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APRESENTAÇÃO 

O ano de 2014 foi atípico para o Brasil. A realização de eventos importantes como a Copa do Mundo e as 
eleições majoritárias e proporcionais, naturalmente, interferiram no cotidiano da população. Ao mesmo 
tempo, o recrudescimento da crise econômica, a partir do 2° semestre, afetou o crescimento da nação. Para 
o pernambucano e o Ceasa-PE, em particular, o ano foi, principalmente marcado pelo súbito 
desaparecimento do Governador Eduardo Campos que encerrou de forma brilhante o ciclo 2007/2014, 
deixando um legado valioso para o Estado. A contribuição do Governo foi decisiva para os resultados que o 
Ceasa-PE conseguiu conquistar ao longo do período. 

Aqui, poderiam ser listados muitos avanços, mas optamos por citar alguns projetos transformadores como a 
implantação da Central de Embalagens e o Monitoramento de Agrotóxicos, que "quebraram" antigas práticas 
de mercado. Da mesma maneira, o fortalecimento da agricultura familiar, conseguiu, afinal, inserir no 
mercado, pequenos agricultores através do Centro de Agricultura Familiar (CECAF), da feira de flores 
(RECIFLOR) e da feira de produtos orgânicos, beneficiando, notadamente, os municípios do Agreste, 
destacando-se Vitória de Santo Antão, Chã Grande, Feira Nova, Pombos e Amaragi (produtores orgânicos) e 
Gravatá (produtores de flores). 

Segundo a classificação anual do Programa Brasileiro de Modernização de Hortigranjeiro — PROHORT- o 
Ceasa-PE manteve a 4' posição no ranking de comercialização de hortifrutigranjeiros com uma 
movimentação de 703.555 t e circulação de R$1.314.570,00 (hum bilhão trezentos e quatorze milhões e 
quinhentos e setenta mil reais) em 2014. O Estado de São Paulo lidera o ranking (3.368 mil t), seguido da 
grande BH, 1.487 mil te, na terceira posição, o Rio de Janeiro, 1.463 mil toneladas. 

No corpo deste documento, estão as análises dos aspectos administrativos, financeiros e operacionais, bem 
como, a performance dos indicadores de desempenho da Empresa, os quais refletem os resultados da 
gestão desta Organização Social. 





1. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS 

1.1 ATIVIDADES GERAIS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Com a consolidação do processo de controle de receitas e despesas aplicando a metodologia de registro 
financeiro e contábil das receitas e despesas pelo sistema de custos iniciado em 2012, foi possível avaliar os 
resultados físicos e financeiros durante o exercício de 2014, o que permitiu avaliar e avançar com as 
inovações programadas e no atendimento e aplicação dos sistemas informatizados da Receita Federai. 

Ainda em 2014, foram aperfeiçoados os sistemas informatizados, concluímos pelo entendimento que em face 
da nova realidade teríamos que avançar no processo de implantação de sistemas que atendesserr, nossos 
necessidades, assim, foi gestada a nova dinâmica de ação onde atacamos a capacitação, a disponibilização 
de novos equipamentos e capacitação para nossos funcionários, estabelecemos as metas para 20'15, que 
são prioritariamente interligação dos sistemas de informações administrativas, financeiras e de recursos 
humanos. 

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 o objetivo de atender e cumprir as exigências da legislação que regulamentou o funcionamento das 
Organizações Sociais, mantendo em sua home page os relatórios de execução física e financeira de suas 
atividades, inclusive os referentes ao contrato de gestão firmado com o Governo do Estado de Pernambuco. 

Do todo se denota que há uma preocupação em integrar os vários segmentos da organização e manter e 
disponibilizar as informações para acesso interno e externo por entendermos ser esta a forma de se prestar 
contas do que vem sendo realizado por esta Organização Social. 

1.2 . 0 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

Ao longo do exercício a dinâmica foi a de avançar nos instrumentos de gestão e controle, destacando se a 
melhorias nas informações do caixa, tesouraria e no maior controle no contas a receber e a pagar. 
Paralelamente se cuidou de aprimorar os sistemas lógicos com a finalidade de adequar-se a nova realidade 
imposta pela Receita Federal que acessa de forma on une as informações financeiras e contábeis. 

Neste contexto é oportuno pontuar cada uma das inserções que se destacaram e elevaram o desempenho 
técnico e operacional deste departamento, assim sendo, passamos a descrevê-los. 
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a) Melhoria e Adequação do Sistema de Controle por Centro de Custos. 

Até 2012, o processo de gestão financeira e contábil era realizado por atividade, embora tivéssemos absoluto 
controle sobre a gestão dos recursos entendemos que em face dos inúmeros contratos e da vinculação de 
parte destes aos contratos firmados com o Governo do Estado, notadamente, aos contratos de gestão. 

Considerando que a busca pelo aperfeiçoamento do processo é sistemático, adotamos a partir de 2013 o 
modelo de gestão por centro de custos, onde as despesas passaram a ser alocadas financeiramente e 
contabilmente de forma mais detalhada, permitindo um controle mais efetivo das despesas e conseqüente 
controle dos saldos das contas bancárias. 

Em 2014, demos prosseguimento as intervenções de controle financeiro com o aperfeiçoamento da 
metodologia já empregada, a principal ação foi no sentido de tratar a apropriação das receitas e execução 
das despesas por dois segmentos, as oriundas de fontes públicas e as diretamente arrecadadas, o que 
possibilitou uma melhor visão estratégica para planejamento das ações e melhores condições para aferição 
dos resultados. 

b) Implantação do Sistema de Emissão de Relatório Diário de Acompanhamento Financeiro. 

Mantivemos e aperfeiçoamos os relatórios diários do fluxo de financeiro, o qual retrata em curto prazo as 
receitas pendentes e despesas de curto prazo. 

As alterações feitas no fluxo de caixa resultaram em maior segurança, transparência e dinamização das 
informações nos controles financeiros. 

c) Acompanhamento e Controle Diário das Receitas Próprias. 

Quanto ao acompanhamento das informações e controle diário das receitas próprias (Romaneio, 
Estacionamento, Reciflor, Área de Comercialização, Pronaf, Balança e outros), em relação aos valores 
depositados em caixa foram atividades implantadas em 2012 e mantidas. 

Embora tenhamos elevado o grau de segurança quanto a melhoria do fluxo de receitas, entendemos ser 
possível obter melhores resultados a partir da instrumentalização da cobrança. Neste particular, reforçamos o 
controle das informações repassadas pela tesouraria referente aos depósitos feitos no caixa das receitas 
próprias e inserimos os responsáveis na execução de tal tarefa, orientado-os quanto aos procedimentos a 
serem adotados para manter as informações de caixa das receitas arrecadadas na área. 

