os órgãos da 

Administração Pública de Pernambuco, exercendo de forma permanente ou periódica e consubstanciada em 

documentos ou outros meios, expressando uma situação e / ou resultados, objetivando verificar se estava em 

conformidade com o padrão estabelecido ou com os resultados esperados nos Planos de Trabalho propostos e ainda, o 

que determinam a legislação e as normas. Observou-se se a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos, em termos 

quantitativos e qualitativos e se foram realmente alcançados, visando ainda evitar a ocorrência de erros ou 

irregularidades.  



 

 

 

Nessa esteira acompanhamos e apoiamos as operações do Controle Externo de diversos órgãos 

(CGE,TCE,ARPE,Vigilância Sanitária Estadual,etc) no exercício das atribuições estabelecidas  nos contratos/convênios 

celebrados conosco pelos entes públicos. 

 

Realizamos auditorias operacionais e de gestão em contratos administrativos com o objetivo da observância de 

todos os procedimentos, desde o processo licitatório até o controle de saldo e dos pagamentos realizados. 

Iniciou-se a formatação do modo de arquivo de toda documentação do CEASA, através da digitalização dos mesmos. 

Ficamos com a orientação de inicialmente implantar nos setores de merenda escolar, arquivo geral e de toda 

documentação do CCI. 

Continuamos a elaborar  relatórios gerenciais físicos, financeiros e de desempenho, com consistência e confiabilidade 

para tomada de decisão e atendimento as demandas da legislação vigente e, dos contratos de gestão e prestação de 

serviços. Ficando a maioria destes disponíveis na home page do Ceasa. 

 
o Convenio e Contratos em 2012 

 
 

DESCRIÇÃO 
Nº CONVÊNIO / 
CONTRATOS 

OBJETO CONVENENTE 

ABATEDOURO DE ESCADA  
E ITAMBÉ  024/2012 

 Recuperar a Infra estrutura física e funcional dos 
matadouros de Escada e Itambé, visando dotá-los de 

capacidade operacional para realizar o abate de 
animais de grande e pequeno porte.  

 SARA  

CASTANHA DE CAJÚ SANTA 
MARIA DO CAMBUCÁ E BOM 
CONSELHO 

040/2012 

 Reforma, Recuperação e adequação das Usinas de 
beneficiamento de Castanha de Cajú localizadas no 

municipio de Santa Maria do cambucá/PE e Bom 
Conselho/PE.  

 SARA  

PAUDALHO (LAGOA 
DECANTAÇÃO)   025/2012 

 Recuperação, adequação e interligação dos 
equipamentos da Câmara Frigorifica e implantação da 

Lagoa de Decantação do sistema de tratamento de 
efluentes no Matadouro de Paudalho.  

 SARA  

ABATEDOURO DE RIBEIRÃO 043/2012 
 Realização da adequação funcional da infra estrutura e 
recuperação dos equipamentos necessários são efetivo 

funcionamento do matadouro de Ribeirão/PE  
 SARA  

OPERAÇÃO SECA (MILHO) 
01 047/2012 

Realização do Transporte de 1.875 toneladas de milho 
granel do armazém da Companhia Nacional de 

Abastecimento/CONAB, sendo 1.175 toneladas do 
Recife/PE e 700 toneladas de Petrolina/PE para 

armazenagens da CONAB em cidades do Interior do 
estado de Pernambuco e 1.000 toneladas de milho 

granel do armazém da CONAB em Portelândia-GO para 
o armazém da CONAB em Petrolina/PE. 

 SARA  

OPERAÇÃO SECA (MILHO) 
02 057/2012 

Realizar descarrego, carrego, ensacamento, costura e 
empilhamento de 2.500 toneladas de milho nos 

armazéns da CONAB em Pernambuco e transportá-los 
para outros municipios do estado. 

 SARA  

ABATEDOURO DE 
PAUDALHO 007/2011 

 Realizar serviços de estruturação organizacional e 
operacional do abatedouro localizado no município de 

Paudalho-PE, incluindo a Gestão Administrativa e 
Operacional da Unidade para concepção de um modelo 

 SARA  



 

de gestão técnica e operacional. 

SAÚDE - LOG 
Processo nº 

056.2011 

 Serviços de Projeto e Execução de Gestão Integrada 
de Materiais, Medicamentos, Equipamentos e 

Suprimentos da Secretaria de Saúde do Estado de 
Pernambuco, o referido objeto, contemplará a 

Consultoria para o Gerenciamento de Processos de 
Negócios, a Gestão e Operacionalização da Central de 

Distribuição, localizada na região Metropolitana do 
Recife, Gestão Operacional das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico e Almoxarifados da 
Secretaria de Saúde. 

SÉS 

CRIANÇA E JUVENTUDE 007/2012 

Firmado com a Secretaria da Criança e Juventude, o 
Contrato de Prestação de Serviços nº 007/2012 

contemplará a Gestão e Operacionalização da Central 
de Distribuição que consiste na execução das 

atividades pertinentes a gestão e operacionalização de  

SCJ 

  

Central de Distribuição envolvendo o recebimento, 
armazenamento, expedição e transporte dos materiais, 
suprimentos e equipamentos adquiridos pela Secretaria 

de Criança e Juventude. 

 

 
 

DESCRIÇÃO 
Nº CONVÊNIO / 
CONTRATOS 

OBJETO CONVENENTE 

MERENDA ESCOLAR 
Contrato de 

Gestão 

O Programa da Merenda Escolar é vinculado a 
Secretaria de Educação do Estado, através do Contrato 

de Gestão nº 001/2008 e seus Termos Aditivos.   
Foram firmados  contratos para fornecimento de 

gêneros alimentícios. Despesas com Pessoal 
Administrativo, Monitoramento do Programa, 

Manutenção do Sistema do Software, Locação de 
Veículos,Material de Consumo, Pessoal de Apoio . 

Despesas com Pessoal Operacional, Armazenagem e 
Transporte de Merenda Escolar,Monitoramento e 

Pesquisa . 

