
DIÁRIO DO
·COMÉRCIO
S!O PAULO

3 O MAR 1982

~

arato
o da Agricultura e

Abas tmento, Cláudio Ferreira,
8 ciará hoje. às 11hOO,na Av.
Miguel Stefano, 3.900, o lança-
mento da campanha dO pescaoo '
mais barato, que deverá se realizar
8 partir de amanhã. nos mercadõea
-e no dia 5 de abril nos pontos de
vendas nas ruas da Capital.



A TRI8UNA
SANTOS

Est. de .S. Paulo
Çj O tAO "'-U 11.'1~~ I .0'

1\ uL. •..

• I. .~S~epe~pro.mete o ~.O -~,-

pce~cadQ__~(}~.' mais
'bard o ncl-s'emànc;l
1 , •. : , G:_ . " " ..

BRASÍLIA"- Os. consumidores de São 'Paulo', Rio e
. J?neiro e BraSilia poderão comprar Pescada, corvina e s
dinha, durante a SemanaSanta, por preços até 3096'm s
baixos que os fixados pela Sunab. O quilo da sardinha, p r
exemplo, poderá ser adquirido, em São Paulo, por ers 8 r

·enquanto..o produto estará- tabelado oficiãlID.ente em
"110. Isso, se o'pescado for.comprado noszü postos m6v s
'qúe serão instalados pela Secretaria de Agrícultura.do E
ado. ti', ',,'{t -,' ,. .' !-' .•••.
! .n. .0 programa de venda de pescadona Semana Sant ,
organizado pelj~ Su erintendência do Desenvolvim~~ a
!Pesca - Sudepe, co ocar a posiçao os cons s
das três capltruT600 toneladas, sendo que' 380 tonelad sI
ficarão em São 'Pauld~Estàdo onde são consumídas de 2,
nníl-a t3 mil toneladas durante' o período, No Rio de Janei ,
'onde o ,cons~9 \otal é-4t.J 2,? mil toneladas, ha~erMx a
'oferta 4El..180Jopetatlas, enquanto em Brasllia serão ven
das '40, toneladas pelo esquema depreços mais baixos. I
constimo total do Distrito Federal é de 60 toneladas.
i ..,~ . ". .. li! 'J.

: ,{;OOPERATIVAS DE SANTOS -: ·~·o~
, Ct. :,..:,) ~ !Z!.. -\ ~.. ." 10 'r;" -'" •

, • O programa, conta com o apoio financeiro 4o:13ah
;Nacional 'de crédito Cooperativo.-:- BNCC- que emprest ,

, Crs 60 mílhõesra juros de4596 ao ano a três cooperativ s
, :rle:pesca; para.a aquisição das 600 toneladas dopescaj :
t.~ipP,;~asileirl!r a Cooper~í:iva)\tlântica de santo~.:e:

, Cooperatíva de Angra.dos Reis, ' r • • .•".,-,

~ -. Ao dar a informação, ontem, o superíntendente-das '
"depe, Boberto'Amaral, disseque estará em São PaulÓ':no e
-para Iançar o programa, quando divulgará os locais 'OU e
estão "localizados os postos, operados por varejistas.: s
qurus': coriforme afirmou, terão 'lucr.o zero com aS~Y~Q s
'durante a Semana Santa. "SoJ ' ' ~ •• , ',.~. j' ,

l .. .w.~!!: "-~~.}...lJr-•. ~!~ '" ~-:;.•-f.·~~.
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,. .
.. ~'() aeeretário Cláudio Br~ .F.er.-.,.- ,~pOr: cento de eoonômi&;..,a. 'C~.al.inha a.

'reira; de Agri_eultur-a.e Abastecimento, . 'CrI 90,00 o quito,:o que,repr:eeentr,25
lançou ontem a Campanha -do P.escaÇo__ .Jlorsento. de_ ~~n'o~I~--e ~ •.J eaTapa~:''''
mais Barato. ,.A . .camp}l.Dha, com: du~a:-:-:-": ..;.QVe não 'con~ta ~a iãb-~1a.~a ~t1NA~, :
çãode onze diM, d~ 31 a 10 <Ia abr1l, lIerÁ·vendlda,1I..C!$ Uo 00· i-.;".::..':': _ '
para os mercadões e varejões e .•.P'.!l.J'.§'.~, ;.NOS MERCADOE$~ VARElOF$ ,
dlu {5 &: 9 de abril) para os pontos de A populaçl0 encontrlti o lI&tx~.,
venda, V,lM a. &Oluç~ -r~p.1da dos pro,. fr..eseo, 'de '31: de- ma·rço & O.de ab
blemas eJLfren,tados pela popul~ão nes- c'. 1lD8.' nove meread6eâ ~& secretaria d
ta época do 1'-DO, quando'. c~umava.,", Agricultura. e Abut.ec1mento e no.V.,..
ba.ver, além d~· es~2.!'8ez do ~r<><!uto,. re,jl0 da 'CEAGE6P •.~,.$' ...às, u"'Jio,.,
preços a!>usiv~.s!.qu!!.!.esRlttva\~a r,es- ras •.nos seguintes dias ~& .emana: ,_
,trl~o .d~ .c,onsu,~o. ~" ~,".~ " .. .':' •• <r - qnarJ;a.s-;felra,_ ---;-. MC;rcadl!l.

O Bucesso~da cIIDJ)anha realizada. ltaquera: _ ,., ,.
no ano passado motivou a SUDEPE ~ • v _ Qu.intas-Je1r8&~ "Mereadlo Ta.-
l.superlntenl1êncl-a (Ia" "DesenvolvlIll'entO. ~ "- -tuapé e Merca.dlo Santanv
{~J Pesca, .•&. .~e aliar à S.~retar1a. . ~e ' - .;' .- 'Sextas-feira. -=- MereadAo SlU\-..
f.Agrlcultnr_fr '6 :Abastetlp1~~,. e -C~.il"";"-O:'~,,; q:..Amaro; /, r-" _ ". ~ ,.' .
apoío da~_Dre!e ti1r"'dó~ IDllnf.dpie;' d&>.jf 'fi, '.1,:", - Sá.liadO!"_-:'Mercadl? Brell8e~,
\São Paul.o f.o.ra~ -il-mpllp.d~ ~ ,v~M!-~' '- 1!lercadAo >;~ul!rul~Os e, y~r~jão • da
'~o pescac.o,. ·ahayét dOs· ll-OvEl. m~rca~. i'+" pEAGESf: ~ • '. ;.:.' •
i~õel,-dos do& ~k-ej5ell da'CFJAGEsP.~ .:(t ...._ DomingoS -~Mercadlo .Agna
Ida cria.çã.o de dez pontos f!xos de vei!.. - :.Fuhã~Men:'àdão Fl"·egneslaAo,'Ó, Merf'C ,

a, em,loca1B. estratégícameqte escolh!-_ ,,~;. adio . Viii Maria: 18 'V,a.rejlo da.
~0C5 ~~ndo tacUitar t() :acesso da 'P.'f' ' . CEAGESP.,'!' . . ~~. ' • ~ ..
nl-á~o a.o.,pr~n~ C9~ ~aso. ~o llle6-" '! ~i.,;;::' ". NOS PONTOS..... '_ ',' ,

4l.mO tempo que oferece o pes~o • dtt , ~.;- Durante 08,\ dl8&...·da ·SemanÁ Baú-
~[boa qual~ad& a preços mais baIXOS, B: \,' ta, de s&gund-a a. sexta-feira,' (i a. 9 ~e
iC~panha incentiva o paul1.!1~a~~-~, ,.1' &brO) " 0& el!.miílbos fI1«orifieoa da

~

tl&T, i) 'hábito. de consumir e&ta ~lta . _ campanhA estarlo &..llartir d44111lloru;
!tont~ 4e prote.!!!':~~té o a~ t?<l0' ~••• nos ;:'egulntes loclLil: em '"frente !ao, .
. _. ~~yv.u) ,!f'l t.......-' ....,:·,' Mappin, 'praça. Ramoe de' Azevedo,;"

, - Nos varejões~da ~AGESP '&':.'I1nl'~ \ \lTà~ Prlneesa'Inbel,.ao lado do mó-'
;-nove mer~ões serão vendidos peixes, •. " nnmento; rua Oenera] Carnetro, ln{~,~
f!resc06-. sardinha, pescada. peqll~~ A .~ .•. ,.~ La.calra~. largo "Treze' de Naio.
,..corvina. ...,. em bancas -durante 01 11 t .••• .san~o-.Amaro à.Õ lado da igreja-largo
':<Ilasda. campanha. Nos 10 pontos 'flxol!"'!'~:..•....,.~ .êonc"órdl&' E&tAcão'Rooaerveit; lta- 1
1ldurante a Semana. Santa, <Ia 5 a 9'de •.• ~uera, rua. J~cu; wm'rua,Greg6rio Ra-'
'2bril, será vendido pescado congelada; .ltt .i'ik~ibõ'_ lftiha. li'errea da 1I'epalia" Bu-
.:em embalagens de u.m a ÕGlsqull~ ~;..':'~" .tánU.. Jároim' Át"POAdor. emtrenÍe &O
eardtnaa, cavalinha.. a.carapau, em.ca-. ponto tinal do ônibus - pr6%lmo 60 I
'::tnlnh6es tr.1g0rJficos. ." ,. _, .••..•i ,'J ; ~ .. parque de diyerslles;~ ltatnf Paullsta.- _
" Nos 1llercadõeá' e"vare'jõ~' '..& aatO~~ ':~', .pr.aça.. ISl!va.. Teles - no .centre . <10
J..dinha serã vend1<ia.a. Cr$ 85,00 o qnt- Italm; PerlUl, av, dr. 'SOno éle Camp01!,
~'lo, o 'que representa uma' economia d. • -65~-::-·.acesso.à estação da Rede Ferro-
f23 por cento em 'l'el~o , tab~l& fIXa: ~-; )')'j~lA 'Fed6Jà1-e Ca.nga{lla. -,. rua Sa-·
,-da. pela. SUDE>PE-para o varejo, B. peSo- Iomão de Vllsconcelo8 - esquina com
\'cada. peqt!-ena e.;Crt 123,~O'0 qntlo (3~~"r~á, .Ja.niopolli!. ,~ :- "o'" _'.,
;,:por 'cento .de econo.mia)·; 'e'a c~rvlna~: J' •.: •••.• ,.:para obter 1lla.lores ln!orma~o~, 8.

'~Cr$ .1~S;OO:PqUno,'_ (33 por cento de '\l0pijla~ão d.eve,tetetonar 'P!r& .,' •. _"
'econoinia;-~m,relaçao Ao -tabala , da. ? Z76-3433 - rama.1s 1.5~ e ••71 -:- Oo-
!'SÚNAB para. o varejo). JA. nos on106 ~ ordenadoria. de Abastecimento da -s~

~

ide ven<ia i. sardinha. co a. serã ~. cretarta <1~:Agricultura e Abasteeimen':'
endk1a a Cr$ 90,00 com 19 ,.:.tp. ,•.,) . _ . ' .
'•. "'," 'j: .;-. ~ ~.., 7" .
~t9~ - ~ -........ t' ~" __ , 'li •••.__ •



3fMAR19B2FOLHA DE'
SÃO PAULO
sAo PAULO

CampalliI~' promete
. pJ~e~~lll?ise'bâr'ato
" . Tre~entas toneladas de 'pescado serão o ':..-----

comerclallzadas em ~ão Paulo, a partir
de hoje, em nove mercadoos", dois
~"varejões':, cinco pontos fixos, e outros
móveis, na periferia,' com preços entre
19 a 33% abaixo da tabela da Sunab,
'anunciou ontem o secretário-de Agríeul-
tur.p e Abastecímento estadual, Cláudio
Ferreíra. A campanha conta com Oapoio
da S!1@pe, Banco Nacional de Crédito
CooPefãUvo e Ceagesp, explicou o secre-
tário, e deverá "exercer papel regulador
de mercado também durante a Semana
Santa; proporcíonando uma economía
sígnírícatíva para o consumIdor". I
Segundo o secretário, '0 novo esquema

.permítíu ampliar o número de pontos de
vendas, que em 81 eram quatro, e au-
mentar a diferença de p~ços, de 10% no
máxímo, para 33%. Nos "mercadões",
será vendido pescado fresco, de hoje até
o dia 10 de abril. A sardinha custará Cr$
85 o quílo.pescadínha ' 123e corvIna,Cr$
'133, Informou Cláudio Ferreíra. Nos
camínhões-trígoríncos.sõ haverá produ-,
tos congelados, em sacos plástícos de um
e doIs quilos: .a sardinha terá preço de
crs 90 o quilo; carapau, Cr$ 150, e ~avalI-
nna, Cr$ 90.' . -
, Se a experiência der certo, "como 'no
ano, passado:', a campanha poderá ter
continuidade, disse o secretário, Em sua
opíníão, esta íníctatíva é ímportante-pa-
\ ra quebrar o circulo .vícíoso do pescado:
a captura é Iímltada, o consumo pequeno
-e os preços elevados. No Brasíl, o consu-
mo está na média de 7,8 qutlos por pes-
soa, anualmente. ~'.'o·que,determIna que
os preços continuem altOs": dísse o se-
cretário. Por isso, "estamos pensando
'em.razer uma campanha educatíva vol-
tada para a perírería, com O objetivo de.
valorlzar o pescado copgeladO",t;
_ A Campanha se realízará às quartas-
feiras, no "mercadão" Itaquera; qutn-. • """;j~:-:- __ --:==:;::::=====-:-_::-tas, no do Tatuapé e Santana; sextas, .no ":. < • _

de Santo Amaro; aOS sábados, no Bres- ":' rente ao MappIn':na praça Ramos de
ser, Guarulhos ,e.:,'~a~~jão~~da C~agesp,.L ~Azevedo; praça Princesa Isabel; rua Ge-
e, aos domingos, no, mercadão ~~a .••neral CarneIro; largo 13 de maio e largo
Fund~,Freguesla ~~Õ,~a M~IB: e,., va-.--.:'da ConcórdIa, entre outros pontos, a par-
.reí ao Ceagesp.. ~, : - . tlr das 9 horas. Para obter maiores ínror-
.: A partir do dia 5, até o dia 9 de abril, . '.' mações, o consumidor pode telefonar pa-
haverá ~O~e~Clallzação ~~ pescado em -, ra 275-3~f3, ramaIs 153ou 371.. •
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estãosàvendaem :SP
Trezentas toneladas de

pescado serão comercíali-
zadas em SãoPaulo, a par-
tir de hoje, em novemerca-
dões, dois varejões, cinco
pontos fixos, e outros
móveis na periferia, com
preços entre 19a 33%abai-:
xo da tabela da Sunab, Es-,
ta promoção foi lançada,
ontem, pelo=secretárío de,
Agricultura e .Abasteci-'
mento, CláudioFerreira, e
conta com o apoio da Sude-
~ Banco Nacionalde
crédito Cooperativo, Cea-
gesp e setor privado. "Ela
faz parte da Campanha do
Alimento Mais'Barato, ex-
plicou o secretário, e irá
realmente exercer seu pa--- ... -..._- -, -.

pel regulador do mercado
também durante a Semana
Santa, representando uma
economia significativa pa-
ra o consumidor", ,

O novo esquema Permi-
tiu à SAAampliar o núrne-
ro de pontos de vendas, que
em 81 eram quatro; e au-
mentar a diferença de pre-
ços, de 10%nomáximo.pa-
ra 33%, "Nos mercadões
.será vendido pescado fres-
co, de hoje até o dia 10de
abril. A sardinha custará
Cr$ 85 o quilo, pescadinha

I Cr$ 123e corvina"Cr$l33!',
falou ClaudioFerreira. Ele
acrescentou que nos cami-
nhões frigorificados só.ha-
verá cornercíalizacão.cdé

~:- .

peixe congelado, em sacos
plásticos de UIl). 'e dois qui-
los: a sardinha terá preço
de Cr$ 90o quilo, carapau,
Cr$ ISO e cavalinha, Cr$90.
Se a experiência der cer-

to, "como no ano passado,
então a campanha poderá
ter- continuidade", disse o
secretário, Em sua opi-
nião, 'esta iniciativa ê im-
portante para quebrar :o
circulo vícíoso do pescado:
a captura é Iímítada.n con-,
sumo pequeno e os preços
elevados, . ri. I "'! ',',

A pop~laçAO irá
,beneficiar-se da Campanha
às quartas-feiras, no Mer-

,cadão ltaquera; quintas,
no mercadão Tatuapé t-e- . ,.., - •..