Ainda dentro desta perspectiva, consolidamos o acompanhamento da inadimplência com a implantação de 
novos instrumentos de controle a fim de subsidiar a diretoria quanto ao cumprimento das sansões 
administrativas o que otimizou a execução da cobrança. 
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d) Melhoria da Sincronia Institucional com a Rede Bancária. 

Mantivemos a parceria com as instituições bancárias que estão mais sensíveis as demandas dos 
permissionários, usuários e funcionários, neste contexto, destacamos a celeridade nas respostas a nossos 
pleitos, principalmente quanto as demandas dos permissionários e usuários. 

e) Capacitação 

Nosso quadro de pessoal participação específica para operação dos sistemas informatizados e operação do 
sistema da receita federal. 

Conclusão: 

Dentro da dinâmica posta em marcha o Departamento Financeiro tem apresentado mudanças significativas 
nos resultados, quer pelo constante aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, quer pela necessidade de 
acelerar o entendimento quanto a nova realidade imposta pelo fisco, como o e-social e pela necessidade de 
informar em tempo real os dados ao sistema da Receita Federal, estes foram os maiores desafios o que 
demandou incansável empenho de equipe e dinamismo na absorção destes conceitos técnicos e 
operacionais, sendo estas mais uma ferramenta de facilitação e suporte ao planejamento institucional. 

1.3 — TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

No decorrer de 2014 demos continuidade do Sistema Integrado de Gestão, agora em fase de finalização, no 
seu funcionamento paralelo com os Sistemas antigos, cuja avaliação foi feita pelos seus Gestores, por meio 
testes, o que permitiu os ajustes. 

Mantemos as Redes Sociais, abastecidas diariamente com informações úteis a população, disponibilizadas 
também em nosso Site: www.ceasape.org.br, destacando o RECIFLOR - Feira de Flores, Feira de Orgânicos 
e o SIMA - Sistema Nacional de Informação de Mercado Agrícola. 

As mudanças na Legislação Fiscal foram objeto de revisão em nosso Sistema de Contabilidade que teve 
uma substancial alteração, fazendo-se necessário para gerar informações junto a Receita Federal, o que 
demandou melhoria dos equipamentos. 

Um novo Sistema foi desenvolvido para o Silo Portuário, denominado como Sistema de Controle de Cargas 
do Silo Portuário, facilitando assim o gerenciamento dos navios que atracam nas suas dependências, e 
também sendo supervisionado pelo Órgão Federal Portuário, onde será informado tudo que é descarregado, 
expedido e estocado em seus Silos. 

Adotamos a política de locação de equipamentos de informática, que demonstrou grande vantagem para a 
Organização, pois os equipamentos cuja despesa de recuperação e manutenção deixamos de absorver. 
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1.4 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

a) Programas de Apoio a Capacitação e Elevação da Escolaridade 

No ano de 2014 fizemos investimento em capacitação para os colaboradores desta CEASA-PE/O.S., 
processo que está sendo continuo em relação a política de desenvolvimento institucional. 

Neste período, tivemos 4 (quatro) colaboradores que cursaram a graduação, sendo 1 (um) que concluiu a 
graduação em Gestão em RH e três estão cursando a graduação em Administração, Ciências da 
Computação e Engenharia de Produção e em relação ao curso de pós-graduação, especialista, foram 2 
(dois) colaboradores que concluíram especialização na área de Gestão Estratégica de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoas, existe ainda 1 (um) colaborador que concluiu o mestrado na área de Gestão 
Empresarial. 

Em Relação aos dependentes dos nossos colaboradores esta CEASA-PE/O.S. concede incentivos para que 
os mesmos continuem estudando, conforme é estabelecida pela Portaria n° 056/2007 desta Organização 
Social e concedido tal benefício a 22 (vinte e dois) dependentes e desses, 3 (três) concluíram o curso e já 
estão no mercado de trabalho. 

Também é concedido o auxílio Educação, que visa o investimento na educação dos filhos dos funcionários 
desta Ceasa que estão matriculados no ensino Fundamental e Médio, beneficiando 30 (trinta) funcionários e 
45 (quarenta e cinco) dependentes. 

A política desta Ceasa, também, é investir nos alunos de instituições com afinidade dos objetivos da 
empresa, no qual temos convênio com o Centro de Integração de Empresa e Escola — CIEE, conforme 
Portaria existente que beneficia os discentes com 17 (dezessete) bolsas de estágio para prepará-los para o 
mercado de trabalho. 

A política desta Ceasa, também, é investir nos alunos de instituições com afinidade dos objetivos da 
empresa, no qual temos convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento 
Regional Pernambuco - SENAC, que beneficia 04 (quatro) discentes para prepará-los para o mercado de 
trabalho. 

Lembrando que o resultado desses objetivos está sendo cumprido, e isso é comprovado conforme dados 
acima citados. 
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b) Programa de Assistência Médico-Hospitalar 

Em 2014 mantivemos o Programa de Assistência de Marcação de Consultas, Exames Simples e de Alta 
Complexidade e Cirurgias, como também aquisição de Medicamentos que se enquadra no Programa do 
Ministério da Saúde. Este programa tem por objetivo apoiar os funcionários junto aos órgãos de saúde. 

b) Serviço Social 

A gestão de 2014 teve como finalidade gerar satisfação e bem estar a todos os funcionários que faz o 
CEASA/Recife. Foram realizadas ações para buscar o cuidado com saúde, segurança, e uma melhor 
acomodação para os funcionários que pernoita no Ceasa, atendimento individual e coletivo em diversos 
segmentos. 

A atuação do Serviço Social serve de mediador entre as partes, na busca do equilíbrio interno e externo, para 
satisfação dos trabalhadores, partindo do principio de que estamos ligados diretamente a todas as pessoas, 
ou melhor, direto na sociedade. 

• Atendimentos individuais aos funcionários; 

• Orientações aos funcionários em diversos segmentos; 

• Visitas domiciliar e hospitalar; 

• Encaminhamos o trabalhador individual para resolução de vários pleitos; 

• Reunião com pequenos grupos de funcionários para resolver conflitos interpessoais; 
• Realizamos visitas técnicas para um possível laudo periciais, informações e pareceres; 
• Supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 
• Participação no fórum de segurança; 

1.5. COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

A Coordenadoria de Controle Interno — CU exerceu suas atividades no ano de 2014 tendo como parâmetro o 
acompanhamento dos processos desenvolvidos pelo Ceasa, agindo no controle e avaliação das atividades 
da Organização Social, fornecendo informações às diversas áreas do Ceasa, subsidiando as Gerências 
envolvidas e a Direção do Entreposto Ceasa. 