SEE 

GESTÃO LOGÍSTICA 
Contrato nº 
0180/2011 

Celebrado Contrato com a Secretaria de Educação do 
Estado de Pernambuco com o objetivo de prestação de 

Serviços de Gestão Integrada de 
estoques,equipamentos e informações, contemplando 

Armazenamento, Transporte, Tombamento e entrega de 
Kits Escolares 

SEE 

LEITE DE TODOS 010-A/2009 

Foi firmado com a Secretaria de Agricultura e Reforma 
Agrária, em Agosto de 2009, o Contrato de Prestação 

de Serviços nº 010-A/2009, que tem como objeto a 
prestação de serviços de apoio ao processo técnico, 

operacional e administrativo com a aquisição e 
distribuição final, gerenciamento e fiscalização do 

Programa Leite de Todos – Fome Zero com  a aquisição 
de 13.999.500 litros de leite de vaca e  688.000 litros de 

leite de cabra e serviços de gerenciamento e 
fiscalização.  

SARA 

CHESF 

Termo de 
Cooperação 

Financeira CV-E-
92.2009.7100.00 

Em parceria com a CHESF, foi firmado o Termo de 
Cooperação Financeira CV-E-92.2009.7100.00, que tem 

como objeto a desapropriação e retirada de 315 
(trezentos e quinze) unidades Habitacionais construídas 

sob as linhas de transmissão que interligam as 
subestações do Bongi e Joairam, incluindo áreas 

CHESF 



 

adjacentes ao muro limítrofe do CEASA, nas 
proximidades da futura construção do Hospital 

Metropolitano Oeste,  
 Realizou-se  o 1º Termo Aditivo ao referido Convênio, 

com acréscimo de 114 (cento e quatorze) unidades 
Habitacionais. 

CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

  
 52 contratos firmados com diversos fornecedores de 

materiais e serviços 
DIVERSOS 

    
 
 
 
 

d) Departamento Financeiro 
 
 
 

A estrutura física do departamento financeiro foi concluída em 2012 funciona dentro dos padrões de qualidade 
para o desenvolvimento do trabalho. Considerando inovações tanto na parte visual como na agilidade das informações 
entre os funcionários, gerando um trabalho com mais eficiência e excelência para que os serviços e processos sejam 
alcançados de forma objetiva na execução das tarefas.  

 
O departamento financeiro foi remodelado de acordo com a nova estrutura organizacional do CEASA-PE/OS, 

tendo como meta principal identificar as tarefas físicas que precisam ser desempenhadas, tendo como objetivo 
executar os trabalhos de modo que as informações sejam objetivas e necessárias para as tomadas de decisões.   

 
  As ações foram consideradas com os níveis de influência da estrutura organizacional, sendo eles: nível 

estratégico, nível tático e operacional, influenciando algumas abrangências no sistema operacional e setorial, sendo 
considerado um resultado de alto nível na execução das tarefas.  

 
Estruturamos o departamento financeiro, onde conseguimos prever o volume das despesas, nesse cenário 

focamos no crescimento, ou seja, no bem estar da empresa, com projeções e indicadores que mostra o comportamento 
das receitas e despesas. Criamos um ponto de equilíbrio, no qual se tornou importante, onde indica o nível mínimo de 
faturamento que a empresa devera manter para que não feche o exercício com prejuízo.  

 
               Vem sendo adotado mapeamento no departamento para implantação do sistema financeiro, contábil e 

faturamento para gerenciamento das principais funcionalidades, como clareza e melhor informação nos resultados, 
dando um controle com mais eficácia e agilidade na execução das tarefas. 

 
  É importante destacar que foi dado início ao processo de controle financeiro e contábil por meio da 

implantação de centros de custos, envolvendo a participação os segmentos da merenda escolar, logística da SEE, 
Programa Leite de Todos – Fome Zero e matadouros regionais, devendo até meados de agosto estarem concluídas a 
sistemática de apropriação por centro de custos para as atividades relatadas e iniciadas os demais segmentos terão 
inicio a partir de setembro, após a consolidação da primeira etapa. 

 
No exercício de 2012 a reestruturação do departamento teve como principal fundamento a melhoria no setor 

de faturamento e tesouraria com os clientes, tratando com prioridade a satisfação, buscando informações para melhor 
atendimento, com isso inovamos tanto no conforto como no relacionamento, sendo o fator primordial para fidelização 
com os clientes.  

 
 Podemos reforçar a avaliação dos funcionários diante da qualidade no trabalho e na busca de resultados, 

com isso capacitamos os funcionários para desempenhar as atividades de forma eficiente, com essa medida o 
desempenho dos profissionais sejam compatíveis com os objetivos e metas da empresa. 

 
 
 
 



 

 
 
 

e) Tecnologia da Informação 
 

O ano de 2012 foi muito importante para a CEASA-PE/OS, pois se deu início ao desenvolvimento de um 
sistema de gestão que atenderá inicialmente a 90% dos setores desta empresa, funcionando de forma simultânea e 
integrada, gerando novas possibilidades no gerenciamento das atividades desenvolvidas, além de tornar possível a 
extração das mais diversas informações em tempo real. O sistema por ser modularizado será entregue no decorrer de 
todo o ano de 2013, sendo finalizado no mês de novembro.  

 
Destaca-se também os investimentos na infra-estrutura de rede interna que recebeu novos equipamentos, 

além de 02 (dois) servidores, que contam com firewall, controle de banda e acesso, gerando muita segurança para todas 
as atividades e processos que necessitam do uso de internet. 

 
Nas redes sociais facebook e twitter, a CEASA-PE/OS para comemorar seus 50 anos deu início a uma 

campanha de marketing gerando conteúdo de interesse público, assim como a publicação de suas atividades e 
informações em geral, tornando essas redes um canal de comunicação com o público, resultando numa maior 
participação da empresa no meio digital. 

 
No parque de informática mantém-se a constante atualização dos equipamentos, sendo sempre que 

necessários substituídos por novos, além da realização de manutenções preventivas. 
 
 
Por fim a continuação de ações de contexto social e capacitação, como o curso de Inclusão Digital, 

ministrado pelo Centro de Informática nas instalações da ASSUCERE, com público formado por frequentadores e 
empresários desta Central, além de funcionários do Centro Administrativo. 

 
 g) Ouvidoria  
 
  
Consolidado como canal de comunicação cidadão/usuário, a Ouvidoria tem contribuido de maneira 

significativa com a gestão deste Centro de Abastecimento e Logistica, as manifestações do cidadão/usuário tem  
proporcionado aos gestores informações que servem de ferramenta na melhoria da administração como um todo. 