Santana; sextas, no de San
to Amaro; aos sábados, no
mercadão Bresser, Guaru-
lhos e Varejão da Ceagesp
e, aos domingos, nomerca-
dão Agua Funda, Fregue-
sia doO, VilaMaria e Vare-
jão Ceagesp. A partir do
dia 5 e até o dia 9 de abril,
haverá comercíalízação de
pescado em frente ao Map-
pin, na .Praça Ramos de
Azevedo; Praça' Princesa
Isabel;' rua General Car-
neiro; Largo 13 de Maio e
Largo da Concórdia, entre
outros pontos, a partir das
9 noras. Para obter maio-
res informações, o consu-
midor pode telefonar para
275.3433,ramais 153ou 371.
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• A partIr de hoje, 300 toneladas de pescado começarão a ser co- -ímportante para Quebrar o círculo vícíoso tío pescado: acaptura
mercíalízadas em nove mercadões, doIs varelões, em cinco pou- é Iímttada, o consumo pequeno e os preços elevados. "E não au-
tos fixos e em,outros postos mõvels, na periferia, a preços entre a,' menta a 'Produção porque o consumo é baíxo (no Brasll eleestá
19e 33% abaixo da tabela da Sunab. A promoção é da secretaría na méd1a deJ,8 quílos por pessoa, anualmente>, o Que determina
de Agrícultura e AbastecImento e conta com o apoíoda Sgdepe que os preços continuem altos", expl1cou. •
- ndêncIa do DesenvolvImento da Pesca, do anco 'Além das provIdêncIas tomadas pela Ceagesp para melhorar
NacIonal de r oopera sif."fãier)(r~ da os entrepostos de recebimento de pescado, continuou o secreta-
Campanha do Allmento MaIs Barato. - _ ." . río, "estamos pensando em fazer uma campanha educatíva vol-
O novo esquema permItiu à SecretarIa da J\grlcultura am- tada I?ara a periferia. com o objetivo de valorlzar-.!>pescado ,;on-

pnar o número de pontos de venda, Que em 1981eram quatro, e gelado"., ,-.
aumentar a d1ferença de preços, de 10% no maxírno, para 33%'., A população Irá beneficIar-se da campànha às quartas-reíras,
Nos mercadões será vend1do pescado resco, de hoje até d1a 10de no Mercadão Itaquera; Quintas, no Mercadão Tatuapé e 'de San-
abríl. A sardinha custará 85 cruzeíros o quello, pescadlnha 123 e tana.rsextas. no de Santo Amaro; aos sábados, no Mercadão
a corvIna 133cruzeIros. Nos caminhões frlgorírícos só haverá co- Bresser, Guarulhos e vareíão da Ceagesp, e aos domíngos no
mercíalízação de peixe congelado, em sacos plásticos de um e Mercadão Agua .Funda, Freguesia do OVlla Marla e vareíão
dois quííos. A sardinha; nestas condíções, custará 90 cruzeiros o Ceagesp.: ,.", ' '. . r,

I quno, carapau 150e a caval1nha 90cruzeiros. . , . A partir do dIa 5 e até d1a 9 de abril haverá comercíalízação de
.,' - C· pescado em frente ao MappIn, na praça Ramos de Azevedo;

FASE DE EXPERIENCIÂ praça PrIncesa Isabel, rua General Carneiro, Largo 13de Maío e
Caso a experíêncía dê certo, "como no ano passado, .então a ' largo da ConcórdIa, entre outros pontos, sempre a partir das 9

campanha poderá ter contmuídade", expllcou o secretárIo da horas. Para obter outras Informações o consumidor pode teleto-
Agrtcultura, Cláudío Ferrelra. Em sua opínlão, esta ínlcíatíva é nar para 275-3433,ramais 153ou 371.' -

'I- . ,---- =---- -~ _.'--_... ____ r.:... _~_.: _(~ :::......_
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o secretário -Cláudio .Bra-, .eongelado, em embalagens . i A população encontrará o Campanha estarão, a partir

ga Ferreíra, da Agricultura e', de um' a' dois .quiloS - sar- peixe' frescó, de hoje a 10 'de . ~das. 8 horas, nos seguintes 10-
Abastecímento.dançou ontem 'CUnha, cavalinha e .carapau, abril nos nove' mercadões da' cais; .em frente ao .Mappin,
.a campanha do pescado mais em caminhões fIigoríflcOll. Secrejarla de 'Ágricultura e' • Praça Rarrio~ de Azevedo;
barato, com duração de' on- ,'. .Nos mercadões e vareiões, . Abastecímentoe no, varejão . rpraça. Princesa Isabel, ao Ia-
ze dias, de SI a 10 de 'abril, . 'a sardtnha sérá vendida a da CEAGESP. das 7 às 13110: ' do do. monumento; rua Ge-
para os mercadões li vare- Cr$ 85,00 o quilo, o que re- 'ras, 'nos seguintes dias da=se- neral Carneiro, início da La-
jóes e de 5 dias (5 a.9 de .' presenta i uma -economia de ,'mana: quartas-feiras _ meio aelr,a; largo Treze. de Maio.
abrlIl para os pontos de ven- ;-23 por' cento- em+relação à '.: caQ.ãp Itaqueraj : quintas-Ieí-" : Santo' Amara, ao lado da
da, visando a solúcão rápida P tabela fixad~ pela SU41EfE as -;' mercadão Tatuapé e, - 19reja; largo .da Concórdia,

'. dos problem_as...-rlr~rl. -.•para,.p ,;var4~-a-,pe~C!l ,~'~'nll:rcadã.O-r'~antanaj sextas-. e8\,açio ,RoDsevelt; Itaquera,

I pela população nesta epoea. . Quena a Cr$,I23,OO D, quilo :,íd'eirijJ - r,- rnercadãe Santo, .rua 'Jacu, com rua Gregorlo
, do ano, quando costuma ha-. (32 por cento de economia); Amaro; sábados _ mercadão Rarnalhc - linha férrea da
ver, além de escassez .do pro- e a corvina a Cr$ 183,00 o Bresser, mercadão Guarulhos . "Fepasa; 'Butantã, Jardim Ar-
duto, preços abuslvos, -que quilo, (33 ,por ,cento de eco- "e vareião-da ÇEAGESP; do- poador, em frente j10 ponto-
resulta na restrição do con- nomia, em re1ação à tabela - míngos ?' mercadão Água final do ônibus - próximo
sumo. ,.,. da SUNAB para o varejo). Já . Funda, mercadão Freguesia ao parque .de diversões;
Nos varejões da CEAGESP nos pontos de venda a .sar- -; do 6, mercadão Vila Maria ltaim Paulista - praça Silva

e nos nove mercadóes serão. dinha congelada será vendi- _e vareíão da CEAGESP, Teles -'- no centro do ttaim;
vendidos peixes frescos - da a Cr$ 90,00 o quilo, com _ _. _ • Perus, avo,Dr. Silvio de Carn-

o sardinha, pescada pequena e 19 por' cento de" economia; a , NOS PONTO' ~ ~ pos, 65 ~ acesso à estação
corvina - em bancas duran- cavalinha a Cr$ 90,00 o qui. (, . " da Rede. Ferroviária Feder!l
te os 11 dias da campanha. )0 25 por cento de econo- Duran e os 5. dias,rda Se-·· e Cangaíba - rua Saiam ao
Nos 10 pontos fixos, durante a, .e, a carapau, que não mana Santa, ~e gunda a- - de Vasconcel?~ - esquina
a Semana Santa, de 5 a 9 de onsta da tabela .da. SUNAB sexta-feira (5 a de abril) - l com rua Jamopolls, -
a,bril,,' !lerá. v..e.nd.ido pesca,do, ser~_ven,d.ida"a ~r!..15..0,00,. os caminhÕes goríficos.d~ - Para maiores ínrormacões,

, .. .'-- - . " - - li' população neve telefonar
; .para '275-3433- ramais 153 e ..
. 371: "'7' .. Coordenadoria de
, Abastecimento da -Secretaría
de ;'Agricultura 1!. Abasteci-

. mente. - - -. ,;,

,•.

~.:..----- .. (
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C) eecretArlo 'ClAudio 6nliga
',.".... da Agtlocrltu~ • A'bástêêi-·
menlo. lançou 'onl"frih '" ~ampanhà
: do PNCadé) mala barato·, com du-
·,-cio de '1'1 dtaa, finalizando a 10 .
.de .tJrIj, para 'OS 'mercadõe8 e ye-
ret6éa • de 5 dias (5 • lQ _ abrID .
para oapontOl de veM&. IA '<:am- I
pehhavisa a lolucíõbà'T t.f'pTda-

. -mente qa ll!'oblemaa enfrentados
peta"'~ Ihe6tà ~ t&,
~ . ..,.-nd.: ~orna. Ittaver, 1ttém
.dI ~~ ao fKOdu'k>. .p·r~os
~~ $) qCíã IfeSOita.li t~-..•..•••d<»~. '. -~. j
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.Varejóes:tabela para· o pescado

r sti-.
Iadc.oor aque a secre ar a para a ap .
DeSSã forma, a sardinha e a cavalínha a
Cr$90,OOe o carapau a Cr$15000 o quílo,
serão encontrados no vareíão da Compes-
ca, à rua Amaldo Calafa 10(guarujá). e à
avenida Campos Sales, 13,junto aoMerca-
doMunicipal. . .
A prevfsão é de que entre São Paulo e

• santos, sejam comercíalízadas 250toneIa-
1 das de pe1xe popular na Semana Santa.
Se guudo o presidente da Cooperativa
Nlpo-BrasUeli'a, José Conca Otero, não
faltará peixe resfriado e os vareíões da
.Baíxada Santlsta runcíonarão a partir de
segunda-feira, até domingo de Páscoa,
das 8 às 18horas ..Quanto à dístríbulção do
pescado na Capítal, explica que caberá a

'. dez caminhões.
n - ,
;; Quanto as demais espécíes que estarão dispo-1•. nJvels nos varelões da Baixada Santlsta, Conca

L::' afirma que respel~r~o a seguínte tabela: .

EspécIe CI1/Kg

Pescadlnha evíscerada 300,00
Filé de Merluza 350,00
Filé de Badejo 700,00
Carne de S1I1 800.00
Lula Grande \ • • ", 500,00
Lula Média ~. .." 400.00
Polvo Grande' 800.00
Polvo Médio 600,00
Vlelra 1.200,00
Pescada inteira 300,00
Chern1 . "' 700,00
Cabeça de Cheml em posta 150,00
Espada em posta . 250,00
Pescada Amarela InteIra 500.00 .
Pescada Cambucu inteira •. . 800,00
Robalo inteiro' 700.00
Pintado inteiro • . 450.00
Talnha inteira 500,00'
Dourado Inteiro >- 200,00 .
Namorado sem cabeça 500,00
'camarão sete-barbas selecIonado 700.00
Camarão sete-barbas limpo 500.00
Camarão rosa inteIro GG 2.400.00
Camarão rosa tnteíro.grande I 2.300,00
Camarão rosa médio' . 2.200,00
Camarão legitimo descascado pequeno ·1.500,00
Camarão legitimo descascado quebrado 1.000,00
Camarão rosa descascado pequeno , 1.950,00
Camarão rosa descascado quebrado 1.500,00

. ; e..L.' 1 ~ .•.•.
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, . Vi do olblr a cobranca de
p,~ bust 0' ~ oO","mldo,. queco~rlfJ ocorrer nesta época do
ano, a Secretaria da Agricultura' e

• Abastecimento está promovendo a
venda' de .pelxe fre'sco nos merca-
dões e vare/ôes da capítel, 11 pre-
coa que ss!ão. em média. 30% llbel-
xc da, 'tabela da Sunab. 'A, promo-

.' cão. que prossegue até o ,dIa 10.
• estã oferecendo sardinha 8 Cr$
85.00 o quJlo; pescadlt pequena a
Cr$ 123.00 o quJlo:' corvlns I!. Cr$
133.00 o 'QUilo,..':..;. ';. - .• .,.•• t
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i-: na Semana Santa:

: ....
Portaria' da Sunab já fixou os preços
máximos de atacado e varejo para a venda
do pescado na Semana Santa. a vigorar de
zero hora do dia 4 à zero hora do dia 12,
Várias enlldadcs de classe foram ouvidas
'para a fixação dos preços," assim como
.representantes do comércio varejista. nes-
de o dia 31 de março' a Secretaria de
'Agricultura e Abastecimento está vendeu-
'do peixe fresco nos mercadõese vareíões a
'preços . ligeiramente tníertores aos ta.
bolados. Também abriu 30 pontos de ven-
das - cinco fixos e 25móveis - para venda.
de peixe eongelado. Tabela e pontos de ven-.
'da na pr.lg ·11 " :~.,.. - , ..:,' '.. :....:.."
~ •• _~ __ . (I ••..•.. _ ••' ~~ ..·~._;':.:..••d!1.!"\oÕ~~~·';.t· ..••.;~
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. !ftfe fresco
'e.rtiJ~gelado
mais barato".

It .
Peixe fresco ou congelado a preços

· até 30% inferiores li tabela da Sunab é o
que a Secretaria de Agricultura e Abas-
-tecímento do Estado está vendendo
·desde anteontem nos "mercadões" e
• "varejões" da Capital, além de cinco
postos fixos e 25 volantes que oferece-
rão o produto em embalagens de um ou-
, doia quilos por toda a cidade.

A promoção, segundo a assessoria
de imprensa da secretaria, se estenderá
até o dia 10 e tem por finalidade evitar a '
"cobrança de preços abusívos ao consu-

, mídor, que costuma ocorrer nessa épo-
· ca do ano". A relação dos peixes frescos
colocados li disposição do pÚbJ1co{ape-

r , 'nas nos "mercadões" e "varejOes") ín-
·cluí somente três tipo;;: sardinha (a Cr$
,. 85,00 o quilo), pescada pequena (a Cr$

123,00) e corvina (a Cr$ 133,00). Já os
congelados, com venda exclusiva nos
postos fixos e volantes até o dia 9, são'
sardinha (a Cr$ 90,00), cavallnha (tam-
bém a Cr$ 90,00) e carapau (a.Cr$
• 150,00). Cada pessoa pode comprar no
•máximo quatro quilos por vez.

Os camínnões-tngoríüco da Secre-
tariá de Agrículturae Abastecimento
estarão a partir da próxima segunda-
~eira nos seguintes locais: rua Bitten-
eourt Rodrigues, esquina com a ladeira
;General Carneiro; em frente ao Map-
;pin; no largo da Concórdia, em frente li
estação Roosevelt; no 'largo Treze de
Malo (em Santo Amaro) e na praça
~Princesa Isabel,' esquina com avenida
,.Duque de Caxias.

: 2 A 8 R 1982
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O delegado da Sunab em São Paulo baixou a Portaria d.· 06/82,
! que fIxa os'preços máximos de atacado e varejo para o pescado a
t ser comercializado no período da Semana Santa que vai de zero
, hora do dia 4 I! zero hora do dia 12 próximo. " . I

, Para a fíxação dos preços foram ouvidas as seguintes entidades
de classe: Associação Profissional dos Armadores de Pescado do

, Estado de São Paulo, Associação dos Atacadistas de Pescado do
Estado de São Paulo - Acapesp e representantes do comércio va-
rejista de pescado; I ' -

PREÇOS DA SUNAB J • '
São os seguintes os preços tabelados pela portaria: ;

Peixes de água salgada 'Preços no atacado Preços rio varejo
, . CrS/k'g. CrS/kg.,

Baçe : '........ 9!l.00 .......•... : 130.00
Cação : ! ISO.00,; •.•...•.•.•
cacao em postas -.- 360.00
Caçonete _ .....•.................... ,.120.00 ....••.. '•..•
Caçoneteemf1lé ~ -.- 300.00
Caval1nha 90.00 120.00
Corvina : , 140.00 ' 200.00
Espada ........•... ' ;. . SO.OO.•..••....•. 120.00
Maria mole '.' .. 140,00 ...•........ 200.00
Manfuba .. : ; . . . .• . . . . . . . . . . .. 130.00 .•... '.. . . . .• lSO.00
Mistura : ..•........ " ...•.... : 70.00 :... 100.00
PescadaGoete ,..: : ;120.00 .. :.~ .....•. 170.00
Pescada Grande , : .. : 260.00, 330.00
Pescada Méd1a ;..... 190.00 ' . 250.00
Pescada Pequena ..•. .'.•.•..•.. ,. '," 130.00 , .....• '," .. lSO.00
Sard1nha. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .90.00 110.00
Talnha., .......• '..................•. ·280.00 .. ,: 360.00
Pelx~s de águ? doce Preços no atac~do IJrecos no ,vareJo '
, I ". CIi(kg., ~: . CrS/kg.,
Corlmbatá ......•.... ; . .. . . . .. . . 150,00 ,.... 200.00
Mistura .' : :'. .70.00 •••..... , . . .. 100,00
Tralra .: :. ~.. , :.: , : lSO.00 .. .:........•. '230.00

, -,' , .' I .') \ " "

Mais Barato<-,'
A Secretaria de Agricultura e Abastecimenb:;"d~'Estado está"

desde o dia 31 de março, promovendo a venda de peiXe fresco nos
mercadões e varejões da Capital, a preços ligeiramente inferiores
aos da tabela da Sunab (e não 30% mais baratos, como diz o infor-
me oficial). A promoção terá prosseguimento até o próximo dia 10. ,
A sardinha está sendo vendida a Cr$ 85,00, a pescada pequena a
Cr$ 123,00 e a corvina à Cr$ 133,00 o quilo. ,. _ . < ' ,

'Por outro lado, a Secretaria deAgricultura e Abastecimento'
também promoverá a venda de peixe congelado em 30 pontos loca- ,

• • _.~ •• ~_~ •• _ •••• ~.. .•••••• ,~ •••••• _ • ..&-_ • 4_ ... _, ... ..-..... _ ... ~.

lizados nas ruas da cidade, sendo cinco deles fIXOSe 25 volantes.
Nestes pontos a venda será feita de 5 a 9 do corrente, a partir das'9
horas, em embalagens de um ou dois quilos. Os preços dos peixes
congelados são os seguintes: sardinha, Cr$ 90,00; cavalínha, Cr$
90,00, e carapau, Cr$ lSO,OOo quilo. Nos pontos de venda, cada pes-
soa' poderá adquirir no máximo quatro quilos de peixe.