A Coordenadoria pautou-se pela verificação sistemática dos registros dos Termos de Cooperação Técnica, 
Contratos e Convênios com os órgãos da Administração Pública de Recife, Pernambuco e a União , 
exercendo de forma permanente a análise dos documentos, dos Planos de Trabalho propostos e ainda o que 
determina a legislação e as normas vigentes. Atentamos para que a eficiência e eficácia na aplicação dos 
recursos, em termos quantitativos e qualitativos, fossem realmente alcançadas, visando para não ocorrência 
de erros ou irregularidades. 

Nessa esteira de entendimento, acompanhamos e apoiamos as operações do Controle Interno de diversos 
órgãos, Prefeitura da Cidade do Recife (Secretaria de Saúde e da Educação) CGE, CGU, TCE, Ministérios 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento — MAPA, MDS, PGE, ARPE, Vigilância Sanitária Estadual, etc, no 
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exercício das atribuições estabelecidas nos contratos, convênios e Termos de Parceria, celebrados conosco 
pelos entes públicos Municipal, Estadual e Federal. 

Realizamos auditorias operacionais e de gestão em contratos administrativos com objetivo do zelo de todos 
os procedimentos, desde o processo licitatório até o controle de saldo e dos pagamentos realizados. 
Continuamos a exercer o controle na formatação de toda documentação do Ceasa, através da digitalização 
dos mesmos, além dos setores de merenda escolar e logística da Secretaria de Educação de Pernambuco, 
arquivo geral e Coordenadoria de Controle Interno e, estamos ampliando tal serviço para os setores jurídico e 
de mercado do Ceasa. 

Procedemos à confecção dos relatórios gerenciais físicos, financeiros e do desempenho dos diversos 
contratos da Prestação dos Serviços e dos Contratos de Gestão celebrados com os órgãos da Administração 
Direta do Governo de Pernambuco (Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação) e da Prefeitura do 
Recife (Secretaria de Educação e da Saúde), gerando consistência e confiabilidade das informações para 
tomada de decisão da direção da CEASA-PE/OS. 

A seguir, demonstramos os Contratos e Convênio firmados com os entes públicos. 
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DESCRIÇÃO N° CONVÊNIOS 
/ CONTRATOS 

OBJETIVO CONVENENTE 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

390/14 

Execução do Programa de Alimentação 
Escolar da Secretaria de educação, bem 
como 	a 	implantação 	do 	Programa 	de 
Reestruturação Técnica e Operacional e 
Monitoramento 	do 	abastecimento 	de 
material 	escolar, 	fardamento 	escolar 	e 
outros 	materiais 	e 	suprimentos 	visando 
atender os alunos da Rede Municipal de 
ensino do Recife, contemplando todos os 
serviços previstos do Termo de Referência. 

PREFEITURA DO 
RECIFE 

SECRETARIA DE 
SAÚDE 

382/13 

Execução do 	Programa 	de Assistência 
Farmacêutica, 	Suprimentos 	e 
Equipamentos 	da 	Rede 	Municipal 	de 
Saúde no âmbito do SUS, visando dotar a 
Secretaria 	Municipal 	de 	Saúde 	de 
ferramenta de gestão eficaz e abrangente, 
que 	proporcione 	um 	gerenciamento 
otimizado 	e 	racional 	de 	seus 
medicamentos 	e 	suprimentos, 
contemplando 	os 	serviços 	previstos 	no 
Termo de referência. 

PREFEITURA DO 
RECIFE 

(MERENDA 
ESCOLAR / 

GESTÃO 
LOGÍSTICA) 

CONTRATO DE 
GESTÃO 001/14 

O 	Programa 	de 	Merenda 	Escolar 	é 
vinculado a Secretaria de educação do 
Estado através do Contrato de Gestão N° 
001/14. 	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. 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DE 
PERNAMBUCO 

(ABATEDOURO DE 
ESCADA, ITAMBÉ, 

PAUDALHO E 
RIBEIRÃO) 

056/13 

Serviços 	de 	gerenciamento 	técnico 	e 
operacional dos abatedouros de Escada, 
ltannbé, Paudalho e Ribeirão para abates 
de animais de grande e médio porte. 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E 

REFORMA 
AGRÁRIA 

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 objetivo 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 	adjacentes 	ao 
muro 	limítrofe 	do 	CEASA, 	nas 
proximidades 	da 	futura 	construção 	do 
Hospital Metropolitano Oeste, realizou-se o 
1° Termo Aditivo ao referido Convênio com 
acréscimo 	de 	114 	(cento 	e 	quatorze) 
Unidades Habitacionais. 

CHESF 

MILHO CONAB TERMO DE 
COMPROMISSO 

Atender o que determina o Art. 	7° da 
medida provisória n° 610 quanto à doação 
da 	CONAB, 	da quantidade de 25.000 
toneladas de milho. 

CONAB / 
MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA 

PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO 

CONTRATOS 
ADMINISTRATICOS 

DO CEASA 

125 	Contratos 	firmados 	com 	diversos 
fornecedores 	de 	materiais, 	serviços 	e 
manutenção. DIVERSOS 
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1.6 OUVIDORIA 

Consolidado como canal de comunicação cidadão/usuário, a Ouvidoria tem contribuído de maneira 
significativa com a gestão deste Centro de Abastecimento e Logística, já que as manifestações do 
cidadão/usuário tem proporcionado aos gestores informações que servem de ferramenta na melhoria da 
administração como um todo. 

Em 2014, a Ouvidoria registrou aproximadamente 156 manifestações, classificadas de acordo com a 
terminologia do sistema: 47,44% (informação), 33,97% (solicitação), 12,82% (reclamação) e 1,92% 
(denúncia).. 

A terminologia solicitação é referente a informações sobre funcionamento, horários, contato de 
permissionários, etc. Com  relação ao índice reclamação, a maior parte concentra-se na área operacional, 
pois é o serviço mais exposto ao público. Neste setor, estão incluídos limpeza, segurança, organização do 
mercado, etc. 

1.7 INDICADORES DE POSIÇÃO 

Enfim, transcrevemos o Demonstrativo dos Indicadores de Posição, no período 2014 / 2013, instrumento que 
tem por finalidade realizar uma análise de desempenho da OS.,, a partir de índices definidos. 