 
Ao logo do ano de 2012, a Ouvidoria registrou um total de 166 manifestações, classificadas de acordo com a 

terminologia do sistema: 18,67% (reclamação) 21,08% (solicitação), 50,60% (informação), 1,81% (elogio), 5,42% 
(denúncia)  e 1,81% (sugestões) e 5,42% (denúncia). 

 
Observa-se de maneira singular que houve uma significativa redução no percentual de reclamações, donde 

se extrai que o nível de satisfação do usuário aumentou em relação ao ano de 2011, onde o percentual de reclamações 
era de 44% (quarenta e quatro por cento).  

 
Abaixo, representação gráfica dos Indicadores Gerais, por natureza de manifestação no período de 01/01 a 

31/12/2012, de acordo com o Sistema de Gestão de Ouvidorias do Estado.  
 

 



 

 
 
                    

 
 2 )  ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 
 

 Movimentação Do Entreposto 
 

 
a) Volume Comercializado 

 O setor agropecuário nacional, apesar do cenário negativo de 2012, em função da seca do nordeste e de 

outras alterações climáticas no sul e sudeste (chuvas irregulares e geadas) não influenciou a movimentação da 

CEASA-PE, que registrou um crescimento médio de quase 7%, com relação a 2011. A oferta mensal, em torno de 80 

mil t saltou para 85 mil t, resultado do crescimento do grupo de hortícolas (4,12%) e de atípicos (20,97%). 

Chama atenção, no quadro abaixo, a evolução progressiva do grupo de atípicos, que cresceu 5 vezes mais do 

que o grupo de alimentos in natura. Um dos motivos dessa expansão foi à entrada de novas empresas e os 

investimentos despendidos com expansão e reforma de suas lojas pelos permissionários. Hoje, a Central de 

Abastecimento vai além dos hortigranjeiros, conta com auto-serviços, mercadinhos, e concentra um mix de lojas 

bastante atrativo: rações, produtos de padaria, sementes e adubos, bebidas, distribuidoras de charque, embalagens e 

descartáveis, laticínios, pescados, etc, o que confere a CEASA a posição de importante pólo gerador de emprego do 

Estado. 

         
COMPARATIVO DO VOLUME OFERTADO A CEASA-PE 

(2012/2011) 
 

GRUPO  DE 
PRODUTOS 

VOLUME (t) 
2011 2012 VARIAÇÃO 

Hortigranjeiros 660.025 687.222 4,12 

Atípicos 177.010 214.126 20,97 

Diversos 122.320 123.158 0,69 

Total Geral 959.355 1.024.506 6,79 

Média 79.946 85.376 - 
 
 
 
Variação de Preços em Nível de Atacado 
 

O índice médio de preços de hortigranjeiros a seguir, ficou bem acima da inflação, ou seja, 13,89%, passando 

de R$ 1,35 (2011) para R$ 1,54 o quilo (2012).  Já a inflação oficial de 2012l, segundo o IBGE, fechou o ano em 

5,84%, sendo que o grupo de alimentação e bebidas subiu 9,86%, acima da taxa de 7,18% registrada em 2011. O 

IBGE atribui esse comportamento aos problemas climáticos, comentados acima. 
 
 
 



 

 
 

Esse encarecimento dos produtos deve ser creditado à seca severa que assola o Nordeste, considerada a pior 

dos últimos 30 anos. Em Pernambuco, as regiões mais afetadas foram o sertão e agreste, deixando a maior parte dos 

municípios em estado de emergência. A seguir, demonstrativo dos preços praticados na CEASA.  
 
 
 

PREÇOS MÉDIOS PRATICADOS NA CEASA-PE 
(2012/2011) 

 
 

GRUPO DE 

PRODUTOS 

PREÇOS MÉDIOS (R$/Kg) 

2011 2012 VARIAÇÃO 

Hortigranjeiros 1,35 1,54 13,89 

Atípicos 4,67 4,50 (3,57) 

Diversos 1,76 2,12 20,13 

Média 2,02 2,23 10,40 
 
 
 
Movimentação Financeira 

A análise da movimentação em termos financeiros, com relação a 2011 registrou um crescimento médio em 
torno de 18%, demonstrado no quadro abaixo, passando de R$ 1.934 mil para R$ 2.282 mil reais/ano. A circulação 
financeira média mensal registrou 190,2 mil mensais.  

 
 

COMPARATIVO DO VALOR COMERCIALIZADO  
(2012/2011) 

 
GRUPO DE 
PRODUTOS 

VALOR (R$ 1.000) 
2011 2012 VARIAÇÃO 

Hortigranjeiros 892.325 1.058,129 18,58 

Atípicos 826. 131 963.725 16,66 

Diversos  215.283 261.095 20,95 

Total Geral 1.933.739 2.282.949 18,06 

Média 161.145 190.246 - 
 

Fazendo-se uma releitura da movimentação física, com base em 2001, vê-se que a oferta do entreposto em 
12 anos apresentou taxa de crescimento de 5,73% a.a., valendo ressaltar que essa taxa sobe para 8,54% quando 
analisada apenas com relação aos último 7 anos (2006-2012). 

Tal cenário pode ser constatado no quadro do movimento anual da CEASA, com respectiva representação 
gráfica da oferta média mensal.                                     

                                   
                              

 



 

 

 

 

 

PERFORMANCE COMERCIAL DA CEASA-PE 
(2001-2012) 

 

PERÍODO 
VOLUME 

MÉDIA 
MENSAL 

EVOLUÇÃO   
% 

2001 45.778 100 
2002 54.421 119 
2003 47.394 103 
2004 52.299 114 
2005 60.012 131 
2006 53.082 116 
2007 64.125 140 
2008 70.162 153 
2009 71.258 156 
2010 74.667 163 
2011 79.946 175 
2012 85.376 186 

 
 

Taxa de Crescimento a.a. 2001-2012: --------% 
 
Taxa de Crescimento a.a. 2006-2012: --------% 

 
 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA OFERTA MÉDIA MENSAL 
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Credita-se essa tendência ascendente aos significativos investimentos despendidos com a logística do 
entreposto, podendo-se destacar a concretização do Projeto de Repaginação Estrutural e Comercial, que corroborou 
com a excelente fase de desenvolvimento econômico do Estado perante o cenário nacional. 