PONTOS DE VENDA - ,
Os caminhões frigoríficos da Secretaria estarão nos seguintes

pontos fixos: .' t. J
Ruá Bitencourt Rodrigues com Ladeira General Carneiro; em

frente do Mappin; largo da'Concõrdía, em frente da Estação Roa-
sevelt; largo 13 de Maio (Santo Amaroj; praça Princesa Isabel
com Duque de Caxias.
Já os pontos volantes, que funcionarão apenas um dia em cada

bairro, são os seguintes: segunda-feira - Pari: praça Padre Ben-
to - Largo da Igreja Santo Antônio do Pari. São Mateus: Rua
Cônego Eugênio Dias Pequeno. Liberdade: terminal de 'Ônibus do
Glicério - onde .funciona a feira às quartas e domingos. Bra-
silãndia: praça João Kaizer - estrada do Sabão. Nossa Senhora do
Õ: rua do Talhado com a rua Antônio de Couros - vüa Palmeiras.
Terça-feira - ltaquera: Rua Jacu com a rua Gregório Ramalho e
linha férrea federal. Cangaíba: rua Salomão de Vasconcelos com
Janiópolis. ltaim Paulista: praça Silva Teles - ce tro de ltaim
Paulista. Pirítuba: Avenida Elfsio Cordeiro de.Siqu~ira .com rua

, Manuel Ferreíra Barbosa - Vila Mangalot. Lapa: em frente da
.• igreja dos Remédios - Bairro dos Remédios. Quarta,feira - Ita-
quera: Cohab I =-Iargo do-Conj, "Padre Manuel da Nóbrega". Vila
Form058; praça Vjeira de Couto. Perus; avenida Dr. Silvio de
Campos.r- acesso à Estação da Rede Ferroviária Federal. Butan-
tã: Jardim Arpoador, em frente do ponto final do ônibus. Pinhei-
ros: largo de Pinheiros. Quinta-feira":'" Santana: terminal do ôni-
bus rua Ezequiel Freire com Gabriel Pisa. Vila N.ova Cachoeírí-
nha: praça Francisco Alves com avenidas~Dep. Emilio Carlos e

\ Itaberaba - Largo do Japonês, Penha de França: Praça 8 de Se-
tembro - centro da Penha. Capela do Socorrerlargo do Rio Boni-
to. Saúde: Praça da Arvore. Sexta-feira -Nila Matilde: rua Coro-
nel Pedro Dias de Campos com ruas Teodoro Mascarenhas e José
Mascarenhas. Taboão da Serra: Estrada Kivaemon Takeuti - es-
quina com rua Euclides Pagano Martíns. São Miguel Paulista:
trevo de Santa Maria com avenida Imperador e rua Ubirajara -

, ,Parque Guarani. 'Vila Mátilde: Rua Joaquim ldarra com rua Ben-
, to Quirino e rua José Mascarenhas - praça. Vila Guilherme: Joa-
'quima Ramalho com rua Francisco Duart - em frente da igreja
de Vila Guilherme.' , , '

Em todos os pontos, o horário de venda do pescado será a partir
de 9 horas. .••. . , .,

;- 'l. • ._ •••• ~__ ._ ..••••••• ..,.~•..••6 .• _ •
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Varejo CrS/Kg
• : 130.80

360.00
300,00
120,00' •
200,00
120,00

" 200,00
lSO,OO .
100,00
170,00
330,00
250,00
lSO,OO
110,00
360,00
200,00
100,00
230,00

squ~ . onal já está preparado para a
Semana a ta 'armadores asseguram que não falta;
. rá peixe, o' abela de preços máximos de pescado
entrará vigorsãpartir da zero hora de domingo, per-
dura até ã zero hora do dia 12, conforme determí-
nação da Superintendência Nacional do Abastecimento
- Sunab. Como opção. o consumidor poderá procurar

· ainda os dois vareíoes que a Coo~erauvaJ1Wa d~PescaNJna:Bras1lelra manterá a parCr de se a-te ra ate
• domlngodePáscoa, com peixes populares a preços bife-
-ríores aos da tabela da Sunab. Em santos, O vareíão fica .
, à avenida Campos Sales, 13. junto ao Mercado MunicI-
pal, e em Guaruíá, à rua Arna1doCalafa 10, na Compes-

,'ca, próximo às balsas doDepartamento Hldroviárlo. Es- •
I ses dois pontos de revenda de pescado resfriado funcl .
narão das s ãs 18 horas. " '
O barateamento do peixe popular durante a Semana

. Santa foi expllcadorecentemente pelo presidente da As
soctacão Profissional de Armadores de Pesca doEsta-
-dode São Paulo Huston Alulzlo da Costa, pelo jato dos
produtores considerarem essa semana como prornocío-
nal doproduto, Segundoele, a tabela de preços máxímos
üxada pela Sunab conta com preços inferiores. aos vi-
gentes nomercado. .

• .Por outro lado, há quem se posícíone contra o tabela-
mento. Para os ocupantes dos boxes doMercado de Pei-
xe "José Augusto Alves'\ situado á praça Gago Coutí-
MO, de nada adianta tabelar espécies populares que es-
tilo escassas. Isso porque. o consumidor encontrará nas
bancas peixes caros

b
não tabelados, como a garoupa,

cherne, badejgl cam ucu e camarão. "Essas espécíes
não serão vendidas por menos que crs 1.000 00 o quílo",
desabafam os peixeiros do mercado. Segundo eles, ape-
sar do pequeno movImento registrado nos últlmos me-

~ ses, está sendo difícUencontrar pelxe para as vitrines do
mercad«l.Jem consequência dos pequenos desembarques
regístrados noTerminal PesqueIro de Santos, "Se a pro-

! ducão continuar fraca, o peIxe rresco.poderà faltar du-
rante a Semana Santa' ,prosseguem. . "

,... -. TABELA' "" -
A tabela de preços máximos de pescado fresco dís-

ponivel em Relxarias e no Mercado de Peixe "José Au-
·gusto Alves . é a seguínte: . . .

"

ESPECIE" ~ , . ATACADOCrS.
Bagre""" 90,00'
Cação (em posta) :ISO 00
Caçonete (em fUés) '120:00,
Cavalinha , ·90 00
. Corvina.: ,. .:.. i40:00
Espada '.' .. ~ 80,00
Maria-Mole ~ "'140,00
Manjuba ...•. :, .. _ ,. "130 00
Mis,tura... .'.. ; : .. . .. .. . .. 70'00
Pescada Goete Í2o' 00
Pescada Grande 260'00

. ,Pe.scada Médla '190'00
Pesc~da Pequena ..•....... '130'00
Sardmha : ,., : 90'00"
Talnha." ~ ~ '280'00'
Corimbatá (água doce) '150'00
Mistura (água doce) 70:00,
,Traira (água dcce) "180.00.

L-'
. Nos vareíões da Cooperativa Mista de Pesca Nípo-

Braslleirat as espécíespôpulares serão encontradas ee-
.los .seguín es preços: sardinha e cavallnha, crs 90,00 o
quilo, e o carapau crs 150 00 o quilo. Segundo o presi-
dente da Nlpo. Jose ConcaOtero, essas espécies não fal-
tarão em seus vareíões. porque se trata de peixe resrría-
do não dependendo dos desembarques desta semana.
Alem dessas espécies populares, estarão à disposição o
polvo grande por crs ~OO; cherne, crs 700,00; pescada
amarela ínteíra crs :xIV,OO; camarão rosa rnédío. Cri
2.2OQ,,00; camarão sete-barbas limpo selecionado. Cr$
700,uu o quílo.ientre outras espécies.----~ ..-.~-=--==-=-~--
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:' o delegado da SUNAB em São Paulo baixou portarla f~xando os pre-

ço~ ,mAx.lmOlde atacado e \'a~jo para o pe4lCado a ser cemercíalízado no
período da semana Santa, que ..••ai da zero hora do dia 4 de abril 1 lero
hora do dia 12 de abríl prôxímos. Para à fixa~'o dos preços foram ouvl-
das a& 8e1uJ.ntea entidades de classe: ASSoelaçlo Profissional dOi Armado-
rei de ~cado do ,Estad() de .São Paulo. Assoclaclo d05 Ataeadf.s4..l&de
Pescado do Estado de Si() Paulo (ACAPESP) e representante. do Comer-
cio VareJbta de Pescado, .. , - t: I

São os seguintes os preçõs tabelados pela 'Portarla, e. .

j.' ~Ix •• ele A!!ua SlIlgada pr.ço. Atllcado P~os VartJo
"'-.'!':;.' •• '". .~":.., _ ..__ ... _. ..•• , C~KG. CRfKG.
,< J$A,ttRE 'o •• •• •• ,,'.. •• •• •••• 90,00 ,130,00
~,.).CAÇÃO ',' .• "0 ." o, •• o•• ," " ,," 180,00
~CAÇÃO EM POSTAS o. •• •• •• '!,. ~ o : i '

'CAÇONETE •. .• " " .•..• ;, .• . 120,00
l""CAÇúNETE EM FILt . o ••••••• ,. i , SOMO

, '~;'eAVALINI!A " • , ... " , .• , '.. so.oe 120,O()
,~(OORVINA ., •...•..• ,. _, •... :.. 140.00 200.00
, • ESPADA , .. .. 80,06 J 120,00
.•••MARIA MOLE.: •• '. .. 140.00 200,00

MANJUBA •. .. . o •• • o o. •• •• 130.00 180,00
.; MISTURA .. .. .. .. ....• ,. .. 70,00. 100.00
',-0 P~ADA GOETE .... '.. 120,00 ., 170.00
. ,'PESCADA GRANDE o. ,.. • •.••• .-, o 260.00 330,00

to , PESCADA 'MM)IA .. .. " o 0":,.. .. '" 190,00 250,00
«r ,PESCADA PEQUENA" .. '" •.• " 130,00 180,00
...:~~ARDlNHA " o,' •••• ,,90,00 110,00
r-, TAINHA ••••.. _ .•. '0 , •••••• o •• , ,280,00 ..:. 360,00 .
'P.llItI d. .AgI/li Doe', _ Prt,O' Atllc.~.· P!,çot Varejo

, 'r,'" •• •• '. o ~ • CR/KG. • • CRlKG.' I
CORIMBATÁ .1 •, ' ., .. .. 150,00, 200,00

~~-~~-~j

70\00 ' 100,00
180,00 _ • r 23.Q()

360,00

,"
• 't' .• '.'_0> ' peixe MAIS BARATO

'l' A s~cretari'a da Agricultura e Abastecunento " íníetou a venda de
peixe fregco nos mercadões e varejões da Capital; a, preços que estão
em média, se~undo -afirma, a .ao por cento abaixo da tabelá da SUNAB.
A promoçlo, que têri prosseguimento até o dia 101 eatá Oferecendo iar-.
dinha a Cr$ 85,00 o qUilo, pescada pequena -a Cr$ 123.00 o quilo, e eorvlM
a Cr$ 133,000 quilo. ~~_ . "
-' -Por otttro lado, "3 '§ecretarlll de Agrlcu1tura e Abastecimento um-

bém promoverá a venda de peixe con~lado em 30 pontos de ..••enda
localísados 'nas ruas da. cidade, sendo 5 deles fixoS e 25 volantes. Nestes
pontos a venda será feita de 5 li 9 de abrU, a partir das 9 horas, em

t 'embalagens de 1 ou 2 quilos. Os preço. doa pelxes con~elados são os .se-
guintes: sardinha, Cr$ 90,00 (, quilo, eavaltnha, Cr$ 90,00 O. quilo, e ea-
'rapau, Cr$ 150,00 o quilo, nos pontos .de venda, cada pessoa poderá adquí-
rim no m'xJmo 4 quilos de peixe, . .•. I

Os ctlllinhõel frlgorificOi da Secretaria estarão nos seguintes pon-
tos fixos: . . , .

. : . 1 - Rua Bltencourt RGdrl-gue8x Ladeira General Carneiro
2 - Em frente 90 Map'pln

3 - Largo da Cone()rdill, em frente a EstaCão R008evelt
4 '- Largo 18 de Mãlo (Santo Amaro) .
5 - Praça Princesa Izllbel x Duque de Caxlas,
Os pontos volantes, que funclonario apenas, um dia em cada bairro,

com início às 9 horas. ",...... ,.' .
- A See~tarla' de A~rlcl11tura e Abasteclmento, lança hQje, a um-.

panha do frango, o produto, que está custando cr$ 165,00 nos estabele-
cimentes comercíats, será vendido a Cr$ 170,00 nos mercados e varej6e~,
até () domingo de PÁscoa. _ l L.I -. - .

__ --:o.-. ;. c J ~ J'. ••. •.,



JORNAL, DA TARDE
SÃO PAULO

peixe~~i~
barat t
na Se ana
Santa ~ .' .

Quem qui.er comprar pelx~ •
mais barato, na Semana Santa,
deve procurar o. mercadôes e
vareíões. A Secretaria Estadual • .-'
de Agricultura e Abastecimento
gar que, nu.e. lugares, i" '

ao sendo vendidos.pelxes . .,

frescos até 30% abaixo da tabela
da Sunab. A promoçio, que vai
até dia 10, oferece sardinha
a Cr$ 85,00 o quilo, pe.cada
'pequena I Cr$ 123,00;' corvina a
Cr$ 133,00. Cada penoa pode comprar,
no máximo, quatro quilo. de peixe.
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PONTOS VE PERrovo PARCIAL .
·Po.JÚ - Lo.ILgo do. Igu.jo. So.lfto Antortio do Po.JÚ
Co.ngo.1.bo.'-' Ruo. So.lom4o de V~Honce·toll (Jd. Jo.neôpolü I .

to I; " . -.... ~ ~. • " ~

, GuaianazeÃ - Ruo. Comandante Co.ILl~.6 Rihi c/ ~uo.SeILILo.ao Mo.IL
(Vila. PJt:Lncua Izatell ..

1taquua -. COHA.B.lI e 111 - PILaç.a.BIL0..6il (Ruo. Jacú c./".'Rua '
G~'eg ôJÚo' Ramalho :e e] UnhlZ: Fe-iILeo.. fe.d.eILall .
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'" ••.•• ':ar.ILIj Cl.ub.

. ,
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_~BR1~
DIÁRIO POPULAR

sxo PAULO

l

.'~~~xe,.::~,;.sol~,ç~9..'a\nd~,
nao descoberta .pclo ~ª:l.s

.' I

Texto de Rosenwal Martins .'.. .
'~ • _ ••••• , J

, Contrariando' \ um hâ'bitô .secular da
igreja católica, um bispo :autorizá aos seus '
fiéis a ignorar, em medida 'excepcional, à··
exigência de abster-se de .eomer cama' na
Semana Santa (tradicionalmente substituí-
da pelo peixe que, segundo a igreja cató-
lica, entra em outra categoria de carne).
Motivo: escassez do produto e preços íncom-
patíveis com a capacidade aquisitiva da,
população. .' I .:. \ r, ': •

\Nã~ fosse as peculiaridades do local

~ra com uma' pro-
dução de quase mil tone-

ladaS de pescado' alcança-
da em 1981, o Brasil .está
multo longe de fazer jÚs
às l>otencialidad-es' do
Pais altamente capaz de i

ser Ifder mundial nesta
atividade. I

P' O Peru,' que conta com
menos de 1550 quilôme-
tros de costa. com () ocea-
no, é lIder mundial com
uma produção que supera.
a quantia de 10 .m~lhõe5 •
de toneladas anuais. Em-
bora 05 organismos: -ofí-
cíaís, encabeçados pela
5UDEPE, tenham injeta-
do recursos diversos para
incrementar -.a atívídade

. pesqueira, nossa: eyoluçã?
(veja o quadro), foi mur-
to pouco significativa em

~termos mundiais. : .
A defasagem, ' existente

no aproveitamento do po-
tencial pesqueiro existe
por várias razões. Mas
uma, particularmente, en-
cabeça. a lista e, na verda-
de, é quem provoca a se-
quência de todas as ou-
tras: 'o povo brasileiro
desconhece as reservas nu-
tritivas do. peíxe ,'

. ' ..•. ,.! ...... " . ,,'...•. ~ .
.. .. .., t.., l' L,

em queécorreu o 'episó.dio~:,á,h~tíd~~pó~~
ria .ser encarada apenas como uma benevo-

• ' •• I 4 • ~. 1 ••• r .
" 'lência do religioso para com a sitúaçâo cri-
. tica dos fiéis. Mas, paradoxalmente, as 'pa-
lavras dQ.bispo foram pronunciadas numa
.diocesé onde existe um dos maiores rios do
mundo:' o Amazonas. E}.mais~numPaís geo-
.grf.-ffcamen~·beneficiado+-com uma .costa
de, mais d~ sete ~il e: quatrocentos quilô-
-metros com '0 'oceano Atlântiê6 'é que pos-
sui riquíssimo manancial de rios e lagos de
água doce .