INDICADOR SIGLA .. REFERÊNCIA 
PERIODICIDADE DE 

APURAÇO 

VALOR DE 

(CONTRATUAL) 

MÉDIA 
2004/2013 

MÉDIA ANO 
2014 PESO 

PARTICIPAÇÃO DOS 
CUSTOS Fl XOS I PC F 

MENSAL, COM 
FECHAMENTO 

ANUAL 

MENOR QUE 
21,8% 18,5% 1,5 

50% 

LIQUIDEZ CORRENTE I LC 
MENSAL, COM 
FECHAMENTO 

ANUAL 

MAIOR QUE 
1,21 1,19 1,5 

1,00 

VOLUME POR OCUPAÇÃO IVO 
MENSAL, COM 
FECHAMENTO 

ANUAL 

MAIOR QUE 
1,23 1,15 1,0 

1,00 

OCUPAÇÃO DA ÁREA 
DISPONÍVEL 

I OAD 
MENSAL, COM 
FECHAMENTO 

ANUAL 
100% 99,2% 99,5% 0,5 

RESULTADO LIQUIDO 
APLICÁVEL I RLA 

MENSAL, COM 
FECHAMENTO 

ANUAL 

MAJOR QUE 
5,5% 7,06% 2,5 

5% 

PARTICIPAÇÃO DO CUSTO 
DE PESSOAL NO 
FATURAM EN TO 

IPCP 
MENSAL, COM 
FECHAMENTO 

ANUAL 

MENOR QUE 
16,4% 15,2% 1,5 

4-5% 

EFICIÊNCIA NA COBRANÇA 
DAS TARIFAS IET 

MENSAL, COM 
FECHAMENTO 

ANUAL 

MENOR QUE 
1,0% 0,7% 1,0 

3% 

CUSTO TOTAL PELO 
VOLUME 

COMERCIALIZADO 
ICV C 

MENSAL, COM 
FECHAMENTO 

ANUAL 

MENOR QUE 
1,7% 0,9% 0,5 

1% 
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RECOMENDAÇÕES 

Indicador de Imagem da Organização diante da Sociedade (1105) 

Recomenda-se que possam ser incorporados a este levantamento as inserções na mídia televisiva, em 
decorrência do papel relevante que o O.S. desempenha hoje na economia do Estado de Pernambuco. Assim, 
deverão ser monitoradas tanto as notícias na Mia impressa quanto as veiculadas em rede local e nacional 
de televisão. 

PARECER FINAL 

De modo geral, o CEASA-PE/OS continua mantendo um ótimo padrão de desempenho em seus indicadores, 
cabendo salientar que atingiu em 2014 um score praticamente igual ao de 2013, considerado o melhor score 
desde o início da implantação dos indicadores. 

Fica demonstrado a estabilidade na gestão das operações e capacidade de reação às adversidades, 
transcendendo inclusive a crises econômicas e instabilidades políticas no cenário nacional e internacional. 
Para o ano de 2015 o desafio será ainda maior face as previsões políticas e econômicas para os âmbitos 
regional, nacional e internacional 
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Hortigranjeiros 664.262 703.555 5,91 
Atípicos 210.978 236.104 11,91 
Diversos 124.822 128.120 2,64 
Total Geral 1.000.062 1.067.779 6,77 
Média 83.338 89.982 

2. ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS 

2.1 ATIVIDADES OPERACIONAIS 

a) Movimentação do Entreposto 

O sistema produtivo em 2014 continuou a enfrentar dificuldades de abastecimento devido à escalada 
progressiva dos preços, causada pelas irregularidades climáticas em algumas regiões, especialmente do 
Sudeste (seca em São Paulo e enchentes em Minas) e pelo prosseguimento da estiagem no nordeste, 
embora com menor ênfase. O processo inflacionário que aos poucos vem se consolidando, foi outro fator 
relevante que se refletiu no aumento dos custos de produção, mão de obra, defensivos e fertilizantes. 

Em que pesem os fatores citados acima, a oferta de hortigranjeiros no Ceasa-PE, 703 mil t, voltou a crescer 
(5,91%), após um período de recuo provocado pela ação da seca no Estado no biênio 2012/13. O grupo de 
produtos atípicos, não perecíveis teve um crescimento mais expressivo, da ordem de 12%. Enfim, no geral, 
a oferta média mensal atingiu quase 90 mil t, contra as 83,3 mil t, registradas ano passado. 

COMPARATIVO DO VOLUME OFERTADO À CEASA-PE 
(2014/2013) 

b) Variação de Preços em Nível de Atacado 

Segundo o IBGE: 

O índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do 
Pais, encerrou o ano de 2014 com alta de 6,41%, dentro da meta do Banco Central, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora tenha ficado abaixo do teto da 
meta, de 6,5%, a inflação acelerou em relação à registrada em 2013, 5,91%. O grupo 
alimentação e bebidas, o de maior peso no orçamento familiar, contribuiu com 1,97 pontos 
percentual da alta de 6,41%. 

No mercado atacadista Ceasa-PE, principal regulador do comércio de hortifruti, o preço médio/kg (R$ 2,78) 
apresentou estabilidade com relação ao ano passado (0,36%). Contudo, a análise por grupo de alimentos 
mostra, em função do crescimento da oferta no mesmo período, retração das cotações de hortigranjeiros de 
5,56%, ou seja, R$ 1,98/kg / R$ 1,87/kg. No sentido inverso, a variação das cotações do grupo de atípicos, 
cereais, estivas, bebidas, etc., cresceu, em torno de 3,6%, conforme, quadro demonstrativo. 
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PREÇOS MÉDIOS PRATICADOS NO CEASA-PE 
(2014/2013) 

GRUPO DE 
PRODUTOS 

PREÇO MÉDIO (R$/Kg) 

2013 2014 VARIAÇÃO % 
Hortigranjeiros 1,98 1,87 -5,56 

Atípicos 5,29 5,48 3,59 
Diversos 2,85 2,85 - 

Média 2,79 2,78 -0,36 

c) Movimentação Financeira Comercial 

Os números referentes à movimentação financeira, com relação a 2013 registraram um crescimento médio 
de 6,60%, saltando de 2,8 bilhões para quase 3 bilhões de reais/ano, enquanto os valores dos hortis 
apresentaram estabilidade (0,05%). Em alta, a representatividade dos produtos não perecíveis chegou à 
casa de 1,3 bilhão, 43,5% do total movimentado e crescimento de 15% com relação a valores, registrados 
ano passado. 

COMPARATIVO DO VALOR COMERCIALIZADO 
(2014/2013) 

GRUPO DE 
PRODUTOS 

VALOR (R$ 1.000) 
2013 2014 VARIAÇÃO % 

Hortigranjeiros 1.315.194 1.314.570 -0,05 
Atípicos 1.117.306 1.292.688 15,70 
Diversos 355.743 365.142 2,64 
Total Geral 2.788.243 2.972.400 6,60 

d) Fluxo de Veículos de Carga 

A movimentação anual de veículos de carga (195 mil unidades) apresentou estabilidade com relação ao 
exercício anterior (0,82%). O tipo truck (53 mil unidades) é o mais utilizado, seguido do caminhão (40 mil) e 
mercedinha (36). Com relação ao ano passado, o tipo caminhão foi o mais utilizado, registrando maior 
crescimento (30%), enquanto a frequência do truck e utilitário decresceram na faixa de 10%. 