 
 

 



 

 
 
 

d) Fluxo de Veículos de Carga 
 
 
A movimentação de veículos de carga (193 mil unidades) apresentou estabilidade com relação ao 

exercício anterior (192 mil). O tipo F4000, carga completa, sofreu redução da ordem de 31%, compensado pelo 
crescimento das “meias cargas”, incluído na categoria “Outros”, que cresceu 117,92%.  

 
        COMPARATIVO DO FLUXO DE VEÍCULOS DE CARGA 
(2012/2011) 
 

VEÍCULOS 
ANOS 

% 2011 2012 

Utilitário 27.428 28.302 3,19 

F 4000 28.205 19.471 (30,97) 

Caminhão 39.779 35.788 (10,03) 

Truck 51.524 53.990 4,79 

Mercedinha 37.246 33.556 (9,91) 

*Outros 7.906 21.972 117,92 

TOTAL 192.088 193.079 0,52 

 
 

 Estacionamento Rotativo 
 
O fluxo de veículos no estacionamento rotativo aumentou em torno de 5,5%, registrando um total de 

3.333 mil unidades, mais 173 mil do que o ano passado. A entrada dos veículos tipo “passeio” teve um acréscimo de 
7,72%, seguido dos utilitários sem carga com 5,82%. A arrecadação no mesmo período aumentou 30%, de R$1.745 
mil reais, saltou para R$ 2.270 mil, influenciado pelo reajuste de tarifas e expansão da entrada de veículos, ano 
passado. 

 

FLUXO DE VEÍCULOS PARTICULARES E UTILITÁRIOS SEM CARGA 
(2012/2011) 

 
Veículos 
 

2011 2012 % 

Passeio 1.080.786 1.164.253 7,72 

Utilitário 1.631.663 1.726.571 5,82 

Outros 448.344 442.571 (1,29) 

Total 3.160.793 3.333.395 5,46 

 
Após 2 anos sem reajuste de preços o estacionamento rotativo teve um aumento de tarifas de 50% em 

setembro, conforme tabela abaixo. Ressalte-se que apenas são cobrados os veículos de passeio, ou seja, os 
utilitários sem carga são isentos. 

Estacionamento 3,00 
Fração 
adicional 

2,00 

Mensalista 45,00 
 
 
 



 

 
 
 
 

b) Segurança e Controle do Trânsito 

Esse ano, os números apontados pelo setor de segurança não foram favoráveis como vinham sendo em 
anos anteriores, uma vez que foram contabilizadas também as ocorrências geradas nos arredores da CEASA, ou 
seja, pontos de ônibus, hortas comunitárias, etc. por onde trafegam usuários do Entreposto. A partir dessa medida 
de reforço a proteção dos usuários, houve crescimento dos assaltos e roubos de 36% (+ 4 casos, em números 
absolutos) e considerando ameaças, agressões e outras ocorrências o índice sobe para 40%, com relação a 2011, 
conforme quadro abaixo.  

OCORRÊNCIAS GERAIS NA CEASA 

(2012/2011) 

OCORRÊNCIAS 
 

2011 2012 % 

Assaltos e roubos 
 

11 15 36,36 

Ameaças, agressões, embriaguês e outros   
25 

 
35 

 
40,00 

A manutenção da ordem e a proteção do patrimônio ficam a cargo da Coordenadoria Geral de Segurança 
(CGS) que conta com um contingente de mais de 90 homens, entre vigilância armada, agentes operacionais, 
policiais militares e civis e agentes de trânsito. 

 
2) SILO PORTUÁRIO 

 
Esta Unidade movimentou um total de 210,4 t de grãos, cerca de 20% a menos do que no ano passado. 

O trigo deteve expansão de 7%, enquanto a descarga de milho foi reduzida de 99,6 mil t, para 25 t (75%), em 
função de problemas logísticos. O custo nacional do  transporte marítimo ficou mais caro do que o transportar em 
carretas. 

             

 

 
           COMPARATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO SILO PORTUÁRIO 
 
                                                      (2012/2011) 

 

PRODUTOS 
VOLUME (T) 

2011 2012 % 

Trigo 172.879 185.392 7,23 

Milho   99.605   25.062 (74,84) 

Total 272.484 210.454 (22,77) 
 

Cabe observar que o CEASA-PE/OS é operador portuário e como tal, remunera o Porto do Recife S.A. 
pela utilização do silo. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

3) PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

 
No exercício de 2012 foram beneficiados 790.466 estudantes da rede estadual de ensino, matriculados na 

Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos.  
 
A expertise em logística do CEASA-PE/OS, propiciou a distribuição otimizada dos produtos em todas as 

escolas do Estado de Pernambuco. Reporte-se ainda, que em zonas de grande dificuldade de acondicionamento, 
manuseio e transporte dos perecíveis, a qualidade foi ponto determinante na elevação do grau de satisfação dos 
beneficiários.  

 
  Todavia, o Programa possui outras atribuições complementares: controle de qualidade dos produtos 
fornecidos pelo CEASA-PE/OS, através de análises microbiológicas e físico-químicas; visitas técnicas aos 
fornecedores; fiscalização das condições higiênico-sanitárias das escolas e, em parceria com a 
Secretária, planejamento nutricional do cardápio em conjunto com a Secretaria de Educação, à luz da legislação em 
vigor, verificação do estado nutricional dos estudantes. 
 

 Foi realizado ainda o levantamento do índice de aceitabilidade da merenda e aplicado nas escolas 
jurisdicionadas nas 04 GREs da RMR contempladas, o curso sobre Educação Alimentar e Nutricional e Consumo 
Alimentar Consciente, como ação formativa, estimulando a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares 
saudáveis, que colaborem para a aprendizagem, saúde do escolar e a qualidade de vida do individuo; em 
atendimento as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Tal Programa defende "a inclusão 
da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem que perpassar pelo curriculum escolar, 
abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da 
segurança alimentar e nutricional”. Foram formadas através desta ação, 1.920 turmas Educação Básica e Educação 
de Jovens e Adultos e Educação Especial, em 100 escolas. 

 
Cabe, ainda, ressaltar a abertura de estágios curriculares em saúde pública aos estudantes do curso de 

nutrição e curso técnicos em nutrição. 
 