• Com e;ceçAo da Semana
Santa, quando o peixe. é
consumido por tradíção
religiosa, nossa população
faz questão de ser suprida
de p'eixe. Por isso, en-

I quanto o consumo mun-
.dlal está, cotado .11. ~ uma, '
média de 22'. quilos per
caplta anual, o Brasil
apresenta UIn conSUInOpar
caplta anual de -pcuco
mais de 7 qutfos .

1 Segundo a Organização
Mundial de Saúde, o orga-
nismo humano ' necessita
-Vitalmente de cerca de 70
gramas de proteínas, sen-
do 40 gramas de origem
vegetal e 30 de origem
',animal. Para suprir as 40
gramas de protelna de ori-
gem animal, seria llreciso
1ngerir, no mínimo, 55,0
kg de -carne per capital
'ano. No Brasil, o consumo
·médio de carnes está si-
tuado em torno de ~6 'kgl
per capítayano, segundo
dados da SUDEPE.'

Para suprir esta defll.Sa-
gem de 29 kg per capital
'ano, terfamos que dupll-
car o rebanho bovino
exis·tente. Ora, muito mais

, benéfico para a nação se-

ria se pudessem os' suprir
este "déficit" em inges-
tão de proteínas incremen-
.tando a atividade pesquei-
ra que, além de ocupar
menos • / espaço plantável,
forneceria empregos em
~iversas frentes de traba-

'lho para processamento
e comercialização do jlel-
xe ,

ESTAGIO
PRDllTI\'O -

Mas, embora a produ-
ção brasileira de' pescado
tenha crescido a uma .mé-
.día anual de 7,36%" pas-·
sando de 429.422 tonela-
das em 1967, para 950 mil
toneladas em 1980, o Bra-
si! ainda se encontra num
estágio multo primitlv
na exploração dos
sos pesqueiros. uan-
to nos 'pa íses evolulQos--a:
criação intensiva, as ra-
ções balanceadas para pei-
xes, a existência de ale-
vínos e uma gama d íver-
siflcada de recursos técni-
cos para dasenvotvímen to
da piscicultura é nma rea-
lidade aattg a; aqui tudo
c visto com uma curiosa
sensação. de incredulida-

- de .'

•.. ,. ..
A própria, distribuição

• das 950 mil ioneladas
. atuaís mostra grandes de-
flciênélas no aprovelta-
mente pesqueiro:
Peixes marinhos .. 63%
Peixes de água doce 15%
Crustáceos 21%

) MoluBcoB, mamUe-
.ros, aquáticos que-
( lôni,o~ e algas •... . 1%

1 . Participando com ape-
( nas' 15% da produção de
pescados, Os rios de água
doce;e os lagos naturais
estão, ano após ano, di-
minuindo sua eapacídade
e sofrendo transforma-
ções .negativas para a ali-
vldade pesqueira.

Além das barragens hi·
drelétícas, das pescas as-
sassínas com bombas e do
desmatamento indiscrimi-
nado, as nossas reservas
de peixe 'estão sendo indi-
ferentemente destrufdas

Ipelo desenvolvímento in-
dustrial e urbano marca-
do por condições poluentes
que destroem, completa-
mente no caos do Tietê em

lSão Paulo, toda a riqueza
dos rios. ,•.



pode-se dizer que a pes-
ca de água doce alnda é
encara.da, pela grande
maioria da 'popUlaçAo, co-
mo um ato de laser. Uma
posição nada. coerente com
a" situação mundial earen-

• te em recursos allment!-
cios.

Basta observar que ts-
• rael, um Pai. de • clima
• hostil com grande área de
• desertoe, ; tem . exportado

peixes para os Estados
08. O 'mercadõ'existe
provadamente. Segun-

do a -FAO, as .necessidades
de pescado mundial vã.o
a1cançu no ano 20 O,-um

.- -".;l I
t.otal de í io -milhões de
toneladas.

As alglU!, que represen-
tam apenas ~ +no 'total
.da produção pesqueira na-
cional, existem -.em .• abun-
'dândla no litoral brasllel-

, TO. Exportandõ- .apeuas
230 .tonelada!,· em., 19'81,
forâm arrecadadas divisas
no valor de cento e olten-

. ta e oito mil dólares. Ape-
nas 'as reservas existentes
no litoral do Nordeste, em
especial no Rio Grande do
Norte, M fossem explora-
dos com todo o seu po-
tencial, dariam para qua-
driplicar esta exporta-
ção . •

Embora as autoridades
brasileiras', 11. partir da dé- .
cada de 60, tenham IPro-
curado' incrementat a. :pis-
.cícnltura com· vãrtos pra-,
gramaS de pesquisas e
com algumas ! campanhas
de Incentivo fiscal. a pes-
ca nunca 'fol encara.<la co~
mo uma atividade ," capaz
de encabeçar a lista., dos
produtos de exportação.

I' .,L

AÇXO DESORDENADA
Mesmo reivindicando um

.mar te.rrltorlal com al-
cance. de 200 milhas.
muito -poucas medidas ete-

•.. .uvas: estão sendo feitas
·jlara . proteger o cardume
de peixes existentes nas
águas do Pais. Como exem-
plo, basta citar a Bacia

, Amazônica que, 'paulatina
mas sistematicamente, vem
sendo destrutda .em: seu
estoque de' peixes. pela
ação desordeanda do . h0-
mem ,- .
,.Uma traíra, que até pou-

cos anos podia ser pesca-
r da. em qualquer riacho do'
País, estã sendo vendida
nesta Semana Santa. a
um preço exorbItante 'de
230 cruzeIros o quilo. En-
quanto não houver· uma
consciêncIa . .nactonal que
possa, eretívamenté," colo-
car a piscicultura·' numa
posição real com forte"
mercado exportador, não

.' teremos . um crescimento
r adequado com a potencía-

lidada pesqueira do Pais,

Em til '

PRODUÇÃO 1980 1981 1982

'7Ó.OOO.O.OO 72.000.00069.000.000 ...••_ ...
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Gabinote do Secretário . Assessoria do Divulqaçâo

Jornal B'P Página DatalCidade Estado, , Pasta

\
;

;:" A Secretaria da Agricultura e d~
. Abastecimento inicia hoje, em di- ,
,versos pontos de venda na Capital, '
.a Campanha do Pescado Mais na-
.rato, iniciada na semana passada,
'nos mercadões. Na sede da F'iesp, '
realiza-se amanhã o 1.o Fórum 50- }
bre Qualidade de Café no Consumo
Interno, patrocinado pelo Sindica-
'to da Indústria de Torrefação e
Moagem doCaíé no Estado de São
'.Pau1~~ ..' __' _. _ ';'. N .K.~



fÔl"" DE
SÃO PAULO
sAO PAULO

: S A BR 1982

--
,

•. Campanha do pescado - A Se-
cretaria da Agricultura e Abaste-
cimento leva, aos pontos de ven-
das nas ruas da Capital, a Campa-
nha do Pescado Mais Barato, ini-
ciada na semana passada através
dosmercadões. Estendendo-se até
sexta-feira, a campanha tem co-
mo pontos de venda a praça Ra-

r mos de Azevedo, praça Princesa
Isabel, rua General Carneiro, lar-
go 13 de Maio e largo da

" Concórdia.
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Semana Santa: . . ,,':1-:".:
como vão funcionar os .. ' ..' ,,;, ·'l.':~'~

:. ,;.~. ..I".~.~;;:''',1 :: '4
"serviços ~úbHcos. ' , ", ':: >/:>, "i

'!~OS serviços públicos terão um esquema teso Também não serâoparal isados os servi::
special de funcionamento nos feriados da ços considerados essenciais. O funcionalis-
emana Santa. Mas nem todos vão parar. As mo estadual não trabalha na quinta .e na
erras livres, por exemplo, funcionarão nor- sexta-feira;, ' ..~
almente (só param nos dias 10 de janeiro, 7 Durante os feriados, o varejão da Cea-'
esetembro e 25 de dezembro e às segun- gesp e os mercadões funcionarão normal-
as-feiras). Já os postos de gasolina ab-irâo : mente, menos no domingo de Páscoa. As
xcepionalmente também no sábado de outras atividades do entreposto terminal de
lcluia, fechando somente no domingc São Paulo irão parar no sábado e no domin-
: 'Os postos das cidades turístic'as e estãn- go, voltando a comercializar no atacado na

cias hidrominerais vão obedecer o esquema segunda-feira. Os estabelecimentos de crê-
normal: fecham às 12 horas de sexta-feira, dito do entreposto localizados no Interior
mas abrem excepcionaimente no sábado e fecharão às 23 horas de quarta-feira, rea-
no domingo, funcionando das 12 às 20 horas. brindo às 7 horas de segunda.
,O Conselho Nacional de Petróleo autorizou Desde ontem estão implantados trinta
também o funcionamento dos postos den- postos em São Paulo para a venda de pesca-
tros do perímetro urbano de Paranaguá e do, funcionando até o dia SI, sob o controle
de ;São Francisco Sul, pa. atendimento c'as coordenadorias municipal e estadual
éxclusívo a caminhões, visando facilitar o de abastecimento. Os postos fazem parte da'
escoamento das safras agrícolas pelos por- "Campanha do Pescado Ml~~O".
·ôs.das duas cidades. ','; . A campanha se destina à venda de pes-
~:: Os' bancos não funcionarão nas prõxí- cados, principalmente do ti po popular, con-ma's quinta e' 'sexta-feira, de acordo com gelados e embalados em pacotes de um e
ii!formaçõcs do Banco Central. A.s agências dois quilos, que estão sendo distribuídos,
terão expediente normal amanhã e só rea- I por meio de carninhôes-fr-igor íficos previa-
br'írão na próxima segunda-íeíra, o mesmo • mente vistoriados. Os veícu los permanecem
ocorrendo com as repartições públicas Ie- nos pontos determinados pela Secretaria
derais, de acordo com determinações do das Administrações Regionais. " I'

Pálácío do Planalto. 'Até a sexta-feira, cinco pontos funciona-]
::~'As repartições públicas rr.u n í c ipa í s rão em período integral: na praça Ramos de!

também não funcionarão na quinta-feira e Azevedo, ladeira General Carneiro com a:
nem na Sexta-Feira Santa, que é feriado rua Bitencourt Rodrigues,largo da Concór-
municipal, Nos dias 8 e 9, deverão funcionar ,I d ia, Largo 13 de Maio e praça Princesa
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Comepjl .campanha ;:~
de vé)1da do pescado

. - . _Ji!
A partir de hoje. quando Ramalho, junto à Refesa)j

será, Inaugurado ao meio- . Cangalba (rua Salomâode
dia •. funcionará no "ata- Vasconcelos esquina ·de
cadão" da Água Funda. na Janlópolís): Itaím Paulístã
avenida Míguel stetano, (praça Silva Teles);' ~
3.900.uin posto permanente Pirituba (avenida EIlSfQ
de venda de pescado. que Cordeiro de Siqueira é0R!
ficará aberto de segunda a rua Manuel Ferreira Bl% .
sábado. das 8 às 22 horas. lbosa).· .. '-
Segundo: a Secretaria de .. :.'. &•• ·, •• li3
Agricultura e Abasteci-' . . OS POSTOS:"OffiSb'

, mento do" Estado. o poSW. '. Até sexta-reíra.. estarão
comercíalízarâ , pesc,adaI - f~i~Ol~jdfa~e~eJ
.congelado," ~.Ii1m:ehUJL1> M -§e~1iit'e$ ~~!flK(l8)d~
I! Ocw.P.êRftivJãlstmpDêBllãa'· ~=1~~
síleíra de Pesca. . .uo1 ~ g0:)' ~~'c ~.

I ~ . ~h~J' J , íâ~ A
-2(~· •.•Qotem"d·unQém ~~j J.
estão.!UnclonandO ~ ~neW-ll. ame l'Ojn r~~Ivenda .-deirPéScalló· 'CoiJ!: Ramos 'de 'Azevedo. em
gelado, a preços até 30% ID- frente ao Mappln; largo da

Itenores à tabela da sunan, Concórdia. em frente à es-
para . a. semana. Santa .._. ,tação Roosevelt; largo 13~
Hoje; os.postos volantes es- Maío . (Santo .Amaro);.;e
làI'ão~ em <Itaquera (rua ~ .praça Princesa.Isabel, j11&
~àcu EiSqu1n.~d~q}~g6rlQ: .toà av, Duque de Çaxlas:.;,:

~~-~..::.....--:-~~"''''-:~.;~. !r- ..:- . ~,.,. ."- .. r
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)-ESuCADO:;·'f.'PÔ,s·i(i'~·NA",!:ÃGuÁ·;;··F,UNDA
~, o' 'sec~táriO ,ciáudi~lB~alia',~ ~~~ a~uslvos~o ~do~~" 'v~~ ri~AOparalJsadaã~'~dO~I. nha~ relaçoe~' cOmo Pro~le- - pr~sta~A~ d; 'se~ços no' 'I

Ribeiro Ferrelta, de Agrlcul- .nessa é~ doano.' \ e dOmJngo, voltando à I nor- ma de encnentes.. Elas deve- I ,próximo sábado, em todo o
tura e" Abastecimento. ínau- ; HoJ~ro pescado poderA'ser malldade para a comereíaü- r rão manter um plantão obriga- ~ 'território nacional, inclusive
\ gura hoje, às 12horas, o posto ,encontrado nps seguinU!s·pon- zaçAoa n1velde atacado.nodia torto. Esse plantão, taIllbém, nas cidadeSe localldàdeSturfs-
de pescado permanente -do" tos vcíantesr- Itaquera - rua ,lU, segunda-feira. 'j i "será Obrlgató~lo na Sexta-\,! tlcas. , ".;
atacadAo Agua Funda, na Av,' • Jácu,' com rua Gregório Ra. - Já os estabeleclmenlM de ; Feira Santa. - 'r , Em nota dlstrlbulda à ím-
,Mlguel Stefano 3.900. O posto" malho - LInha Férrea 'Fe- crédito localizados no Interior O prefeito também deter- prepsa,. a Assessoria de ,
funcionará diariamente, de; deral; cángalba - Rua SaIo- c do ETSP fecharão às 23 boras. mlnta0UIe1rfUnclonrupenunltod'qdulDtade 'IRelações PClbllcasdoCNPIem-
segunda a sábado, das 8 às 22 , mão de Vasconcelos,.com rua de quarta-feira, reabrindodas 7' sex -1' a, nas' a es . 8ll. •brou que será. normal o tun- '
horas, comerclallzando peso:' Janlópolls; Italm Paulista -,. horas de segunda-feira, até as Secretarias das Finanças, clônamento dos postos nos dias
,cado congelado sob a 'resPOO-',I'praça snva Teles - centro de 23bor~dessemesmodi •. \· HIgiene e S"aÔde,Serviços (t\. 8 (qulnta-felra.) e 9' (sexta-
sabllldade da Cooperativa -rtaím Paulista, e Plrltuba - ,,' . i .-1__ Obras, Esportes, Vias Ptlbll-,l feira).' I ' ..
,Nlpo-Brasllelra. " . av,ElIsloCordelrodeSlquelra. "REPARTIÇQES ',,'I. '__ eas, Transportes, Admlnls- . Nas cidades e local1dades i