COMPARATIVO DO FLUXO DE VEÍCULOS DE CARGA 
(2014/2013) 

VEICULOS ANOS % 
2013 2014 

Utilitário 28.040 25.391 -9,45 
F4000 15.701 16.935 7,86 
Caminhão 31.256 40.634 30,00 
Truck 59.354 52.991 -10,72 
Mercedinha 37.371 36.043 -3,55 
Outros 21.532 22.846 6,10 
TOTAL 193.254 194.840 0,82 
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e) Fluxo de Veículos de Pequeno Porte 

O fluxo destes veículos aumentou em torno de 5%, registrando uma frequência de 3.700 mil unidades/ano, 
mais 182 mil veículos do que o ano passado. A movimentação das categorias, passeio e utilitário, tiveram um 
acréscimo médio de 6%, em relação a 2013. È importante considerar que os veículos, tipo passeio, são os 
únicos tarifados. A frequência de "outros" veículos, taxistas, carros oficiais, e isentos apresentou estabilidade. 

FLUXO DE VEÍCULOS SEGUNDO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 
(2014/2013) 

Passeio 1.213.582 1.292.996 6,54 
Utilitário 1.654.961 1.754.224 6,00 
Outros 617.093 620.758 0,59 
Total 3.485.636 3.667.978 5,23 

Ressalta-se que o Ceasa-PE disponibiliza 2 parques de estacionamentos gratuitos e que a taxa de 
estacionamento rotativo é cobrada apenas para veículos de passeio, que não utilizam os parques gratuitos. 

Este ano, foi registrada expansão das vagas de estacionamento (345), resultado da demolição do galpão do 
abacaxi (MLPII), pátio de safra e futuramente do bananódromo, cujos comerciantes serão relocados para o 
antigo setor de ovos. 

O Segurança e Controle do Trânsito 

Em 2014, os números apontados pelo setor de segurança foram favoráveis, após uma série de ações 
praticadas. O resultado foi uma queda expressiva de 44% com relação ano anterior (31 ocorrências contra 
55), resultado da parceria com as delegacias especializadas que realizaram ações dentro do Ceasa-PE. 
Outro fator determinante foi à continuidade da realização mensal do Fórum de Segurança, com ampla 
participação dos órgãos de defesa do Estado, que priorizam a realização de blitz semanais na Central e 
ações dentro do entreposto. Ver comparativo abaixo. 

, 
. , 
Assaltos e roubos 23 17 -26,09 
Ameaças, agressões e outros 32 14 -56,25 
Total 55 31 -43,64 
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g) Fórum de Segurança do Ceasa-PE 

O Fórum de Segurança do Ceasa é um espaço inovador de debate, articulação e cooperação mútua, que 
tem com proposta aumentar a segurança do entreposto e localidades próximas, reunindo autoridades da 
área, lideranças empresariais, diretores e técnicos que se encontram sistematicamente, no auditório do 
centro de abastecimento. 

Participam do Fórum, Diretores do Ceasa, da ASSUCERE, do SINDFRUTAS e Associações aqui 
estabelecidas, além de contar com o envolvimento efetivo da Policia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, 
Policia Rodoviária Federal e representantes do DNIT. 

A eficácia da ação pode ser atestada pela melhoria dos níveis de violência, inclusive nos arredores, e de 
assaltos e roubos na área interna do entreposto. 

h) SAMU — Base Descentralizada no Ceasa-PE 

No Ceasa foi implantada uma das novas unidades do serviço para atendimento de emergência no entreposto 
e suas imediações, incluindo trechos das BR's 101 e 232. Com  essa descentralização (nove unidades em 
operação), espera-se reduzir pela metade o tempo de resposta do socorro as vitimas. 

Assim como às demais bases, funciona em sistema de plantão 24 horas Uma ambulância fica posicionada 
em frente à ASSUCERE e a equipe tem 1 condutor e socorristas. . 
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2.1.2 PROJETO REPAGINAÇÃOIAMPLIAÇÂO DO CEASA-PE/OS 

Com a colaboração do Governo do Estado e contrapartida do Ceasa-PE e iniciativa privada, nesses últimos 
4 anos o entreposto se transformou num verdadeiro canteiro de obras, conseguindo concretizar antigos 
sonhos dos permissionários, principalmente a ampliação da área de comercialização, em torno de 19 mil m2  

Além das intervenções estruturais realizadas (espaço reciflor / mini-shopping / muro no entorno da central / 
passeios) destaca-se o item referente a construções de novos espaços comerciais construidcs com 
investimentos públicos e privados. 

o Galpão GLP II, com 4.550 m2  destinado à comercialização de frutas. 

o Galpão LA III, com 4.550 m2  destinado aos comerciantes de ovo, abacaxi e coco verde. 

o Galpão LA IV, c/ 3.412 m2  destinado a produtos diversos (em andamento). Tem 106 vagas no 
subsolo. 

o Galpão GVI (galpão de variedades) com 4.515m2. 

o Galpão GVII, com 1.810 m2, destinado a produtos diversos (em andamento). 

Também foram construídos sanitários públicos acessíveis e realizada a recuperação e pintura do gradil que 
circunda o enreposto. Em 2014, foi dada continuidade a implantação da acessibilidade no edifício de 
administração incluindo: adaptação dos sanitários, instalação de corrimões, troca de maçanetas das portas, 
etc.. É importante considerar que nos projetos de reforma executados pelos permissionários, está sendo 
exigido o cumprimento das normas de acessibilidade. 

Enfim, com relação à questão pontual do bananódromo (2 galpões) que funciona de forma precária na rua, 
em baixo de toldos, está sendo providenciada a transferência dos 38 comerciantes de banana para os blocos 
3.3 e 3.4, local do antigo setor de ovos. Essa ação vai liberar 120 vagas para estacionamento e dar mais 
conforto aos comerciantes e clientes. 
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2.1.3 SILO PORTUÁRIO DO RECIFE 

A Unidade de operações do silo portuário movimentou em 2014, um total de 168.371 t de grãos, único 
produto armazenado e apresentou um decréscimo de13,48%, com relação ao ano passado. O milho, na sua 
maior parte procedente de Goiás foi transportado por via terrestre. Neste caso é mais econômico usar 
rodovias do que os portos de Santos ou Paranaguá. Cabe observar que o Ceasa-PE/OS é operador portuário 
e, como tal, remunera o Porto do Recife S.A pela utilização do silo. 

COMPARATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO SILO PORTUÁRIO 
(2014/2013) 

PRODUTOS VOLUME (t) 
2013 2014 o 

Trigo 194.594 168.371 -13,48 
Milho 26.082 - - 
Total 220.676 168.371 -13,48 

Ressalte-se que o silo portuário atuou como suporte a operação seca, armazenando todo o volume de milho 
doado pelo Governo Federal aos pequenos criadores, e distribuindo aos municípios contemplados pelo 
Programa. 