 
 
4) TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO / DISTRIBUIÇÃO 
 

No exercício de 2012 foram adquiridos e distribuídos 6.000.000.000 milhões de  quilos de alimentos onde 
foram despendidos R$ 28.147.687,42 (vinte e oito milhões cento e quarenta mil seiscentos e oitenta e sete reais e 
quarenta e dois centavos), confeccionados e distribuídos 1.024.934 kits escolares, tombados 279.937 bens, 
armazenados 214.793m³ de merenda e suprimentos, percorridos  1.887.402 km de estradas.    

 
 

Performance da Merenda Escolar 
 
 Em seqüência, demonstramos a performance dos indicadores de desempenho, relativos ao Programa da 
Merenda Escolar Estadual, atinente a competência da CEASA-PE/OS; na vigência de 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Com o desenvolvimento do trabalho pelo CEASA, foi atingida na vigência de 2012, a aceitabilidade da 
merenda escolar pelos estudantes (beneficiários) de 73% e uma condição higiênico-sanitaria nas unidades escolares 
produtoras e distribuidores da dieta escolar de 76%, percentual classificando como Boa condição de segurança 
alimentar; segundo SOUZA, 2006; salientamos ainda outro importante indicador, que são os alimentos procedentes 
do estado, alimentos que compõe o cardápio elaborado sendo 85,7% procedentes das regiões do estado de 
Pernambuco, fomentado a economia de base local, bem como melhorando o consumo e aceitabilidade alimentar por 
ser produtos regionais, inseridos no habito alimentar dos beneficiados; sendo todos os produtos aprovados 100%, 
quanto a sua qualidade nutricional através de laudos laboratoriais microbiológicos e físico-químicos. 

 
 

5) ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 
          

 
� Suprimento da Educação  

 
A distribuição da de suprimentos para a Secretaria de Educação, composto po kits escolares, material 

didático, equipamentos e outros suprimentos foram entregue em 1.107 escolas públicas localizadas nos 184 
municípios pernambucanos. A ação foi realizada tempestivamente e as escolas não tiveram qualquer descontinuidade 
em suas atividades, o que vem ocorrendo ao longo dos últimos 4 (quatro) anos. 
 
 Para 2013 o CEASA concentrará a armazenagem e distribuição em uma única unidade no município do 
Cabo de Santo Agostinho, com instalações e equipamentos próprios para a atividade. 
 

 
 

 
5)  PROGRAMA LEITE DE TODOS - FOME ZERO  
 
 

A CEASA-PE/OS, disponibiliza estrutura para operacionalização do Programa Leite de Todos, no que diz 
respeito ao cadastramento dos beneficiários, fiscalização das associações, apuração de denúncias e assessoria 
técnica, propriamente dita, visita aos laticínios e coletas do leite para análise.  Apesar da seca que assola o Estado, o 
Programa não sofreu solução de continuidade, devido o aporte financeiro do Governo para disponibilizar o produto às 
populações carentes.  

 
 

PROGRAMA LEITE DE TODOS 
 

o Distribuição diária (litros)                       → 96.601 

o Número de laticínios                              → 22 

o Visitas técnicas às associações            → 64 

o Associações contempladas                   → 927 

o Municípios atendidos                             → 157 

o Visitas técnicas aos laticínios                → 77 

o Total de coletas de leite para análise    → 336 

o Assessoramento técnico aos laticínios  → 64 

o Análises físico-químicas                        → 336 

o Análises microbiológicas                       → 336 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
7) ADMINISTRAÇÃO DE ABATEDOUROS  

  
 

Foi dada continuidade as atividades operacionais realizadas em alguns abatedouros regionais, que estão 
sob responsabilidade da Ceasa. A unidade de Paudalho passa pelo processo de ajustes estrutural e operacional, com 
as seguintes ações pontuais: 
 

a. Ampliação do sistema de alojamento de animais (currais) 
b. Ampliação e adequação da sala de tratamento de vísceras e sala de abate 
c. Recuperação do sistema de tratamento de efluentes líquidos 
d. Implantação do sistema de tratamento de resíduos sólidos  (verme compostagem)  
e. Capacitação de mão-de-obra para todo o sistema de abate.  

 
Realizada parceria com a UFRPE para coleta e análise de água residual do município de Paudalho, para 

verificar se o tratamento dos resíduos líquidos está dentro dos parâmetros exigidos pelo CPRH. A seguir, 
demonstrativo dos abates realizados nos últimos2 anos. As operações de abate, na sua maioria de bovinos, 
passaram de 13,4 mil para 29,6 mil, ou seja, crescimento de 119%. 
 

ABATES REALIZADOS NO ABATEDOURO DE PAUDALHO  
 (2012/ 2011) 

 
 

TOTAL DE 
ABATES 

BOVINOS SUÍNOS 
OVINOS/ 

CAPRINOS 
TOTAL 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

TOTAL 10.490 18.137 2.765 207 7.592 3.876 13.462 29.605 

 
 

Paralelamente, está sendo realizado o diagnóstico e o processo de identificação de pontos críticos para 
início do processo de adequação das Unidades de Escada, na Mata Sul e Itambé, na Mata Norte.   

  
Com essas medidas, o Governo objetiva eliminar o abate clandestino no Estado, seguindo os padrões de 

sanidade exigidos pelos órgãos competentes (ADAGRO e CPRH). 
Abaixo, os abatedouros e respectivas áreas a serem atendidas: 
                               
 

ABATEDOUROS 
 

ÁREA ATENDIDA 

Paudalho Carpina, Chã de Alegria, Lagoa do 
Carro, Limoeiro e Tracunhaen, 

Itambé Camutanga, Condado, Ferreiros, 
Goiana, Macaparan, Timbauba e São 
Vicente Ferrer  

Escada 
 

Amaragi, Primavera, Moreno e Ipojuca  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
8)  SAUDELOG 

 
 
A CEASA-PE/OS, assumiu em setembro/2011, as operações logísticas Integradas de recepção, controle, 

armazenamento e distribuição dos Materiais, Equipamentos, Medicamentos e Suprimentos da Secretaria de Saúde do 
Estado, Centro de Distribuição este que funciona na Avenida da Recuperação, 6955, Guabiraba.  

 
O Programa está conectado à rede de grandes hospitais: Restauração, Otávio de Freitas, Getúlio Vargas, 

Agamenon Magalhães, Barão de Lucena, Hospital Regional do Agreste e Farmácia Central do Agreste.  
 