Trata-sede íníclatíva coníun- ' com rua Manuel Ferrelra,Bat'-' . ' MUNIC"i'AIS, K ,_traçOes Regionais, Coorde-. turtstlcas, no entanto, o CNP' ,~,
ta da SecretarIa de Agricultura ' bosa - VllaMangalot. , " . \ . As repartições munídpals nadoría do Bem-Estar Social e r determinou que, na sexta-.
! e Abastecimento do Estado de Até sexta-feira, estarão fUn-' não runcíonarão quinta-feira, serviço loFunerâr1o, cujo tra-,' Feira Santa, o funcionamento '
São Paulo e aa Sudege sU-, clonando diariamente os' se" de acordo com decreto assína-: Ibalho nao pode ser ínterrom-> dos,postos só serã normal até
P.edntendêncla do Desenvol- ,gulntes poiltos fixos da cam- do ontem pelo preteíto 'Relha- pldo. , as 12 horas. A partir do meio-
v1a)ento da Pesca, visando panba;: rua Bltenc~ Ro-' do de Barros, declarando, o ESTADUAIS _ '. dia, portanto. será proibida a
atender à ,popüIaÇâo no.'con·, drígues, com Ladeira General Ponto FII~ultatlvo nesse dia, e SerA ponto facultatlv? para venda de gasolina, âlcoole óleo ~
sumo do peixe da melhor: Carneiro; em frente aoMappln;, nem na Sexta-Feira Santa,por ,,os servidores póbUcos esta-, diesel nas cidades turísticas.
qualldade e a preços aeessí- Largo da Concórdia,em frente ser feriado munlcípal. duals quinta e sexta-feiras, eon- No domingo, os postos run- ,
vels durante o ano todo ,à Estação Roosevelt; Largo 13 Os mercados da prefelturr 'o forme decreto jA publicado no cíonarao apenas nas cidadeS e

'. ' ", de Maio (Santo Amare); e ' abrirão suas portas norma - . "Diário Oficial". A Informação' localidades turlsUcas noI CAMPANHA - I5racaPrincesa Isabel com av I mente na qulT.ta-~elra,techan- foi confirmada ontem à noite I período entre 12 e 20 bo as
Desd t In' - L~": I D d Cft_'ft ,,'-';-do às 12horas de sexta-feira, e' pela Casa Civil' r ,e on em em c ~ pon~, uque e ••..••••s. , 'as reíras.nvres serão monta- "," para a venda de gasolina, óleo

,fixos e em 25 pontos volantks '; Durante os feriados da 88--' das também normalmente nos COMBUSTIVElS ,__ â1esel e álcool, cabendo a cada
dlstribuldos estrategicamente .mana Santa o' varejAo da dois dias Odecreto determina BRASD.JA (FT) - O pre- posto a declsAode prestar ouIna Capital, os camiíiiiOesfri-, I, Ceagesp e os mercadOes fIm-;. que na quinta-feira não seja ín- sldente do Conselho Nacional' .não servíeosgeraís.
goríücos da Çampanha do Pes- ' cíonarão normalmente nos dia " terrompldo o trabalho nas uni- doPetróleo, OzlelAlmeldacos-, Por determínacão. do Banco.
cado mats Barato estão, '8, 9 e 19 (quinta, sexta-feira e, dades da Seeretárta das Admí- .ta, assinou ontem portaria que Central, os bancoscomerciais e I !
'oferecendo peixes congelados, - sábado), não funcionando n'b' nístracões Regionais, secreta- determina o funcionamentodos estatais encerram seu expe-
"a preços até 30% abaixo da, domingode Páscoa. Asdem.1s ria Municipal de Educação e • postos revendedores de' derí- dIente na quarta-feira só voi-
tabela da Sunab". A campanha atividades do Entreposto Ter- Coordenadorla do Bem-Estar vados de petróleo para a venda tando a reàbrlr para à ptíbllco
vísa evitar a cobrança de mína! de São Paulo. por sua Social, cuías atividades te- \ de combustlvels automotlvos e na segunda-feira, dia 12.
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;. o -secretário .CIAudlo Braga RI-
o' • lielro Ferrei,., .da Agricultura e

:Abastecimento. Inaugura, hoje, às
12 horas. o posto de pescado per-

. menente do atacado Agua 'Funda, na
Av. Mlguel Stefano, 3,900. 'O posto

. funcionará diariamente, de segunda
, , 11 8ábado, daa 8 lia 22 horas, comer-
, clallzando. pescado congelado sob e

responsabilidade da Cooperativa NI-
. ~rasllelra" Esta li mais uma tnl-
claUva t:Onjuhte da Secretaria da
Agticufiura ti Abastecimertto de. Es-
tado de São Paulo e c;taSudepe, vl- I

sendo atender à populacâo no con-
sumo do peixe da melhor quallda-

. de e 8 preços acessívels, durante
o eno toeo,
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, ~eS,c~dogan~a_ 'poste) no .
~ta~~}iãQ: da Agua funda.

o secretário' ÓAudio peixe da melhor qualidade Gregõrío Ramalho ~ Unha
Braga Ribeiro Ferreira, 4~-= e . a preços acesslveis, . férrea federal; Cangaíba _
Agricultura, e Abtsteci-_ 'durante o ano todo, D4rsde rua Salornão de vascon-
mento.dnaugura hoje às 12 ontem, em 5 pontos fixos e celos, com rua JanfópoUs;
horas, o:,posto de pescado em mais 25pontos volantes Itaím Paulista - praça SIl-
permanente do(atlcadão distrfbuldos ' eestrategí- va Teles r-r- centro de Itaím
Agua Funda. na avoMlguel çamente na Capital, os Paulista, e, Pirituba _
Stétano, 3900. • caminhões trígorírícos da avenida Ellslo Cordeiro de

O posto funcionará ,campaIiha dopescado mais Siquelra· com rua Manuel
dIarIamente, de segunda a_ barato estão oferecentio Ferreirá Barbosa' ~. Vila
sábado. das 8 às 22horas, peixes congelados a preços Mangalô, .
comerclallzando pescado até 30 por cento abaixo da ~ l; :
congelado sob a respon- tabela da Sunab. A cam- Até 9 de abril, estarão
sabllidade dl Cooperativa panha, lançada pela Se- funcionando. diarIamente,
Nípo-Brasíleíra. 'I' cretarfa de Agricultura e os seguintes pontos fixosda
'Esta é mais uma "íní- Abastecimento, em cola- campanha: rua Bltencourt

cíatíva conjunta da Se- boração com a Sudepe,visa Rodrígues, com Ladeira
cretaría de Agricultura e evitar a cobrança de preços General Carneiro; em
Abastecimento do Estado' abusívos ao consumidor frente ao Mappln; Largo
de SãoPaulo e da Sudepe- nessa época do·ano.' da Concórdia, em frente à
Superln tendênc1':il do Hoje, o pescado poderá EstaçãoRoosevelt; largo 13

\ DesenvolvlIDenfoda Pesca, ser encontrado nos seguín- de Maio (Santo Amaro) e
VisandO' atender Ifi po- tes pontos volantes: Ita- praça Princesa Isabel, com '

•.p~açã~. no c~~'JP0' do quera - rua,Jacu. ,com~a_ ~ven}daDuquede Caxias.
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, " entro :"péixe barato, ' -
. •• oneladas de peixe já ~tão à venda em SP", diz a
manchetinha" de NOTICIAS POPULARES, na edição

de quarta-feira passada. Dessa forma, a gente chega à
conclusão de que peixe há, mas, e os preços? Será que a
Sunab vai fiscalizar a tabela imposta, assim como veri-
ficar a qualidade do produto? Essas perguntas vem à
baila porque.na epoca natalina; Finados, Semana San-
ta etc., o povo passa a ser o eterno explorado porque nin-
guém toma conhecimento do que se ~ssa no .mercado
forn~m.-". (Do sr. J. A. Salgado Filho, CapItal). '



A TRIBUNA ~ 6 ABR
SANTOS - EST. S. PAULO

'(~ráa~ettº .hojé. o,
~rejão'''ae pescado

.' ~ ....
A Cooperatíva de Pesca cavalinha, Cr$ 90,00; cara- funcionarão 110S segúintes

Nipo-Brasileira abrirá hoje páu e cabeça de cherne em -. locais: Avenida 13ernardino
ao público o seu varejão de posta, 'Cr$ 150,00; pescada de Campos com Avenida
.pescados, no entreposto da inteira, pescadinha evisce- Francisco Glicério; Avenida
Avenida Campos Salles n9 rada .e -lula média, -Cr$ Ana Costa' com Avenida
3, oferecendo a preços re- ;300,00j' espada em posta, Francisco Glicêrio; -;Rua
duzidos as espécies tabela- Cr$ 250,00; filé de meluza, Campos Mello com ',:Rua
das pela Sunab e mesmo al- Cr$ 350,00; filé de badejo, João Guerra; Avenida.
gumas não' incluIdas pelo Cr$ 700,00; carne de siri, Afonso Pena com o Canal 6;
órgão, comolula. camarão, Cr$ 800,00; lula grande, Avenida Pedro Lessa com
polvo, vieiras, cherne, siri e Cr$ 400;00; polvo jnédio, Rua Oswaldo Cbcrane;
pescada cambucu. ' Cr$ 600,00; polvo grande, Avenida Afonso Pena com

Todos esses produtos são Cr$ 800,00; vieiras, Cr$ Rua Oswald1l Cbcrane;
congelados, embalados em 1.200,00; cherne, Cr$ Avenida Afonso Pena com
pacotes plásticos de um 700,00; pescada amarela; Rua' Felipe Camarão; Ave-
quilo, e a Nipo-Brasileira Cr$ 500,00; pescada caro- nida dos Bancários com
recomenda para· que as bucu, Cr$ 800,00; robalo , Avenida Dino, Buenc: Rua
donas-de-casa procedam ao inteiro, Cr$ 700,00; pintado Oswaldo Cruz com Avenida
descongelamento natural,' inteiro, Cr$ 450,00; dou- Epitácio ·Pessoa; Avenida
por três a quatro horas, an- rado inteiro, Cr$ 200,00; Vereador Alvaró Guima-
tes do preparo, De outra namorado sem cabeça, Cr$ r àes , no J'a"rdim Rádio
forma, os pescados congela- 500,00; camarão sete- Clube; Rua Campos MeJlo
dos tendem a perder suas barbas limpo, Cr$ 500,00; 'com Rua Boiges; Avenida
propriedades nutritivas e o camarão sete-barbas sele- Pinheiro M,acnado com
sabor.. . cionado, Cr$ 700,00; cama Avenida Francisco Glicério;

O varejão de Santos terá rão rosa tipo extra (pistola), Avenida Pedro Lessa com
ainda um caminhão frigorl- Cr$ 2.400,00;. camarão- Rua Frei Vital; 'Rua .Frei
fico, na portado entreposto, rosa grande, Cr$ 2,300,00;' Francisco Sampaio com
para atendimento aoscon- camarão-rosa médio Cr$ Rua Jurubatuba; Avenida
sumidores. Mas a coopera- 2.200,00; camarão pe- Nossa Senhora de Fátima
, tiva não manterá, a exem-: queno, Cr$ '1.500,00; ca- com Rua Indalécio Costa;
. pio do que está fazendo em - marão descascado que- Rua Campos Mello com "Rua
São Paulo, postos volantes brado, Cr$ 1 mil; camarão- Luíz Gama; Rua D. Jaime
nos bairros. Na Capital, rosa descascado pequeno, Câmara, no Jardim Castelo;
além de cinco postos fixos, Cr$ 1.950,00 e camarão- Rua Domingos José Mar-
a Nipo-Brasileira está ven- rosa descascado quebrado, tins. na Vila São Jorge; Rua
dendo (pescados em seis .Cr$ 1.500.00, '... ·_:_::'rithn"Dúõtté l..éOPblto e Silo
postos 'volantes. .,' POSTOSVOLANTES ) va. no Marapé: Rua Ale-

No dia 9 (Sexta-feira San- xandre Martins com Rua
LISTA DE PREÇOS tal 21 postos volantes de Frei Francisco Sampuio e

Estes são os'preços ofere- venda de pescados, com li- Avenida Siqueira Campos
cidos. por quilo: sardinha e cenciamento da Prefeitura, com Rua Santos Dumont ..' .
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A GAZEtA

. Desd~ ôntem e até sex·' Cinco pC;;stos functo-
ta·1éira .estarão funcio~ narão em pe"rTodoi'1tegral

: ...J1àndo ··30 pontes. no cí-: . e . OS. "o"Utros.:.25 " per~
, . dade por« o ven~a de pe~. - '--coire'rão, em:perrodo, por-
:·'-cado. Autoriza'ção nesse cial;', diversos' bairros do.... ~... ~ , •. ~ ~ . .'
. sentido'. fol.assinada on- Capital. Eis os cinco pon··
~·t~in pelo secrétórl0 FraÍl~', . tos .onde "o' população
~ cisc~ Ni~tõ Marti~', 'dos" , pode;ó comprar pe~cado '
.A~'!lin;stra~õe~. ·Regio;.· o qúalquer hcir.a'do. dia:' . '
. nais, e prevê o vendo de praça Ramos de Azevedo;
.- - , - " . • , 1 "1 ..•• 1 .•

..'pescado de tipo popular, ladeira General Carneiro
.: congelados e embalado com I ruo Bittericourt
, em '..pacotes' de 1 e '2 ~ RodrIgues; largQ'.do Con-
.:,.'quilos, 'através de ce- c6rdia; iprgc;' l~_de Maio, '
:0.mjrjhõe~-f~,igorrl~cos (Santo' ',Amaro);' ,e praça'
,:;pre.yiqmente vistoriados. Princesa Isobeí, .' f .
'\;:.~.:":' ~.' .'~.,.
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:. ' I r DOs camiJihõ~s: :

,. .' J .i.' :'. . , •

I C ' "..L.em' a' campanha do pescado mais barato. rçmeçeu g • - f" 'f', Onteml des~e as: 9 ,d,~'manhã, ,camln~oe$' n.90rt I~OS
· t" aram em' váriOS pontos da 'CIdade, 'lnclusllIees leiO" ' '. , \b ' '· C t . e ~enderim' muito I preços mars . ".xo, .· no en re . • '. , (P' 3) ,· 'd . nas- ·p'eixari'as.·Foto Paulo Cer-crarl.' ag ••o que , ' ' I l
• .: J ,_' •• ~,-",~ -, ,",-:.;r'.( •. ri I...•.I.I_t.!..._ ::!.J....t

, .
; , '

tii~~a:ug;:p~sqii~!':~~if~'
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: Começou bem a' campanha
do pescado mais barato, ·lan.
Cílda pela Secretaria da Agri-
cultura e Abastecímento, em
~~rcadões, vareíões e pontos
de venda móveis, com vistas
a' .estabilizar os preÇos na
·Seman·a Santa, evitando a
especulação, I '
-Ontem, desde as nove ho-

rfS da manhã, camínbões fri-
.gorííicos, cada 'um com duas
téneladae- de cava1inh:a con-
gelada, estacionaram em pon· I

tos de grande eoneentração
de pedestres, 'no centro e
nos bairros, iniciando as
vendas do pescado jpor volta
das 9 borás e :lO.O produto,
vendídc nas peixarias por
aproxímadamente 150 e 170.
cruzeiros, estava'. sendo co-
mercíalízado a - 90 cruzeiros
~ ,quilo:' ~ .: ,
t' PEIXARIAS: .
:Nas peíxarías, os comer-
ciantes explicavam a dife-
r~nça de preços, pelo !'ato
Qoe seu 'produto não ser con-.
~ado, inêluindo no custo f\ '
na! as despesas 'de transpor- ..
1\1; diário, da-s cooperativas,
.para. o Ceagesp 'e deste para
~ .areíísta..',iA população. porém .estava
fi>~isfeita e no ponto mais
central, na pr.aça Ramos .de
.Jt7;e-vedo, perto do 'Teatro-::
'1Junicipal, em menos de uma .
hora -venderam-se cerca de
200 quílos de peixe.' O lugar
assumiu as feições de feira-
livre, com mais dois eamí-
nhões;: também em premo-

':P._
~ç~o ofiei;I, õfere-cendo' seus
~rodutos a06 transeuntes, Um
vendia .arrcz a 70 cruzeiros
o quilo e- feijão a 8(} cruzei-
ros, enquanto o outro vendia
fra.n110li 170' cruzeiros o qu;"
10.
Na praça Princesa Isabel.

outro ponto de vendas, o
movimento era menos ín-
tenso. As 10 horas e 30 ha-
viam vendido apenas 80 qui,
105 de eavalínhas, mal> espe-

- ravam que as compras se
intensificassem .nos horários
de pico, das 16 horas em
diante, quando milhares de
pessoas passam no lugar, em
direção das estações ferro-
viárias e da estação Luz do
Metrô.

MAIS PEIXE
. Os responsáveis peles poso

~tos de venda informaram
que .a partir de hoje, outros
.típos de peixe (sardinhas,
pescada etc.) também serão
vendidos nos camínhões. Não

":pretendem porém comercia-
Iízar o pescado mais tradicío-
nal ' da época,' o bacalhau,
que deverá ser comprado
nos supermercados- e mero
cearias. Na zona central, o
melhor produto (e também
o mais caro) estava sendo
vendido na· mercearia Argen·
zío, na rua Sete de Abril,
por 1.590 cruzeiros o quilo.
No supermercado, Sé da ave-
nida Liberdade, vendia-se
três qualidades de bacalhau,
respectivamente a 1,350 cru-
zeiros o quilo, 1,100 e 800
cruzeiros, ;Paulo
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~rr~"e'çã hoje Vé'rida de,
'~ na Agua Funda

o. calhau fres- h~j~. com a Inauguração
co, Corvlna e Sardinha são deste setor de pescado no
alguns dos tipos de pescado atacadão, fechamos, um
congelado que estarão à ciclo: já temos a -~
disposição dos consumi- ,peratlva Agrlcola de Cotía,

I dores. a partir de hoje. no operando os hortígran-
, posto permanente de peso Ieíros, depoís., as que
. cado do atacadão da Agua operam os' Iatíclníos, e.