Em 2014, foram muitos os investimentos despendidos com a recuperação do terminal marítimo, em tomo de 
950 mil reais, entre os quais: substituição total da iluminação por lâmpadas de led, confecção de escadas de 
acesso, e outras benfeitorias.. 
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2.2 ATIVIDADES TÉCNICAS 

2.2.1 PROGRAMAS SÓCIO-AMBIENTAIS 

a) Central de Embalagens 

O Projeto Hortifrutiqualidade, no qual está inserido a Central de Embalagens/Banco de Caixas, em função do 
seu rápido crescimento, foi transferido, ano passado, para uma área mais ampla de 7.800 m2, com espaço 
administrativo, comercial e operacional, o que facilita o controle das atividades de recepção, lavagem / 
higienização e distribuição das caixas. Cabe ressaltar que os produtos mais expressivos já foram 
contemplados: tomate, mamão, melão, macaxeira, manga, uva, acerola, goiaba, abacate, cajá, abacaxi, 
limão, laranja, tangerina, cenoura e beterraba, o que representa 70% da movimentação do entreposto. 

O foco do projeto continua sendo a agricultura familiar, que por força de uma ação integrada com o MDS, 
SARA e Ceasa-PE distribuiu caixas plásticas, padrão 6431 a agricultores orgânicos participantes da feira, 
cooperativas e associações estabelecidas no CECAF e LPII, que participam efetivamente da comercialização 
de produtos hortigranjeiros nesse terminal atacadista. Para tal, foi assinado um Termo de Cessão de Uso 
Gratuito de Bens Móveis entre o agricultor e o CEASA-PE/OS mediante a apresentação da DAP — 
Declaração de Aptidão ao PRONAF (item obrigatório e demais documentos exigidos). 

b) Monitoramento do Uso de Agrotóxicos 

Em cumprimento ao TAC Conjunto n° 01/08, firmado entre o Ministério Público e CEASA-PE/OS, vem sendo 
realizado mensalmente o monitoramento do uso de agrotóxicos através de coletas mensais de vegetais 
realizadas, sistematicamente, pela Unidade Estadual de Inspeção Vegetal da ADAGRO, localizada no Posto 
de Monitoramento. 

Do inicio do Programa até 2014, foram analisadas pelo ITEP em torno de 900 amostras. Mensalmente, são 
acompanhados uma média de 20 produtos, Com relação a 2013, pontualmente, o índice de 
contaminação aumentou quase 4%. Ressalte-se que no inicio do Projeto esse índice chegava a quase 
40%. Produtos com maior índice de insatisfação este ano: pimentão, uva, morango e repolho. 

RESULTADO DAS ANÁLISES 

ANOS QUANT 
AMOSTRAS 

RESULTADO 
Sa isfatório%Insatisfatório 

0/0  
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 
2013 150 73,33 26,67 
2014 180 68,33 31,67 
Total 890 - - 
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c) Gestão de Resíduos 

A importância de preservar o meio ambiente vem sendo foco das agendas ambientais em todo o mundo e 
Ceasa-PE vem se dedicando ao assunto com responsabilidade. As principais ações deflagradas para o 
exercício 2014 estão listadas a seguir: 

o Elaboração de projeto para coleta de óleo vegetal comestível nos bares e restaurantes, em atendimento 
às exigências da lei N°14.378 de 02.09.11. 

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

o Estudo da viabilidade do aproveitamento dos resíduos orgânicos (rumem e esterco animal), gerado no 
abatedouro de Paudalho, por meio de processo de vermicompostagem, ainda em pequena escala. 

RESÍDUOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS PRODUZIDOS NO CEASA-PE 

4, 	''! Ali  Cj . 	'' 

13.960 Resíduos orgânicos/ano 
• média mensal 1.163 
Resíduos inorgânicos/ano 391 
• papelão 353 
• plástico 38 

Na administração foram implantadas 18 caixas coletoras de papel de escritório. A área de comercialização 
gera em torno de 1.200 t/ mês de resíduos, dos quais 85% são resíduos orgânicos. 

d) Hortas Comunitárias 

Em 2014 o Ceasa-PE, em parceria com a ONG Pedra d'Agua, deu continuidade às atividades de assistência 
técnica aos agricultores periurbanos (cerca de 70 famílias), localizados no entorno do entreposto. Os 
agricultores cultivam quiabo, coentro, cebolinha, bredo, milho, alface, macaxeira e batata doce. Entre as 
principais ações realizadas destaca-se: vacinação contra o tétano projeto de eletrificação aprovado pela 
CELPE, coleta de água e solo para análise (IPA), limpeza de canal, distribuição de coletes, oficina em 
agricultura sustentável e cooperativismo, distribuição de caixas padrão Ceasa-PE para agricultores que 
comercializam no galpão CECAF. 

Foi realizada na prática a produção de caldas naturais e distribuídos 50 litros de calda sufocáustica aos 
agricultores, para estímulo e tentativa de controlar as pragas com práticas agro ecológicas em detrimento do 
uso de agrotóxicos. 
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e) 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 N° 216/04, da AVISA e do Código Sanitário do Estado de 
Pernambuco. 

Com a ação de diagnosticar as condições higiênico-sanitárias dos Serviços de Alimentação, quais sejam: 
restaurantes, lanchonetes, quisques e bares situados nas dependências do Ceasa, assim como o comércio 
ambulante de cafezeiras, lanches diversos e caldo de cana; elaboração e entrega dos documentos sanitários 
preconizados pelas legislações da ANVISA, como Manual de Boas Práticas 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. 

Registre-se a participação da equipe do Ceasa-PE no 1° Curso à distância, promovido pela ABRACEN/USP. 
Introdução à Segurança Alimentar e Qualidade e Operação para as Centrais de Abastecimento. O Curso teve 
início em outubro e terá a duração de 5 meses. 

f) Feira de Produtos Orgânicos 

A feira de produtos orgânicos da CEASA, criada em março/2008, funciona a 6 anos numa área coberta de 
600 m2, e 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 dos consumidores que fazem 
opção pelo consumo de produtos saudáveis. 

A movimentação da feira em 2014 continuou estável com relação ao ano passado, com o volume médio se 
mantendo na faixa de 2,5 t/semanal. Devido a problemas climáticos, a produção manteve-se reduzida, 
repercutindo na freqüência irregular dos agricultores. 

Os agricultores orgânicos participantes da feira, graças à ação integrada do MDS, SARA e CIEASA, 
receberam gratuitamente 400 caixas plásticas, padrão CEASA-PE, por participarem efetivamente da 
comercialização de produtos hortigranjeiros nesse terminal atacadista. Foi assinado um Termo de Cessão de 
Uso Gratuito de Bens Móveis entre o agricultor familiar e a CEASA-PE/OS mediante a apresentação da DAP 
— Declaração de Aptidão ao PRONAF (item obrigatório). A medida beneficiou um total de 20 agricultores 
orgânicos que negociavam com caixas antigas e quebradas. 
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3. PROGRAMAS ESPECIAIS 

3.1 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

O Programa da Alimentação Escolar Estadual executado pelo CEASA-PE/OS, manteve a performance de 
desempenho, durante o exercício de 2014. A operação de aquisição, armazenagem e transporte de produtos 
mais uma vez demonstrou que a solução integrada é determinante no sucesso da empreitada. 