No acumulado, foram armazenados no Centro de Distribuição da CEASA-PE/SES, 63.701,17 m³ de carga 

seca, o que representa uma média de 3.185,06 m³/mês e de carga refrigerada um total de 1.409,31 m³, média mensal 
de 70,47 m³. O valor do estoque médio armazenado é de R$ 45.276.929,07. 

 
Foram realizadas 932 entregas na região metropolitana do Recife e percorridos 214.476,40 km em 

entregas fora da região metropolitana, no interior do Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
3.  PROJETOS EM ANDAMENTO 

 

         3.1)  PROJETO REPAGINAÇÃO DA CEASA-PE/O.S.  

Em 2010 teve início efetivamente o Projeto de Repaginação Estrutural e Comercial da CEASA/PE que 
prevê o desenvolvimento de intervenções físicas nas suas instalações, em 6 etapas até 2016. Essas intervenções são 
realizadas de acordo com as prioridades  e disponibilidade de recursos financeiros, tudo em consonância com as 
normas técnicas de acessibilidade.  

 
 

              ETAPA I – OBRAS REALIZADAS EM 2010  
  

o Limpeza, drenagem e recuperação das caixas coletoras 
 

o Reforma do muro no entorno da CEASA  
 

o Serviços de impermeabilização da laje superior com aplicação de platibanda e pintura de toda coberta do 
galpão 3.0.  

 
o Projeto de Reforma do RECIFLOR e Alimentos Orgânicos  

 
o Elaboração de Projetos Arquitetônicos e de instalações elétricas, hidráulicas, esgotamento sanitário e 

drenagem de águas pluviais.  
 

o Fornecimento e implantação de câmeras de segurança 
 

o Reforma do pavimento em paralelepípedo 
 

o Elaboração do projeto arquitetônico 
 
 

ETAPA II - OBRAS REALIZADAS EM 2011 
 

o Projetos de urbanização. 
 

o Elaboração de proposta de circulação e projetos executivos de sinalização de trânsito (assessoramento 
técnico)  

 
o Reforma do Mini Shopping e construção de  sanitários públicos acessíveis 

 
o Serviços de recuperação da Sede Social dos Usuários da CEASA-PE 

 
o Recuperação dos pontos de ônibus/táxis/lotérica/feira de orgânicos  

 
Serviço de remoção de grades antigas e recuperação de mureta com grades novas no entorno da CEASA.  
 

o Recuperação estrutural e construção da marquise do galpão GLP I  
 

Recuperação estrutural do galpão 6.0 
 



 

o Serviços de recuperação da coberta do galpão 6.2 
 

Serviços complementares nas dependências do prédio da Sopa Amiga 
 
o Projeto básico de revestimento de canal 

 
o Serviços de apoio as intervenções nos galpões e áreas externas de circulação 

 
o Recuperação da coberta do galpão GLP II  

 
o Serviço de terraplenagem na área para ampliação da CEASA 

 
o Execução dos serviços de substituição da coberta de entrada de motos e recuperação dos toldos nos 

abrigos de pontos de ônibus/táxi e do estacionamento do prédio de administração 
 

o Construção do galpão do ovo e do abacaxi 
 

o Levantamento topográfico 
 

o Acompanhamento, supervisão e fiscalização de obras 
 

o Reforma dos passeios dos canteiros 
 

o Reforma da área comum do galpão 6.0 
 

o Recuperação e restauração da estrutura do pórtico principal 
 

o Drenagem no galpão 6.1 
 

o Serviços de adequação de mourões de ferro 
 

o Adequação do galpão 6.2 e pintura de mureta de sustentação de grades 
 

o Reforma de salas no prédio adminstrativo 
 

o Construção de 1 módulo sanitário 
 

o Execução das obras de 1 bloco de sanitário público e 4 boxes comerciais no setor I, em frente ao galpão 
GLPI 

 
o Adequação e recuperação da coberta da marquise do galpão LA-1 e estrutura  metálica do galpão GLP II 

 
 

Resumo Geral dos Recursos Aplicados Atinentes ao 2º Termo Aditivo  
ao Contrato de Gestão Nº 001/2008 

 
 

ESPECIFICAÇÃO VALORES (r$) 
Custeio 2.968.500,00 
Capital 6.543.500,00 
Contrapartida 2.378.000,00 
Total 11.890.000,00 

 
 
ETAPA III – OBRAS REALIZADAS EM 2012  

 
  

o Construção do galpão GPL – III, com M2, destinado a comercialização de frutas 
 



 

o Construção do  galpão GPL – com M2, destinado a ..................relocação dos comerciantes de ovo 
 
o Construção de x lojas do anel viário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2) PROJETOS SÓCIO-AMBIENTAIS 
 
 
3.2.1 - Central de Embalagens  

 
O Banco de Caixas, em função do rápido crescimento do Programa, passou a funcionar em uma área de 

7.800 m²,, maior 66% do que a anterior, com 4.700 m². A nova estrutura tem espaço administrativo, comercial e 
operacional bem definidos.  

  
 
 
 
Hoje 70% dos produtos comercializados no entreposto, já estão devidamente embalados. Em 2012 foram 

implantadas as embalagens para cenoura e beterraba. A higienização esse ano chegou a uma média de 770 mil 
caixas mensais.  

 
A implantação gradativa, por setores, conforme cronograma de implantação, abaixo, foi o grande diferencial 

da Central de Embalagens da CEASA-PE que, atualmente, é referência nacional para todos os Centros de 
Abastecimento.    

 
 

                                       IMPLANTAÇÃO DA CAIXA PADRÃO CEASA  
 

PRODUTOS MÊS TIPO CX *STATUS 

Tomate Nov/09 6424 100 

Mamão Abr/10 6424/6431 100 

Laranja Ago/10 6424 100 

Melão Nov/10 6431 100 

Macaxeira Dez/10 6424 100 

Frutas do Vale  Dez/10 6431 100 

Abacaxi Jan/2011 6431 100 

Limão Ago/2011 6424 100 

Maracujá Ago/2011 6431 100 

Abacate Nov/2011 6431 100 

Cenoura Jan/2012 6424 100 

Beterraba Jun/2012 6424 100 
 
 

*As vendas podem ser fracionadas 



 

  

             

3.2.2)  Monitoramento do Uso de Agrotóxicos  

                 Em cumprimento ao TAC Conjunto nº 01/08, firmado entre o Ministério Público e CEASA-PE/O.S., foi dado 
continuidade ao monitoramento do uso de agrotóxicos através de coletas mensais de vegetais realizadas pela 
Unidade Estadual de Inspeção Vegetal da ADAGRO, localizada no Posto de Monitoramento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Esse controle vem repercutindo favoravelmente, uma vez que no quadro demonstrativo abaixo, vê-se que 
do início do Programa (abril2008) até 2012, foram analisadas pelo ITEP, 560 amostras, resultando em um índice 
médio de satisfação da ordem de 70%.  A seguir, resumo dos resultados das coletas.    