Funda. A Inauguração do agora. a nípo, comprovan-
novo posto contou com a do que é vlavel a realíza-.
presença 'de- Cláudio cão deste trabalho pelas
Ferreíra, 'secretário de cooperativas". I • -
Agrícultura- e Abasteci- ','
mente, de José/ Conca Falando em nome da
Otero, víee-presídente da nlpo-braslleíra, o více-
Cooperativa Mista ,de Pes- presidente EduaÍ"do Mac-
ca Nípo-Brastleíra e An- cherí, colocou a visão dos
tonío Castllho, coordenador 'produtores: "partimos da
da SUdepe - Superlnte- captura do pescado. pas-
ndencia de Desenvolvimen- samos pela lndustríalí-
to da Pesca. zação e chegamos até o

corisumldor. Estamos
felizes por termos alcan-
çado essa meta participan-
do de todo o processo.
Sabemos que o pescado
congelado é o pescado do
futuro".

Dlr1g1ndo-seaos presen-
tes. Cláudio Ferreira disse
que "há multos anos vimos

. lnslstlndo junto às coa-
I peratlvas para que entras-
I sem na comercíaltzação e.
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Não faltará peixe nestÚeriad.O :
da Semana Santa. Quem. garanti-

, são as Secretarias de Agricultura:' ;
Abastecimento, do govern(Hio Esta' ;
do, e das..Administraçóe8 Rellionais ..
da Prefeitura de São Paulo. Motiyot "
a primeira if\(lugu1'Õü: ontem!~ nO '
atacadão da Agua Fúndá, nã aVê··
nida Miguel Stefano, 3.900, úm ptn: ~
,to permanente de venda de 'pescÍlà !

que ficará aberto de segunda a.sá-
bado, dás 8 ds 22 hotas; a segunda
autorizou,'.na segunda-feira pcusg.. ~
da, o funcIonamento, até a próxif!'Wl >
sexta-feira, de 30 pontos..de vendá,;
na cidade, do pescado de tipo pOP1!::
lar, congelado e embalado em lIcitO- ,

. tes de um e dois quilos.~.· "::.-
Cinco pontos fúncionarão .. em

período integral e os outros 25 per- :
correrão, em período parcial, diver- ~
sos bairros da cidade. 'Os cinco 'po~-
tos fixos são: rua Bitencourt Rodri
gues, esquina' .da ladeira Genera
Carneiro; praça Ramos de Azevedo,
em frente ao Mappin; Largo da Con :
córdia, em frente à estação Roose ;
velt; Largo 13 de Maio, em SantO
Amaro; e praça Princesa, Isabd,
junto à avenida Duque de Caxias ..
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venda de peixe
Píntado., bacalhau t~,

eorvína e sardinha são alguns
- dos tipos de pescado congelado
que estarão à disposição dos
consumidores, a partir de hoje,

, no posto permanente de pes-
. cado doAtacad40daAgua Fun-
da, A inauguração donovopos-
to contou éom a presença de
CláudioFerrelra. secretár10 de

, Agricultura e,'Abasteclment9,
de José Conca .Otero, vice-
presidente da CooperativaMls-

_ta de Pesca Nlpo-BrasIJelra.e
de Antônio Castllbo~ eoorõe-
nador da ~udeper: Superinten-
dência de Desenvolvimentoda

c" D1r1g1ndcHleBOI! presentes,
, CláU4loFerrelra disse~t~á
multos anos vimos lns1StlDOOI

- junto às cooperativas para Que
, entrassem na comerclal1zação
e hoje, com a inauguração des-
te setor da ~tlo' DO "Ata,
cad40", f~dÕWun cicIo: já
temos -a ~atlva agrícola
de Cotla.opet'ando06 hortlgran-
jelros, depois as que operam os
IaUc1nlose agora a Nlpo, com,
provando que é viável, a
Teallzação deste trabalho pelas
.cooperativa,s".-, " 1'-

~. Falandcf{e,n .nome.da Nlpo-
, Brasllen,' o vice-presidente
- Eduardo Maccherl colocou a '
vísão dos produtores: "Par-
Umos da Captura do pescado,

•Passamos pela lndustrlallzaçAo,
, e chegamos até oConsumldor~'
. Os consun'lilttrf'es encon-
, trarão também no posto per-
. manente ',de pescado do
~"Atacadão" Agua' Funda:
camarão, lula, polvo, carapau, -
cação, badejo, peixe espada,
carne de slrl e cavallnba.

f .• J .•• ··~....:..-. .•.•.
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, pe···~~;a~~_:preço
~a".' 'hl~~lriesieslocais

HOje,~Lhõe8 frigoríficos da Campanha d~.
:'1' Pescado IÍl~J.i; p-ax:a.to,da Secretaria de Agricultura e
:;_Abásteciménto. e j?UDEPE - Superintendência do De-
-- 'senvoNiment'o' da' Pesca, estão oferecendo peixes con.

gelados a preços ·até 30 'por cento .abaíxo da "tabela
da SUNAB L1Oli~~êguintes'põntos volantes:
'.' .1TAQUERi1~·,"'J~" .. ' '--
';:,;:,~ 'COHÁB1Í':;';'iar~0.do conj. Padre Manuel-d~

. Nóbrega. )"If ·.iFlw '!!! .:,
VILA FOR1tlÓSA •-- ; ,
- Praça'!Vt!ifra de 1Cou10. ---
PERUS I;~,. ,~', .

; - Avenidá.ptlr.SnYio de Campos .-:-:-Acesso à
; ,Estação da Rede Ferroviária Federal, ..
";~', . BlJ~T~~:' '. •

-'- 'Jardim' Arpoado!' em frente ao ponto final..do
ônibus. ,', .' ,

PTh~S'<

" "';

~,.•...•

- Largo·de Pínheíros ,
Até 9 ~e:.ãbril estarão. funcionando dtaríamente

, .os seguintes ·pontos fixos da campanha: rua Biten-
.court Rodrigues, 'com Ladeira General Carneiro; ein
frente ao Mappin; largo' da Concórdia, em .frente .à

Estação Roos'evelt; Largo 13 de Maio (,Santo Ama-
1'0); e praça, Princesa Isabel, com rua Duque de Caxías.

Hoje, ~ !di~ ·dé'.mercadao Itaquera, Lã pode ser
encontrado pescado fresco também a p]'eços até ,30
por cento .mais parato do que os valores fuados nela

": GUNAB. ': ',: :.... ,.,
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:A 'sardinha- "
c.. 'Da; ";ãiias' espécies 'de pescado .~OÍlge!
lado que 'estarão sendo: vendidos até sexta-
feira rio varej~o da Cooperatíva de"Pesca
Nipo:BraSilerrª: nll Ave!Úda Campos·-sailes.
3 r pelo menos duas estio abaíxo da tabela.de
preços .máxímos da Sunab para esta semana:
sardinha ,,e.caválinha. 'De acordo com)! ta-
.bela da Sunab, 1) quilo da sardinha está cus-
tando crS 110 eda cavalínha, ctS 1,2'0;en-
quanto no varéião esses produtos' oo&em
'ser encontrados a,CrS l!q.: _;-;"~.,.',--
- . Funcionando desde a maQ.l:iãne ontem
.num caminhão frigorífico estàcionado ,ao
lado da Nipo-Brasileira, o varejão já tinha co-
mercializado até,~1arde 12:caixas depolvo.
20 de sardinha. 20 de çav,a1inha e duas de
lula, Além desses, entre as espécies mais pro-
curadas. segundo o encarregado, José Allpio
Muniz estão camarão sete-barbas e cherne
em po~tas. . v.Óe ~ '••••t.i i . -:r' .••

, Ontem Q varejão-aínda não díspuriha de
I todas as espécies que seriam vendidas, mas a
partir de hoje. das 9 és t8 horas. podem ser
adquiridos, além áe sardinha e cavalinha,

f.pacotes de dois quilos de carapau; a CrS 300 •
."de três .quilos de polvo a CrS 2.400,..de deis
quilos de lula. a CrS 800"8 grande-s Cr$ 600.

; a média •.filé.tle baaejo, pacote de dois quilos, -
, a Cri 1'.400' e filé de merluza, t~m dois
r:q~.a·CrS 7,bo.·::~ ..:<:;d ....:-.::.::.,

"O camarão·seÍll-barbas:limpo, está serr-
, dó' veridi'do 'ã crs 5.00 i,"quilo. ~CarIl(dé',~'rt
~llmpa; 'a Crs '\lOMpe'scada 'amarela; crs 500',
; pêças'sáa·;o.e·quatro é Sete quilos e chern'e é~
:.posta;çrs' 700. o 9Uilo,,,'1, " "':,'. ,:.,~ <'
'." ',' .Ess~s produ~, são embalad~s"BIl3P!I!l?
: ,te~·:!l.a"N!pp-'Bra~erra'àco~lha que os con-
,sumidores procedam o,ao -descongelamente,
: três.on quatrõ ;horatán~~ do:prepar~, ':...

A TRIBUNA
SANTOS - EST. S. PAULO
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.,.. ,., --: ....•.. " ..... ,\ .,- .. ,,.,.., ....
,,;.;:.i ',CAMPANHA EM sAo ~AULO
'~ '~' Én('~auió.-.á'i:~pa·nlia ·a~'peséâdo
,:máis barato, ~movida pela ~~rintendên-
,~dado Desényolyimento da l' = SÜa~
, ;-. vendeu ~ ape~as três dias nos varejOes:e
•mercadões.: 1.0 toáeladas -de sardliíha; COl""-
! 'vína 'l! Pescadinha: :A~N~poestá comercialí-
l;,-zando"llaCapital210 toneladas de-sardinha.
:cavalínha ê carapeu, 'em dez caminhões fri-
.goríãcos !l·em seu :..v~jlo. no-Br~, •• ,,,,.,

• '.. -' r.:"" 'i '.. :~.~; ...~." ..'
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A "F o I h a" e as respostas da socledade â cr&f
COMUHID Df

.
Onte~12 horas, foi

inau o posto de pes-
.cad~~! ente doAtaca-
dão ~ da, na aveni- "
da Miguel Stefano, 3.900.O
posto funcionará díaría-:
mente, de segunda a sába-:
do, das 8 às 22 horas, CO- I
merciallzando pescado
congelado sob.a -responsa-j
bilidade da Cooperativa
Nipo-Brasileira, com pre-
ços mais baixos. - .. -,
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..~lY-enda dé - -
.' J)e~e congel~do

·Pintado, bacalhau fresco, corvl-
na e sardinha SEJO alguns dos tI-
pos de pescado congelado que es-
tarão à dlsposlcâo dos consumido-
res a. partir de -hole, no posto per-
menenta de pescado do atacado da
Água Funda. A Inauguracão do no-
vo posto contou com a presénca de
Cláudio Perreíra, secretário da Agri-
cultura' e Abastecimento; -de José
conca 'otero, více-presldente da Co-
operartva -Mista de Pesca Nipo-Bra-
sJleTra,e A'ntonlo Cesttlho, coorde-
nador da Sudepe - Superintendên-
cia do Desenvolvimento da Pesca.•
Os consumidores encontrarão, tam-
bém, no posto permanente de pes-
cado, camarão, lula, polvo, carapau,
cacão, bade]o, peixe-espada, carne
de siri e cavalinha.

-,
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'. SU~,epe"átinge objetivo~'-
_vend~de pescad~·popular.
o Programa I ae Inte& ma o coorderiador" Por

síãcaeão do Consumo de outro lado, destaca ainda o
Pescado, lançado pela fato da Cooperatíva MistaD- do' no. de Pesca l'Ilpo-BrasDelra

~~to~ estar comerc1aI1zando,des-
e ãà da de tsegunda·f~JI"I!L.210to-

c a . e Abastecí- neladas de' .sarmnna, 'C8-
mento, nesta Semana San- vallnha e carapau, através
ta, já atinge seu objetivo de 10 camínhões ftrgorl-
que é o de olerecer pescado - flcos, além de oferecer es-
popular de ótima qualldade" tes produtos em seus
a um preço acesstveI à vareíões. "Estes resul-'
.populaçâo de menor renda. tados preIJm1nares Já vêm
A lnformaçAo é do coor- garantir a permanêncfa do
denador regional da Sudeoe"' programa para o ano todo,
no Estado de São Paulo, proporcionando aos pauI1s-
Antonio de CastUho; que tas uma opção para bem
.ressalta ainda o fato de em allmentar sua fam1lJa". .
apenas dois dias da cam- .
panba já terem sido comer- Acampanha está levando
clal1zadas nos varefões e peixe popular a preços 10-
mercadões mais de 10'to- ferlores aos da tabela de
"neladas de sardinha, cor-. preços máximos lnstItu1da
, vina e pescadlnha.· . pela Sunab. Desta forma a

"Quantia esta slgnlf1~ sardinha tabelada em Cr$
cativa, .quando se observa ll~ está sendo oferecida
que no total da campanha a crs 8500; a eorvína de
ao· ano passado foram Cr$ 200,00, por Cr$ 120,00,e
comercíalízadas 19. to- a pescadínha, de Cr$180,00.
neledas de pescado". aãr- por Cr$130,00o quIlo. I
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g(1 FolhaEmug~'

Fila para conseguir peixe
I causa tumulto na ladeira
I, Caminhão demorou e PM precisou intervir para acalmar ânimos

ARROZ COM FJlANGO
No ~ cio camI-

MIo de frangoÍ um OIC&Dda-'
1000letreiro: "00 produtnr ao
povo. Ioto , AJJJ", • que moti-
•••• também queixa l "Folha
Emtrg!oda", Por que ••••
~. baTiala.DIa fi-
lo• &-n! O""......uno
da51!nhaoDOaMl
•••• elaque,~,
_ lúJal ,
-. __ .Iooitar,.peiu..a... ..anpcIa, • qao •••••
Ioi COIItirIDado ••• ·Iocal '
De _ modo e<ni a __

Iaçio"'- bom • cftrta ele
alimeatoI mais barata&, ape-,
1&1' da luU paR coooegul-lo&. ,
O 1ri&<rIfic:o caJpana, que
mooIAlU o palio bi doU _,..u ftDdeDdo uma mMUI ele
1.500 fnnIoo por dia, daa 10 la
11 boru- Ji • cIooo cio camI-
_ que •••••• atTOI' leijlo

~~~~
~ u U boru. tiJ>ba veodicIe
quue tudo (7.200 ka eleatTOI
• 1.700 q ele leijIo),

O pacote ela, k-I ela ama..u a CI1 ~ •• meoma
QU&Dtldade elaleijIo CUlta CI1
400. Iaao t bom, !nU _&mal
•••.•• dun aU cIepoioela eW-
eM". /ala dom 0Ip llniL ••
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"

• , • I _: "')':}";'~~:._1::""'.

'mas camarao .::.'r'"
I,. está: sóbfaiídô t.~'~:).:,''

~ • - '. \., .1 • I~" :-,. '.; I ~ -'.,... .."... • : •

, • " A'sardinha fresca, uma das va- ','
. riedadeslabelàdMrpéla'Sunab,na"Se- -:'
• 'mana 'Santa,' desapareceu do Mercá- .
: dó de Peixe,', das' peixarias da Pônta "
.. da Praia 'e até 'dó 'Entrepostó:Comer>'" ,
cíantes' explicam que não foínegécio - .

:' estocar .um. produto ·tabeládo a 'Cr$ :
: "110,00 o 'quilo, 'Vender camâr~Q,:..rlá._: .
, mais -Iucro. ~Consequenternente; há.'
,'"sete-barbas , à'; yonta~e, a, por '~r$ '".~,
,: 700,00 -o. quilo, enquantoo rosa al~' '
~;.canéa Cr$ 3 mil, 'Também estão dís- .:
~poniveis cambucu, ,8 mais' de' Cr$

." 800,00.1 ,e 'pescada branca ,e~ -
" de'!I.$ .600,00 a'Çr$]00;00
• iãQ.darn~o a-lísta-dé . - J.U •••kUL;:YG.1

~~~riedadas' n'ãó -dísoomveís
·~,::.~.:';,"'/-k:~'\.:

epor essarazãonuncafalta
""._ ••• .10; ••• c..z.: - -" ~. .• ~~ • ~.
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VASP • ;rito br..u.úo. p.drIo internacional.