Os indicadores de desempenho do contrato de gestão apontam para o atendimento das metas estabelecidas 
e mais uma vez não se fugiu da média dos resultados obtidos nos anos anteriores. Cabe destacar que os 
suprimentos e alimentos foram disponibilizados tempestivamente nas escolas durante todo ano letivo de 
2014, não trazendo prejuízos ao calendário escolar, ou seja, fardamento, material didático, suprimentos, 
bolsas, utensílios e produtos para preparação da alimentação escolar foram disponibilizados 
sistematicamente. 

Para atender a rede estadual de ensino foram distribuídos a 1.041.131 estudantes matriculados nas 958 
escolas de educação básica, educação de jovens e adultos e educação indígena, bem como os Programas 
especiais a dieta alimentar contemplada pelo Programa de Alimentação Escolar de Pernambuco — PAE/PE 
de forma universalizada, de acordo com a legislação vigente do FNDE. 

Com o desenvolvimento do trabalho pelo CEASA-PE, foi atingida na vigência de 2014 a aceitabilidade de 
75% da alimentação escolar pelos estudantes (beneficiários) nas GRE's jurisdicionadas no interior do estado 
de Pernambuco e uma condição higiênico-sanitária nos serviços de alimentação das unidades escolares 
produtoras e distribuidores da dieta escola em torno de 62,4%, percentual, classificado como Regular quanto 
as condição de segurança alimentar, segundo SOUZA, 2006; salientamos ainda outro importante indicador, 
que são os alimentos procedentes do estado, alimentos que compõem o cardápio elaborado sendo 80% 
procedentes das regiões do estado de Pernambuco, fomentando a economia de base local, bem como 
melhorando o consumo e aceitabilidade alimentar por ser produtos regionais, inseridos no hábito alimentar 
dos beneficiários; sendo todos os produtos aprovados 100%, quanto a sua qualidade nutricional através de 
laudos laboratoriais microbiológicos e físico-químicos. 
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3.2 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 

No Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura da Cidade do Recife em 2014, foram monitorados 
sistematicamente 100% dos serviços de alimentação das 649 escolas (próprias e conveniadas) 
jurisdicionadas nas 6 RPA's, da Rede Municipal de ensino, e que estavam dentro do rol das instituições 
contempladas pelos Programas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos e 
Creches, entre outros. 

O público alvo do Programa foram os estudantes da rede municipal de ensino, em conformidade com o 
censo 2013, o quantitativo de tais beneficiados está na ordem de atendimento médio de 118.020 estudantes 
distribuídos nas 469 unidades educacionais das 6 RPA's, jurisdicionadas na cidade do Recife. 

As metas alcançadas foram: 100% do monitoramento, controle e fiscalização sistemático da alimentação 
escolar fornecidas nas 6 RPA's, bem como nas unidades produtoras: 

- Acompanhamento do índice de aceitabilidade dos cardápios por parte dos estudantes que se encontra em 
tomo de 80%; 

Orientação aos atores envolvidos no processo de produção e distribuição da alimentação escolar quanto a 
adoção de medidas higiênico-sanitárias preconizada pela RDC 216, 15/09/2004, nas 6 RPA's da cidade do 
Recife; 

Recebimento e averiguação das denúncias relativas a anormalidade relacionada a entrega ou qualidade 
dos alimentos oriundas do DISQUE Merenda 0800, dando de imediato, conhecimento ao Responsável 
Técnico do setor de nutrição da Prefeitura da Cidade do Recife para adoção de medidas corretivas, quando 
for o caso; 

- Realização mensalmente, de pelo menos, 3 (três) análises microbiológicas por RPA's, da alimentação 
escolar fornecida aos 118.020 estudantes; verificando 100% do padrão de segurança alimentar; 

- Apresentação de relatórios de monitoramento sistemático em se tratando das condições higiênico sanitárias 
de todas as unidades escolares nas 6 RPA's, bem como as condições estruturais e de organização das 
referidas unidades; 

- Avaliação do estado nutricional mensal de no mínimo 2.000 estudantes estatisticamente nas unidades 
escolares contempladas no cronograma para esta ação, tendo como resultado mais de 50% do índice de 
EUTROFIA (normalidade) do universo estudando. 
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3.2 ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE I DISTRIBUIÇÃO 

No exercício de 2014 foram adquiridos e distribuídos alimentos, confeccionados e distribuídos kits escolares, 
tombados bens, armazenados merendas e suprimentos. 

3.3 SUPRIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO 

A distribuição de suprimentos para a Secretaria de Educação, composto por kits escolares, material didático, 
equipamentos e outros suprimentos foram entregues aos alunos das escolas públicas estaduais localizadas 
nos 185 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 anos. 

Para 2014 o CEASA concentrou a armazenagem e distribuição em uma única unidade no município do Cabo 
de Santo Agostinho, com instalações e equipamentos próprios para a atividade. 

3.4 ADMINISTRAÇÃO DE ABATEDOUROS REGIONAIS 

Com o objetivo de organizar a base da cadeia de comercialização da carne "in natura" o Governo do Estado, 
por intermédio da SARA — Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária e Ceasa-PE/OS, decidiu intervir no 
setor de abate da região. 

O conjunto da infraestrutura dos Abatedouros Regionais da Mata Norte e Sul, contemplando construção civil 
e equipamentos apresentam condições básicas para o processo de abate de animais de pequeno e grande 
porte, bem como atende a legislação em vigência do MAPA/ e ADAGRO. Tal ação objetiva: 

• Garantir o abate de animais sadios com o certificado do GTA; 
• Promover abates humanitários, de acordo com as normas do MAPA e ADAGRO; 
• Garantir a população o fornecimento de carnes de qualidade e certificada; 
• Acabar com os abates clandestinos, e promover o aumento da geração de empregos diretos e 

indiretos. 
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O Projeto de Recuperação dos Abatedouros Regionais, administrado pelo CEASA-PE/OS foi iniciado em 
março/11, com a entrada em operação do abatedouro de Paudalho, na Mata Norte. Hoje estão em 
funcionamento mais 3 unidades, localizadas em ltambé (Mata Norte), Escada e Ribeirão na Mata Sul. ltambé 
e Escada foram inauguradas em março/13 e Ribeirão em novembro/13. Em seguida, o desempenho dos 
abatedouros em 2014 / 2013. 