 
 

RESUMO DAS COLETAS REALIZADAS SEGUNDO  
RESULTADOS DAS ANÁLISES 

 

Anos Quantidade  
Amostras 

 
Resultado 

 
 

Satisfatório 
% 

Insatisfatório 
% 

 2008*   63 61,90 38,10 

2009   84 65,50 34,50 

2010 124 75,00 25,00 

2011 145 75,20 24,80 

2012 144 69,44 30,55 

Total 560 69,45 30,55 
* Início em abril 
 

De acordo com o desempenho por produto, constata-se que a maior incidência de contaminação ocorreu 
no pimentão (83%), repolho (50,0%) e abacaxi (50%)..  

 
                       

3.2.3)   Gestão de Resíduos 
 

A importância de preservar o meio ambiente vem sendo foco das agendas ambientais em todo o mundo, e 
a CEASA vem se dedicando ao assunto com responsabilidade. As principais ações programadas para o exercício 
2012/2013 estão listadas a seguir: 

 



 

o Elaboração de projeto para a coleta de copos descartáveis utilizados nos restaurante, bares e 
quiosques; 

 
o Elaboração de projeto para coleta de óleo vegetal comestível nos bares e restaurantes, em 

atendimento as exigências da lei Nº 14.378 de 02.09.2011; 
 

o Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Ceasa e do Silo 
Portuário, e   

 
o Estudo de viabilidade do aproveitamento dos resíduos orgânicos (rumem e esterco animal) gerado 

no abatedouro de Paudalho, por meio de processo de vermicompostagem e compostagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DO LIXO 
 

Local Viagens Peso (t) % total 
CTR Candeias 120 880,67 96,60 
Ecoponto – papelão - 30,48 3,34 
Ecoponto – plástico - 0,50 0,06 
Total reciclado % - 30,98 3,40 

Total Geral  911.65 100,00 
 
 
 
Na administração, foram implantadas 18 caixas coletoras de papel de escritório. A área de comercialização 

gera, aproximadamente, 880 t/mês de resíduos, dos quais 80% de orgânicos.  
 
 

            3.2.4)  Hortas Comunitárias 
 

 
A CEASA-PE, em parceria com o SINDFRUTAS e apoio do DENIT, dá continuidade as atividades de 

suporte técnico aos agricultores periurbanos localizados nos arredores da Ceasa, com o objetivo de conscientizá-los 
quanto ao uso racional de agrotóxicos e novas técnicas de plantio, visto que esses agricultores estão exercendo suas 
atividades agrícolas em áreas de propriedade da União. 

 
Segundo o diagnóstico realizado nas hortas comunitárias, fica evidente a dificuldade desses agricultores 

variar a produção devido ao solo improdutivo. O quiabo, cultura mais resistente, é a opção mais viável de plantio. 
Foram detectados problemas fitossanitários como empobrecimento dos nutrientes do solo, e ainda o descarte das 
embalagens de forma incorreta, tipo queima ou abandono nas próprias alças.  

 
A previsão é que ao longo do ano, esses problemas sejam trabalhados para dar melhores condições aos 

agricultores cadastrados no Programa, que totaliza 70 pessoas. 
 
 



 

3.2.5)  Segurança Alimentar 
 
 
Foi instituída no ano de 2012 através da Presidência do CEASA-PE/OS, a Brigada de Segurança 

Alimentar, com ações propostas para melhoria da comercialização em se tratando de higiene, padronização das 
normas de comercialização, fardamentos, tipos de transporte de alimentos, categorias de comercialização e 
fiscalização, em atendimento a Resolução 216/04 da ANVISA e do Código Sanitário do Estado de Pernambuco. 

 
Com a ação de diagnosticar as condições higiênico-sanitarias dos Servicos de Alimentação quais sejam: 

Restaurantes, Lanchonetes, Quiosques e Bares situados nas dependências do CEASA, assim como o comercio 
ambulantes de cafezeiras, lanches diversos e caldo-de-cana; elaboração e entrega dos documentos sanitários 
preconizados pelas legislações da ANVISA, como Manual de Boas Praticas na Manipulação dos Alimentos e seus 
respectivos POPs – Procedimentos Operacionais Padrão; treinar os manipuladores de alimentos, acompanhar as 
atividades sanitárias durante a  comercialização e promover projetos de melhorias como reforma dos carrinhos de 
comercialização, venda de batas e bonés, confecção de crachá de identificação entre outros. 

 
 Estas ações integradas e sistemáticas tem como principal objetivo, promover aos usuários do CEASA, a 

qualidade e segurança da alimentação oferecida pelo comercio ambulante e pelos Serviços de Alimentação. 
 
A equipe multiprofissional da Brigada de Segurança Alimentar possui um quadro técnico composto de 

nutricionista-sanitarista, engenheiro químico, assistente social, psicóloga, associações dos comerciantes autônomos e 
permissionários e estagiários da graduação do curso de nutrição e dos cursos técnicos na área de nutrição e de 
segurança alimentar. 

 
 
 

3.2.6)  Feira de Produtos Orgânicos  
 
 

A feira de produtos orgânicos da CEASA, criada em março/2008, às vésperas de completar 5 anos, 
está consolidada como a versão mais segura, entre todas as unidades em operação na Região Metropolitana. É 
preocupação do Governo do Estado, manter a credibilidade e a responsabilidade social perante os consumidores que 
fazem opção pelo consumo de produtos saudáveis.  