.Falta sardinha 'barata
e sobra camarão ...caro
A aa.rdinha tr.ca desa~u. nas, .&.0 estes: bagn. ers 130.00; ce .

do Terminal. do M~ado de Peixe e çto em postas, CrS 360,00: caçon.te
das pebanu da Ponta da .Pru1. •• em ftlts. crs 300.00: Clvalinhl. Cr$
explicaçAo dos oomudantes • sim- 120.00: corvina. Cr$ 200.00: ••.
pios: 00 pnço de Cr$ 110.00 o quilo, ",da. Cr$ 120.00: mari.·mol e, Cr$
tabelado pe1a SUo&!>p&nI a SemolIa 200.00: mal\Juba. CrI 180.00:
SanlA. n.lo f: DegOcio estocar nem mistura. C:r$ ~l00.00: pescada goete,
....der esse onxIUlD. Cr$ 170.00, corimbatA. Cr$ 200.00:

. ~ nIo esU ridl ODCOII mistura Id. *guI doce), Cr$ 100,00:
uv pacada Jn.Odo 1Cr$ 330.00). e trlllr&, Cr$ 230.00.'
taloho 1Cr$ 360.00L peooda medi.... . . VAR1l10
pequena (da CrI 180,00 • Cri
250.001 e corrino 1Cr$ 200.00L ODU'O
OU1l'O$ pescadas u.hel.doa.

Em ccmpeusecâo. o 1oI=ado de
Peio • as pe.iu.ri.as da POlUa da
Praia regi.s1raram ontem. em abun-
dlncia •• chegada de pescados que
estio Iivres d. tabel. reitA pela Su-
nabo com • &leg.da aUabonçAo de:.
atacadi..stas. f'epre3eDudOl pela M'
soc:i.açio l'TofissionaI dos Arm.do res
de Pesca do E.sIAdo ele Sio paulo.

S us!m. 01 ccmamld",," qno
d~.,..,. ~ .•• 1000 quali.
dade tario que _ar de Cr$ 800.00
I Cr$ 1 mil por quilo de cambucu:
acima de Cr$ 600.00 pela J>O'Uda
&mareIa grande: de Cr$ 1 mil a Cr$ 1
mil 200 pelo quilo de camario
branco: em m~ Cr$ 2.500.00 pelo
camario rosa; de Cr$ 2.700.00. Cr$
3 mil pelo rosa grande (pistola" •
1c:Un. de CrS 700.00 pelo c&marlo
sete barbas.

)lu d. 500 quJlos d. polvo.
lula. aardinha COllIeJeda. camarAo
let.e barbas. illTapau. clvalinha, ruM
d, merluu. I de badejo e chame J*
foram comerda.liz.ados DO vlnJlo
instalado pela Cooperativa lLista de
Pesca Nipo-Bruileira. na Avenida
.Campo. Salles D* 33. A procun Icl,
contudo, qualificada como abilio
du upecUtivu. A Nipo acredite
que o movimento dever' aumentar
»<d•• IDcl~ pt'OYid.~clou • ••.
_. d. MP6cl ••• eeeece cam.vtQ
rosa grande. que estavam faltando.

Ontem' bavla dbponibilidade
pan os aegulnt.es produtos. todos
congelados,' com seus respectivos

f~~~~ej~~;~Oo~a~~:
os 90.00; carapau. Cr$ 150.00; cava-
linha. Cr$ 90.00: c"",e de siri. Cr$ •
800.00: lula Im6dJ •• Cr$ 400.00.
grande. Cr1 ~OO.OO): polvo Imédio a
Cr$ 600.00 . greade a Cr$ 800.00):
cherne, Cri 700.00; cabeça d.
cbeme em posta •. CrI 150.00; caçAo~:r.:~~~.~.~~~~~
leU! barba, seleciooado. C'1 700.00.

Esses foram 01 preços m6dios
c:ocstaudoa ceiem. enquanto ainda
060 existi. graode pl"'OCU.J"L Ela d.
ver' aumentar entre hoje e amanhl.
alguns donos de pe.i.xariu advertem
que os preços tenderia • subir. O
quilo do camar60 rosa. exu-a tcbe-
medo d. pistola ou GGl. dev~" ultra-
passara Cr$ 3 mlL

O\JU'05 produtos tabeledoe pell
Sunab. mas que 010 est.60 disponJ...a _ grandes quantidad ••. aJ6m
d. sardinha • du pescadas pequ.
I .

Embon. atumciados na lista da
Nipo. Dlo estavam dispanJveis para
os consu.mldore.: vieiru. Cri
1.200.00: peocada amarela IntAir ••
Cr1 500.00: cambuc\I inteira. Cr$
800.00: camarAo ro.a GG ou pbU>I••

CrI 2;400.00; camario rosa p-ande.
CrS 2.300.00; camada rola mtd.io.
os 2.200.00: robaJo. os 700.00:
pintado, Cr$ 450.00: 1Ainb.. Cr$
500.00: dourado, CrI 200.00: DAmO·
rede, Cr$ 500.00; camarAo rosa des·
cascado quebrado, Cr$ 1.950,00; ,
camarAo rosa pequeno. quebrado,
descescedo. os 1.500.00,

Auim, pndcameDte a metad.
da lilta da Nipo refere- •• a pesca40a
que nlo eram IDCODtradoa ontem ~
seu vareJAo.

AMlItlUNTItS

Aulonr.adOl pela Prefehura.~~~~~:.~~o=1a.I:::
çlo de pescado. noa seguintes locais.:
Avenida puncllCO GUdrio, na eoe-
flutDeia com Avenida Ana Cona I.

.~Avenide. BernardIno de C'ampot:
Averude AfoD.lOPena, conflueQda do
cánal &. lIua O.waldo coa.,.. • d.
Ru'a' Pellpe emulo; Rua ctampOl
Wello com Rua Jato Guarra)JJAv,;
nUla Pedro Lessa com RUI Onwaldo
C6crane; Avenida doa Bancáioe com
Rua Dlllo Bueno; RUI OSwaldo Cruz
com Avenida EpitAcio Penoa. Av e-
nld. Alvaro Gulmarl ••• ~o Jardim
R'dio Clube; Rua Campoc MeUo com
Rua Borges: conflutocia daa avení-
das Pinheiro M.achado .• Prandaco
Gllcério e da Aveolda Podro LMsa

~o as~· !1:i~~~U~UJI:::I=~
Rua lnd~tclo Costa com Ave.rúda
Nossa Senhora de r6tima; Rua Cam·
pos Mello cem Rua Lu.1%Gaml. eee-
nu~ncia das ruBI Alexandre Ma.rt1n.t
• Frei Pra.ncisco Samp&1o I' da rua
Santos Dumcm com Avenida SI·
queira Campos; Rua Dom J. CAm.ra.

~:J~.~~l~tl:~~~
Rua Dom Duarte lAOpoldo e Sll., •.• QD

).larapt. . ;'.:::!
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« • ~cado mais barato: lOcais
! tin s! olantes de venda da Campanha do Pescado mais
bar ,pr ovída pela Secretaria de agricultura e Abastecl-

,me ,em otaboracão com a Sudepe - Superintendência do
(Desenvolvi ento da Pesca, estarão nos próximos dias, a partir
l das 9 horas, nos seguintes locais: hoje: Santána - terminal de
I ônibus - rua Ezequlel Frelre, com rua Gabrlel Píza: Vila Nova
- 'Cachoelrtnha - avenida Deputado E;)nU1oCarlos, com Avenida
· Itaberaba - Largo do Japonês; Penha de França - Largo 8 de
[ Setembro - centro da Penha; Capela do Socorro - Largo do Rio.
· Bonito; e Saúde - Praça da Arvore. Amannâ: Vila Matllde -
· Rua COronel Pedro Dias de Campos, com rua Teodoro Mascare-
I nhas, com rua Jose Mascarenhas; Taboão da Serra - Estrada
I Klvaemon TakeUtl, esquma com rua Euclldes Pagano Martlns:
· São Mlguel Paulista - trevo de Santa Maria, com avenida Impe-
1 rador, com rua Ublrajara; Parque Guaraní, Vila Matllde - rua
I Joaquim Marra, "COmrua Bento Qulrlno, com rua José Mascare-
nhas; Vila Guilherme - rua Joaquim Ramalho, com rua Fran-
cisco Duarte=- em frente da Igreja de Vila Guilherme. Os cinco
pontos fixos da campanha estarão funcionando, até amanhã. a
partir das 9 horas, nos seguintes locais; rua Bltencourt RodrI-
gues, esquina da Ladeira General Carneiro, praça Ramos de
Azevedo, em frente do Mappln, Largo da Concórdia, em frente
da Estaçao Roosevelt, Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, e
p!,}lçaPrtncesa Isabel, cpm avenida Duque de Caxlas.

n
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CiRANDE ABC

Santo André - Est. de S. Paulo

Peixes, mil,
quilôméjros .:
atêo ~)~ .
Para Cbega~an~e ABC, o

peixe fresco precisa.muitas vezes,
viajar mais de mil quilômetros,
basicamente através de cami-
nhões. E, na região, o produto
cornercializado em supermerca-
dos, feiras livres e peixarias sofre
urna fiscalização Talha.

<.

O consumo de peixe chega a
dobrar neste período 'do ano e o
; motivo do 'crescimento tem um'
"fundamento _ religioso, intima-
mente Iigado.à tradição católica.
De qualquer forma; no 'País, o

. consumo global de peixe:é baixo,
~em torno de '7,8 quilos/ano per
capita (Página 8 do Caderno A e
página 4 .do Cad:rno,B). '\.



DlARIO DO 'CRAND[ ABC

Qulntl.r.lrl, 8 de IbrU de 19S1

.Acima de tudo, m#
excelente alimento

Fiscalização ainda
exercida com falhas

OiuIte dai dificuldade. que te
apru.cotam, o t..n.ba.lbo de fiacaJiu-

. çJo da veoda do pescado em e.t&bo-
IccirDC"DtOle feiru livrea obedece •
um uqucma butUltc impreciso. O
WpcrvlSOf de aanca.mcnto (que cb ••
fLl 01 .,cotel) catabclec. um ereee-
JTlf"I de lmpcç6ea, procurudo
mcluir pelo meDo. uma vez por mu
cada um doe ulabelecimcDtOl I
ba.rncaL No. r1.Jl&iJ de .emana Dio
uistcm fLJC&ia c, K O c.on.umidor
oblCntat quaJqucr irrc,ularidadc
Dum dominaDo tcri que I.,ua.rdar a
..un.da·(cin. p&rl rea.li.ur • deeüa-
cia.

. Duranteu in.pcçôca.. lC,unda •
mid.ica Célia RC'In&.. o. IlIcntel de
aaneamcnto procuram verificar ••
coD<liç6c. aeraiJ de tr&Juportc •.
npoolçlo do pescado. Verificam
tamMm u coodiç6eJ de Ilipcoc
mloudu pelo. veedeceree c o
upcçto do produto.

Se o PClxC estiver crereeeede
'li.oalJ CmeDlel de dctcrionçlo..
acri mutiliudo DO IDeamo lnst.a.at ••

Euc efetivo entretantc, eJÚ lCJDoo • 54 houver apcnu Iwpcita.. 01 I.el).
pre deofalcado, pai&, alim du rirl.u t •• de lADeamento recolberio arooo-
rc,wa.rca,. ~ muJto comum o DCdido lIU em ml cmb&1qcllI diven.u.
do licCDCia.mCDto ml.dico: "tm, Sio Uma dc:lu ficm de pouc do ccmer-:
acrD&rdo temo. tet. qute&. mu. çiantc. lu outru duu .erio CDvla·~=~_T:.~~~.~ ::Ii:. Io:ti~~I~:rd..Lu!!J:
llqiu, aoraceallndo: "H' ""'pai deveriam de", o•.••. Ipeou doil di&&.
~&mOI • cODlrI.laçlo dc m.ai&r. ma&. K'UndO a mediu, iuo 010
••.•• o:w 11. qora aadl eoOlC/ui- ocorre: "TamMm ao Adolfo Luu
IIWII. I! o pior t que I partir d, I o. bJ Wta de pcaoaI • u •.• üiMo
~ do podert haver DOVU eoe- demoram muito mw que 48 boru. "

A1IxaMn ASQUlNI (0)

. O pc.i.u fRICO comcrcializado
em lupermercadO&, feiru livres\.
pciuriu do Grande ABC IOrre r••.
c.&.liu.ção do. ccollOl de •.•üde, ".
11adcl diretamente li,adu i Seereie-
ril de Sallde do EJu<l0. Euc: ~
lho. eatretamc, alo i r<aliudo de ••
\l1> dOI padr6ea adequadOl, lCIuodo
reecebeee a médica alia ReJioa
BaroUo eo. ••.. chefe do ceetrc de
aaUde de São Bemudo. A i.nauI•..
c:iéDCia de fUDCiootriOl dificulta•~nr~~,::C~en~;;idt~ ':
oraUliamo público poua ler cooll"Ok
preciao du coodiç6c1 de comcrçiali-
uçf<! do pcocado 01 repio.

Até mil quilômetros
para chegar à região

.1,r... akuça.r • maa ~ eoaIUoo t Nada mais que 32 cooceuioÚ.
_ do Grande AB~ o pcae r_ rioI opcnm I eatrepcntqem do pc;'
<O cbcp I najU •••••• de mil qulI~ •• ao Ccqup. E1C1 aio tio cla.!sif ••
mct!OI, bUlcameote .Invé. ~ cadoa çOmo a~i.Jt.a&, mu como
caminb6a. Uma .•••. ~.....so.O qcalel de J><Ulaçlo de acrviço.
pau: lu lUA pnmen ~cm 80 . Recebem e providenciam I venda tio
ptOprio ban;o .pctquciro. ~ pelcado cfurante • madru,ada,
eDt_r~pcxlOl Jltud~ DOI htOlw pnh&.ndo comwio pelo uabalho.
paultsu. (Sa.al~ o m»Ol'; l!batube • o. prodUlot. que nlo aio ccmerciali-
~aa). canoca. c.a.t&nDe~' udm DOdia da chelada do de~-
pâcbo. Só uma pc.queDl. quuuidadc ta.doI em c.im.u-u lri.a:orlCiçu que
GOl pCuc, de 'aua ulpda CODIU.JIÚ. obedecem" meama Cleala de tempo-
doo DI Graodc 510 Paulo ,~ ralU,. adOlad& para DOeamiobõcL

. IÜt.nte de OUtrol EatadOL

. NI Capital, Ilraw. de aconIo
com I Secretaria da Saúde,' I Pr.-
feitura quem uccut.a d.ircll.mlni ••
rl&C&liuçlo da venda de alimcDtOL
No Grude ABC, cDtRLanto, cabe
Wlicl1Pcote ao. central de •.•\US. r•..
~ lodo. ()t; utabcleeimeotOl '\~
n.ndem produloe. alimcnÚclol e, aJo.