ABATEDOURO DE PAUDALHO 

Bovinos 19,964 17.554 -12,07 
Suínos 3.268 4.553 39,32 
Ovinos/Caprinos 10.026 8.505 -15,17 
TOTAL 33.258 30.612 -7,96 

ABATEDOURO DE RIBEIRÃO 

Bovinos 863 6.218 620,51 
Suínos 35 367 1.038,57 
Ovinos/Caprinos 69 325 371,01 
TOTAL 967 6.910 614,58 

ABATEDOURO DE ESCADA 
ç,  

Bovinos 6.101 7.146 17,13 
Suínos 216 302 39,81 
Ovinos/Caprinos 461 1.451 214,75 
TOTAL 6.778 8.899 31,29 

ABATEDOURO DE ITAMBÉ 

Bovinos 4.165 12.359 196,73 
Suínos 613 1.544 151,88 
Ovinos/Caprinos 47 64 36,17 
TOTAL 4.825 13.967 189,47 

Com relação ao abatedouro de Paudalho, as operações de abate, na sua maioria, de bovinos, passaram de 
33.258 para 30.612 animais, ou seja, uma redução de quase 8 %, referente ao ano anterior. Alguns fatores 
corroboraram para a referida redução tais como, a saída da cidade de Tracunhaén, a redução do número de 
marchantes por mudança de atividade e o aumento da atuação de Empresas especializadas na 
comercialização de carne bovina como a Máster Boi, Disk carne, entre outros. 

Embora tenha havido esforços do Ceasa-PE em manter os equipamentos, identificamos necessidade de 
investimentos em equipamentos e adequação de infraestrutura para atender a crescente demanda. 
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3.5 SAÚDE-LOG - ESTADO 

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 — Recife. 

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. 

Foram armazenados no Centro de Distribuição do CEASA/-PE/SES, mais de 100 mil m3  de carga seca, de 
carga refrigerada um total aproximado de 2.8 mil m3. 

Cabe ressaltar que os programas especiais realizados pelo Ceasa/PE-0.S. , exceto o SAUDE-LOG — Estado, 
são executados em regime de cogestão com os governos estadual e municipal, tendo o Ceasa que prestar 
contas das receitas recebidas e não auferindo qualquer lucro ou remuneração pela responsabilidade em 
executar as ações na forma de parceria tendo em vista a natureza destes contratos. 

3.6— OPERAÇÃO SECA — VENDA DE MILHO BALCÃO 

Em razão dos efeitos da seca no Estado, que devastou os rebanhos de pequenos criadores, o Governo 
Federal / MAPA / CONAB fez a doação de 25 mil t de milho para serem comercializadas para pequenos 
criadores de aves, suínos, caprinos, bovinos e ovinos A venda foi realizada através de 7 poios, Petrolina, 
Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada, Floresta, Afogados da Ingazeira e Garanhuns, 

A operação atendeu, aproximadamente, 10 mil criadores, localizados nos municípios em estado de 
calamidade pública. Para a oficialização da ação foi firmado um Termo de Cooperação Técnica, 
SARA/CEASA-PE/O.S./IPA, sendo as responsabilidades divididas entre os três órgãos, acima citados. Ao 
Ceasa-PE, coube a coordenação da logística de distribuição. A operação foi iniciada em meados de 
julho/2013 até o inicio de 2014. 

29 



ATIVIDADES SOCIAIS 



4. ATIVIDADES SOCIAIS 

4.1 PROGRAMA SOPA AMIGA 

Implantado com o objetivo de complementar nutricionalmente a dieta alimentar de comunidades carentes 
através de creches e associações comunitárias, o Programa Sopa Amiga é uma das principais ferramentas 
do Governo para o combate a fome e a desnutrição. 

Em 2014, foram beneficiadas 42 instituições do Recife e Região Metropolitana, que representa 
aproximadamente 1.610 famílias. Esse trabalho é monitorado por uma equipe social que acompanha o 
trabalho junto às Entidades beneficiadas. 

NÚMEROS DO PROGRAMA EM 2014 

Produção 134.000 kg 
Distribuição (pratos de sopa) 670.000 pratos 
Distribuição de pães 547.000 unidades 
Comunidades atendidas 42 / semana 
Beneficiários 1.610 famílias 

Nota: O pãozinho é distribuído as terças, quartas e quintas. 

4.2 APOIO ÀS ENTIDADES DE CLASSE E ALBERGUE CEASA 

O Ceasa-PE, nesta administração trabalhou a organização das Entidades de Classe, fazendo o 
monitoramento e acompanhamento das associações, dos fretistas de auto (AMOPRESC) e dos carregadores 
e descarregadores (ASSODESCH), que totaliza 540 prestadores de serviços. A ampliação dessas atividades 
gerou a necessidade de se criar em 2014, o Núcleo de Relações Institucionais que trata de questões 
específicas das referidas associações. 

O Albergue de Trabalhadores do Ceasa-PE foi reestruturado com a função social de acolhimento de 
trabalhadores autônomos do entreposto de diversas localidades de Pernambuco, RMR e Estados próximos, 
em virtude da jornada longa de trabalho e custo financeiro do deslocamento. A frequência de pernoite chega 
a 120 trabalhadores entre fixos e eventuais. 

Entre as atividades sociais, destaca-se a realização das campanhas "Albergue Saudável"- Clinica Médica, 
Odontologia, Vacinação entre outras atividades, em parceria com o V Distrito da Prefeitura do Recife - e 
Campanhas Antitabagismo, Antidrogas em parceria com organização não governamental, Saúde do Homem 
junto com a Secretária de Saúde do Estado. 

Foi realizada, a I Semana de Mobilização Cidadã (parceria com Prefeitura, Governo do Estado e Instituições 
especializadas) com atendimentos de saúde, inclusão cidadã e palestras educativas. 

31 





5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o término do exercício 2014, o CEASA-PE/O.S., vinculado à Secretaria de Agricultura e Reforma 
Agrária do Estado finalizou o 8° ano de gestão prestando contas das atividades implementadas para o seu 
público alvo. 

Com o apoio efetivo do Governo, o CEASA-PE, no intervalo 2007/2014 conseguiu resgatar não só o papel de 
âncora da política de abastecimento, como também ganhou novos rumos, abrindo novas possibilidades no 
campo da logística estadual. 

Nossos agradecimentos eternos ao Governador do Estado, Dr. Eduardo Campos pelo olhar 
desenvolvimentista sobre nossa empresa, ao Dr. João Lyra Neto, Governador de Pernambuco no período 
abril a dezembro de 2014, aos Secretários de Agricultura e Reforma Agrária, Ranilson Ramos e José Aldo 
Santos, investidores privados que acreditam nessa administração, aos usuários como parceiros de negócios, 
as entidades representativas dos comerciantes, ASSUCERE e SINDFRUTAS e ao corpo funcional da 
empresa, no processo exitoso ora em desenvolvimento no CEASA-PE/OS. 

Recife, março de 2015. 
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