 
A movimentação da feira comparada a 2011 foi reduzida em mais de 20%, quando o volume 

comercializado, de 3,2 t caiu para 2,5 t / semanal. Assim como no setor de atacado, a falta de chuvas provocou a 
redução da produção, repercutindo na freqüência dos agricultores à feira, que por motivo de falta de produtos, 
deixaram de comparecer por algumas semanas.    

 
 

PERFORMANCE DA FEIRA DE ORGÂNICOS 
 

Anos 
Média 

semanal / t 
Evolução 

% 
2008* 2.441 100 
2009 2.711 111 
2010 3.123 128 
2011 3.123 128 
2012 2.503 102 

             
*Início da feira 

 
 

Em agosto foi realizada pela UFRPE pesquisa com os consumidores da feira de orgânicos da 
CEASA, a fim de fazer um diagnóstico desse programa, identificando o grau de satisfação dos consumidores.  

 
 
                               Resultados do Levantamento 



 

 
� Número de entrevistas  - 63 

 
� Procedência dos clientes  - Bairros circunvizinhos (40%), principalmente 

Jardim São Paulo (25%) 
� Freqüência as compras - Semanal (76%) 

 
� Horário - Satisfeitos (86%) 

 
� Pontos de interesse dos clientes - 
 

Proximidade (26%) e Qualidade (23%) 

� Satisfação com os preços - Satisfeitos (89%) 
 

� Sugestões dos clientes - Aumento de variedades (30%) e maior 
disponibilidade dos produtos (24%) 
 

:       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.7)  PROGRAMA ACESSIBILIDADE 
 
 

 
A CEASA/PE, de acordo com as disponibilidades financeiras, continua na implantação da acessibilidade nas obras e 

nas áreas, a fim de facilitar a locomoção, acessos das pessoas que tem dificuldades de mobilidade. A preocupação de 
tornar este grande espaço acessível a todos, é a nossa meta. 

 
o ÁREAS EXTERNAS  

 
o As calçadas, acessos, aos poucos se integram ao Plano de Repaginação, com rampas, pisos, 

rebaixamentos.  
 

o Novas vagas nos estacionamentos para idosos, pessoas deficiente, gestantes, foram 
implantadas, próximas aos Bancos, Mini Shopping, Reciflor e Galpões. 

 
o Nos novos Galpões do Ovo e do Abacaxi, estão sendo providenciados corrimões em suas 

rampas que até a conclusão das obras e liberação para o comercio, serão instalados, permitindo 
o acesso com segurança a todos. 

 
o Orelhões foram instalados em diversos pontos obedecendo à acessibilidade. 

 
 

o ÁREAS INTERNAS 
 

o Os Galpões do Ovo e do Abacaxi estão no plano com os seus banheiros acessíveis. Louça, 
metais, barra de apoio encontram-se de acordo com as normas para o devido uso.  

 
o O Bloco Administrativo inicia na recepção os trabalhos de implantação da acessibilidade com o 

rebaixamento do balcão de atendimento. Os pisos de alerta, tátil, direcional, serão colocados de 
acordo com o projeto.  

 



 

o Os aparelhos telefônicos foram instalados, para suprir as necessidades. O elevador internamente 
foi reformado e colocado painel e barras de apoio, como também nos acessos ao mesmo, nos 
andares, foram instalados placas de acordo com as normas. 

 
o As portas das salas foram substituídas por outras com maçanetas conforme as exigências. 

Outras providenciam serão tomadas, como banheiros, escadas, para que num futuro próximo 
tenhamos um CEASA acessível a todos, 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) ATIVIDADES SOCIAIS  

 
 

4.1)       PROGRAMA SOPA AMIGA 
 

 
Implantado com o objetivo de complementar nutricionalmente a dieta alimentar das creches, associações 

comunitárias e comunidades carentes, o Programa Sopa Amiga é uma das ferramentas do Governo para o combate 
a fome e a desnutrição. Atualmente, são beneficiadas 39 Instituições do Recife e Região Metropolitana, que 
representa aproximadamente 1.875 famílias. Esse trabalho é monitorado por uma equipe social que acompanha o 
trabalho junto às entidades beneficiadas. 

 
NÚMEROS DO PROGRAMA EM 2011 

 

o Produção 191 mil kg/ano 

o Distribuição (pratos de sopa) 930 mil/ano 

o Distribuição (pães)* 730 mil unid/ano 

o Comunidades atendidas 38/semana 

o Beneficiários 1.765 famílias 
*O expressivo incremento na produção foi registrado em função da participação da  
CEASA em eventos sociais.  
 

 
4.2) ALBERGUE CEASA  

 
 



 

A Central deu continuidade ao projeto social de acolhimento aos trabalhadores de outras cidades e RMR que 
não tem condições financeiras para retornar diariamente aos seus lares. Atualmente, pernoitam no Albergue cerca de 
200 trabalhadores/dia, procedentes do interior do Estado, Região Metropolitana e Alagoas e Paraíba. 

 
A administração sempre busca o conforto e bem-estar dos usuários, e esse ano, conseguiu colocar o serviço 

de barbearia, que atende 1 vez por semana no local, pagando-se uma taxa mínima. No ambiente tem instalado um 
sistema de monitoramento de câmeras de segurança, o que da tranqüilidade ao espaço. Aquisições antigas, gelágua, 
freezer profissional, para acondicionar quentinhas entre outros produtos utilizáveis, e máquina de lavar roupas, 
transformaram o local em um agradável ponto de encontro. 

 
 
 Semanalmente, através do Programa Sopa Amiga, são distribuídos sopa e pão aos que pernoitam no local. E 

mais, recebem cafezinho e água gratuitamente. 
 

 
4.3) PROJETO INCLUSÃO DIGITAL - TELE CENTRO CEASA 

 
Este programa tem como objetivo promover a inclusão digital e treinamento de jovens entre 16 e 28 anos em 

busca do 1º emprego. O curso é dividido nos seguintes módulos: Introdução a Processamento de Dados, Windows, 
Word (edição de texto), Excel 
(planilha eletrônica, Power Point (apresentação de slides) e internet. 
 

As aulas são realizadas no Telecentro CEASA/PE, localizado na ASSUCERE– Associação dos Usuários e 
Comerciantes da CEASA, no turno da tarde das 13h30 às 15:00 e das 15h00 às 17h00 de segunda à quinta.  
 

A unidade CEASA tem 10 micros, 1 por aluno, ambiente climatizado e equipe qualificada de instrutores.  