- da. realiut I ia.pcçio de reiru
tivrca. iadilstriu, •• &idêDCiu I ali
obru em execucâc. Ncuc trabalho
utlo empco.hwOl aptoxim6da.mell-

: te ~ f»çaU - denominadoe. &f.CDld'

~~~t~-u~~ :=~~o~::
todOl 01 ",uniclpiDO da ••• Iio.

Orieem
A majO( parte do pescado entre-

11M para o coeeéreic DO ec.,eap
corrupoade I espécies de kaua aal-
pdL "' de.taq,ue para a •.•~Db.a.. •
pesca.da. CO,.."D&., maria-mole •
caçlo. A p.arccJa m&ia tilnific.ti~
da peJada comerd&1iu.da 00 cal,.....
pollO , Oriuodl de SantDO (4SY,~
m&.I esse pcuc vem L&lnMm do Rio
Grande do SUIJ2O"/,~ Santa Catariaa
(l5y'l. Rio de eneuo lO-/J C ootroe
~údOl (10'/.).

Com relaç'" • tardinha, alo
i uiR, ri,idcz na relaçio de locais de

Uma Ya Da On.Ddc Slo Pulo, O prtX'cdéocia.. Eua espécie desícca-se
pac:ado , eDt.tcluc ao c111TcpC?lto com (reqUCDCla. pclu iaUII do sul do
_htado eeece do ~IC'P. E o Brua e .ua captuR depender! do
maior eoU'CpoItO de pc.u.u de todo o ~ciona.meDto dot.cuáUO"lc. numa_

--"hb. ~ depois ,de .lnapcçIO.-~\t.l-----aelúmioada-lPõêi:-Àül.Jmenle~
P:Or mOdic~ vetenniriOl do MlmIt" ~1. da &&rdinha que ent.ra DO ee,.-
no da. A,J1lCuhura. alo dclCll'R,... ,e.p vem de S.a.n!a Cat.a.rina, lU dali
du diariamente 110 lODe~a.dude UlOI, emretantc, a primazja Da o(cr-
~. E»c volwo. d.c:suo.a·. ao ta deue pescado ao eca.aC1p e"cvc
abutcQIDCoto ôc a.proxim&damC"otc mCJmO com O entrepcetc de SaolO&.
~~ • wabtm 0........ (') ~ Solu •• OOTTO

tntaç6u., pois a lei impede a aquw-
çJo de pcuoal pua o 'Serviço público
dura..r.te 01 •• ia me.el que precedem
AI cletçÕCI'.

Esquema

...



:Cuidados para .a compra de um bom produto.
r.. C~mo Dio u.ialcm .a..n.atiu \ ponta do dedo; ') O comprador deve
r totaiJ de que o pcuc cxpo4lo para fue!' leve prcul0 scere • carne do
comcrci&lizaçlo esteja dentro doi peixe. Se • marca da preuão perma-

.: padr6ca ideais de CO«'I..W.mo, i DCCcs.- D4CU DO produto, ele oio CJlari em
li.rk» que o próprio comprador COodjÇÕCI de consumo; 6) O peixe
obJCrve IUcnLl.mallC • mercadoria Ô4'Vcri aprucntu c~oraçio cl&TI. c
que está Icva.Ddo p&ra casa. f: p~ lUa ca.t:M deve t~r aspecto consiste •.
10 larDbém que o comprador preste te;. 7) O con.s.urnidor deverá obICrvat
I1caç!o a.a forma como O varejista tamWm o odor culado pelo peixe
acoodJciona o peixe nOI balcoo c o upo&to. Em eoodicões normais. o

• c:sudo ,tral de bia,iCDC do esta.bcle- pcuc lI:ri odor característico, mu
cimento ou barraca.. Elianc Biatzi. nUDca acentuado. Cheire muito (ar.
cbe, do Preeee - Serviço de Prole- te ou odor de amonJaco Ii,oiftcatn
ç:.io ao COOIumtdor - iodtcl o. cui- que o pebe eu' entrudo em enede
dadOl bUicot que devem ser obter. de deccmpocçâo.~::.~~~:::lc~ordo pebe c -" Outru orientações
L - ...:.;-'-:....,.....'! ~ •.•~ AI •. ~ ~t\fIr _ cond~qa

oU ncomendaç6es ~;':''''':::'r!''r':.~~~t.c:.rd~
Slo se"" u recomendeções bUi- em que a upoIlçio e venda do prc-

~) Ouet.~rc=~e ~~~ duto Ullo sendo feitu. De acordo
eeDlar olho. t:pKSOI e aaJicDtcs; 2) com Eliane Bistricbe. o pescado
AI HCamu de\ICm estar bem aderi. ~::,::.xa~~j-::~t:~:in~~1 S~:~~:.
du &0 corpo; J) O comprador deve luo la.ranlid a manutenção 4P pro-
puur u nadadeiru e cstu têm que .dwo aob b&iJ.a temperatura, dimi-
apresentar ru.istêocia; -4) As aclru DuiDdo 01 rUcos de deterioração.
devem mOJtr&t coJoraçlo averme-
lhada natural. AlJU11.I comerciantes
fraudulentoc adicionam mc:rcU.rio
cromo a cu.a parte d.o peue, m.u O
eoruumidor poderí. obsc:rYu a ere-
,ula.ridade toc.a.ndo a pane com •

deve preJw muita atençl0 para que
o comerciante Dlo coloque DO pu~
te quantidades de rabo c cabeça..
aherando o pua do peixe rwmcDlC
aproveiú,YCJ,

Preparo'
Loao apóe adquirido. o peixe deve

ter imediatamente }evado para cua
e colocado no congelador, A prepa-
raçio e o consumo devem ocorrer
no mesmo dia da compra ou, DOmj-
ximo, DO dia poIteriOC'.

o peixe deve ser lavado em iaua
fria.. rapidamente. Em lC,uida, ~e
ler colocado ,o9.~ Y.t.Q.afy~dlciJ..de i
lI\&<l.ir~ '.Io.:,I!l •• "t<i_.vupadu .•
com um, faca bem ~1AdL Para o
tnbalho de' rupaaem, a faca deVI
ler colocada em poa.ição quuc veJti..
cal e movimenLada Kmprc DO tenti-
do csuda-cabeca,

Nu (eiru e pciurias, o indivíduo

3:e C:CUr~~:t~u:a~doo dinbci~~ ~i~
euebeleeimeete deve aprueDur
aspecto biaiénico. O comprador

Depois de utraldu u cacamu., a
barrila deve ler abena com um ece-
te que iri da cabeça l cauda. A. tri»IJ
e espinhas devem ler arraDCadu. A
cabeça também deve ICr cortada,
com exceçâo do peixes que terio.

~~%~t:o ~~~~i~~~imoa ~~~I,:

~~ad~~:~ufc~c! ~":~~;u:. remo-

Rico em proteínas e vitaminas Bl e B2
o cqanjl'no Ilumaoo DCccajta

receber diariamente quantidadeJ de
protcLnu ele oriaem animal. Eu.
demento i fundamenta.l 111 forma-
~ , ~cotUtnJçlo <lu ctluW do
corpo. Por cua rulo.. • caroe de
pci1. tOt"llA~" um alimento indis-
pcruivd. A quantidade de protcfna
CDContrada Da. pcacadOl ~ ;,ual
lqucla c Dcontnd& 'Da carne de vaca.
leodo wperior em qualidade 1 prc-
táaa &chada no leite.

o peiu de 'aua u1pda t Icete
de lodo, elemento importAnfe DO
combate ao bódo (papo). O pene de
Alua .sallada contêm ainda quatro
vau mais ciJcio que a carne de
\-;ca. O clJcio t elemento impcrtan-
te pan uma boa cooltiluiçlo doe
dentes e da. 0$lOI.

namorado, baare, caçlo, jau, pinta-
do. pescada-cambuçu, vermelho, "~I

merluz&. bonito e atum; b) Fllb:pei'"
cada. D&morado, linluado, dourado.

C:~~jo,c~~~nuapa,c~':c~~~'o4;~~~
bagre e pescada·inalcsa; c) FrltlUfU:

ra.rdj:e~~~JinS::,dlin!~~~~~~
cavala, curimati, piracanjuba e I
l..aJiu; d) Au04tu: pintado, dourado,
tainba. namorado, vermelho. jar1. •..

~~~~~)~~~~bJ::,o~~t~:
vioa. merluz.a, cutanha, cavala,

~~~!dJ.~;ir;::'~'o.a~:à~b",&l~;c~
da. l&roupa, cucudo. • •

Desta· rclaçio de pe~eJ, 01 que ,~
IprClcnla.m maior quantidade de \
apinhas do aquelc:a de 'lua doce: t

acar~ mandi, basrc, jal1, piapui. I

pintado, manjuba, dourado, curima· .
ti. lambari, cascudo, tralra. pirata. \;
juba. pacu c pir&r\lcu. !I

~~u~~!~~~~co~~~ perd~~~::s prop~ib~~~~~~ apro~~e oil
dos tém tido boa accitaçio DOGran- ~ momento do preparo cultn'rio, Pcw I
de ABe. o que é demonstrado pela lUo, lodo pelcado conaclado ,
rotativldadc do produto nu coope.· 'O proceuo de fabricaçlo do pc.'" armuenado em cimaral frigorlficu ,
ntivu du indUitriu e mamo DOI Jt confClado inioi •••.• 1010 lpóa. com tcmperaturu que variam eot1'C i
lupcrmcrcadoc c..t.Wcn(d na relilo, ClptUrL N, fi.brica, o peixe sofre 25 c 30 &raUI Nos pantOl de ve~a. ,I
Ao (ucr eua avaliaçlo. Claudemir corta manual em fUú, postal ou Iim· o produto deve estar ellocado abri-- 1.1hnialUf., d.irctOf da Nutriacl S/A c plesmente é evicerldo, E (cita uma Iltori&menle nu llbu de con,cla-
membro da Auociaçio 8ruileira da laY&fC:m final com qua tratada. do. c nos conaeladorca (tipo ree'"j
lodllstria de AtimentOl, afumou que lC,utda da ~",em e da cmbal",em ler), com temperatura ideal c,alcula •. ,

• Doe &udoe aulina. e em 510 Paulo o ~ ~:O~lc~~:~,o~=~e~'i d~ da entre 1I e 20 araUl ne,auvOl. !
coaaelado ocupa fa.iJ.a de .lO"'1. do poltO em' armiria. de placa ou tuneis
mercado 110bal de pelcado. O de CODlcl&mento, oDde leri. lubme- Na residência do c:onaumídor, o

,. empruário, entretanlO. reconheceu tido I uml temperatura de 25 &,aw pciu conlclado deve ~ermanccer j'
que ainda uistem al,umü rtQ;riç6ea c:entl,radoi neaallvol, depoia de .per. aob baixa temperatura. O preparo, I
do consumidor bruilciro 10 peixe mUlcccr uposto • temperatura ror fcito muito tempo apól a com· ,
conaclado. Ele atribu..i eue precoQ. 'm&d pn, é necesdrio que o peixe perma .•
ceito , (alta de vm conbecimeDto ambicnte Jde ,prplJ ,. amcDte'20 Deçl ,uatdado no lreeler dom~llico. I
ma..ior dc»c tipo de produto, aera- FlUi c;eD IndOl posIU'f"OI).. Se o consumo. entretanto, (ar fdto
ccntudo que o peixe e a. frota. do Scauodo P&nia.cua euc cboque alé uma semana apót a comefofa. o I
ma.r, ao p.u.s.ucm pelo proceu.o de térmico é que pellUlle a ma.nulençlo produto poder' IoCr Juarda DO I
cOOJelamenlo, Dio perdem o sabor do paladar c du qualidade nutriuvu conaclldor du leladelTU comUIlJ.
ou wu propriedades alimcOl&Z'U. do ptscado. O proceJlO de caDleta. . Para preparar ° pciu con.aclado.

Pa.oia.au.a afl.l1:QOUaioda que u mento demora de .cS minutos a duu t prcci.Jo que o consumKtor permita
upon.açéa bruileiru de produtc. ::;::~,elf~~D:: ~;:rd:u~:' um descon.elamento a..bJOluwnente
çOQlcladoI do m.&I (pcin •• cama. 'aJ badu oatural. o. fabriClnteJ recomendam
r6e.s. LaaOl:ta c ootlOl) ati.nairam. hn ~~i.°Sc ÜC? ~oipe.n io F:r que o pei.te leja retirado do conacla. I
entre jaacito • ICtembro de 1911. ~aS1p~ l'VlÇQ c n.spcç c· dor ou do frecur bOlU'"Illtc:a do p,.... 'j

"<)lume iJual a 41,4 uUJ tODelad.u, paro. , ICja c:oloca.clo ou p&l1" }
I'C:pt'UlColaodo divisu da ordem de' meDOI (riu dalcladeira comum. Ot .'
11I,S milhôcl de: dõlarc:'I. o. princt- M.a.uutençlo fa.bric~tes recomendam ainda que o
pais importadores dOi c0"lcladoe pciu cancelado nunca seja merav.·
bruilcirot NO a. útadOl UcUdoa e o Uma 'f'tl conteIado, o pclCadO llado em qu&. fria ou qu~Pte, para

_1_ ~_. _0 •• 1 ••.••.•••••••.•••"... .""' •.•.•• ,. '" d~&I"nn.el.I'nI!n1ft ..

Preparo
OUlru duu qualidadCl do peue

tio a Cacilidade de diaestio e a npi.
dez. do preparo. O peixe pode ler lei·
to frito. cozido, à escabeche, em
uladu, e at~ meuno em .o~. M
sobras do peixe podem ler utilizadu
ao preparo de bolinhOl, omelct~ c
puu. p&nl p ••••• DO pão.

- Mu o peixe 010 Iereeee apeDU
a proldD&. Ele cont~m, em quanti-
dade, icuaia i da c&me bovina. eie-
DlCDtOIcomo U vilamina.s B I e 12 e
a nia.ci.na.. A vitamina B I é lmpofUD-.
te para o equilíbrio do mtem& ncr·
\'000. A vit&mina 82 t ótima para ••.
01h0l e pele, evitando I qwiku. (li<>-
quein), moltstia comum •• popula-
ção. A nia.cina é impot1.&.ate também

ro ~t~m:J~~u~~~:::
doa intelliDoa..

Cada eJpécie de peixe oferece
condiçõcl espccJficu de preparo.

~~ald~l~iutitf.!ro~: :~=h~~
fDJt4J: laroupa, robalo, cavala, cio-
ba, badejo, corviaa., cutanh •..•

Baixo consumo
per capita
no Brasil
, o. .~o~o tom • Sudepc - Supt.
nnlendtnclA do Dc'-CoYOlvlmuto da
PUC& - a produç'o bruilcira de
pescldo oun,iu, em 1911, o tOlal ele
um milblo de tODeJadas. Em 1910
cue número foi de 9,SO mU tonela.d~
I, em 1979, de pouco maiJ de a~1mil
toocladu.

Apesar do crucUneDto ÇC)auallo
da produçlo, o COnJumo do pcacado
i butante defictc:ote na parte dai
reJi6a bruilciru. Em tcrmoa mUD-
dia.iJ.. o consumo de peludo roi cal-
colido 1m 22 kalano,u cup/JG. No
Bruil, o consumo JlobaJ esú, bem
abailo dcua mlKlI, situando-u 1m
lpeD" 7,' k&lano,., ~Ú4.

ConlideraDdo~JC li divcnu
rc:a.i6cJ i50ladamenlc, o quadro 1..IJD.
bém nlo é animador' Apc:nu a
Rlilo Norte Cica acim', da marca
mundial. Ali cada pc.uoa CODlOmc
-42 kalaoo. No Nordeste, use conau.-
mo i de a kala~o ,- arpiur" U
resilo Sudeste 3,1 k&faJlO; DO Su·I).l
kalano e na re,ilo Ccntro-OcltC
cada peuoa consome apenu U
kalaJlo.

E1eyar •
O peixe .! considerado um ótimo

~eer,to.:: ~~~Jo~~~t:~e ~
e.eetc de bailo custo. Neue seatido.
o oraanismo federal wi rcaJi.u.ndo
no Rio de Janeiro, Si.o Paulo. Bn.
allia a C~ do I'~I.J:Imau 8IV •.•

10 e promete que a inicutiva acrviri
, de. base pan a irutitu.içio de um pro-
arama permanente de incentivo ao
consumo do ~JCado.

Dlstorçt}es
A captura do pescadc apresenta

aJto euac para o pescador e tru
consi.ao elevadi doac de riaco. O

~'t.c: t~~~~t:d~:S:C~~~~~l:~
c remuncnda e o peixe precisa ser
ceeservedc com cubos d. ,cio.
Scaundo Pedra McJlo, Juperinle.
dente rt:lional da' Sudc:pe no Rio de

. Janciro, o pescador. que Investe e
arru.c:a tanto, "nbe-pogco-pelo pei-
xe recolhido, E eu. baiu rcmunera·
çio nio K tr&dUI em vantqem ~
o consumidor. "O intermcdiúio
cheia a falura; 5CC'1. a ')(UI. em
cima di cotaçlo muima quc o pa.
cado assurne nu lonu produtoru".

Fonte da Sudepe, em Sio Pa~lo.
discorda do lermo ÚtlulfVtlilirio utiJj..
udo ~r Pedrc Meüo, afirmando
que a IDtennediaçio ~ indispcnsbd
para a colocscão do peíxe no mer,a.
do_o _

Abstinência,
a valorização
da renúncia

Dunnte a Kmua •.•.et •..• cresce
acentuadamente a procura pelo pa.
cada. A Sudcpc avalia que o COQIUo

mo delle produto cbea. a dobnr DO

período. A razlo qu. ~va o consu.-
midor & preferir o peb.e a ccrrce
tipol de carne ne ••.• época tem um
Iundamemo reliJjoso, iotimamcDte
li,ado à tradiçio cat6licL '

o bispo dioccnno de Santo
Andn, dom aaudio Hummes, expu.-
ta que a tlreja c:x.iliu, l1é o final da
a.c,unda Guerra Mundial, que todoe
01 católico. auardUlcm JCjum DO
pcriodo . da quarc.mL Eu. jejum
mcluLa a abltinência de: tooOl c. tipaa
do carne, excc.çlo feita ao pelou.
E,xiaéncia idéntica a lareja fuia a
IeUi fi~ta com relaçio a toou u 1C1.
t••..Cciru do ano. •.

, M.ia recentemente, de acordo
com dom Çaudio, alareja reeJtrutu.
rou lua onentaçlo Jobre o auunto
indicando apenu a qullta·fc.ira ck
ciDUJ e a sel..ta·feira unla - dalu
que marcam o inicio e o flm ela
quareJma - como wu de abJlinêo--
cia obrilatória. o. jejUM scm&na1a,
U leuu-fciras, rol lubltituldo por
out"" penitincil qualquer, JUllada r
relev"'te pelo próprio fiel.

. Dom Ctaudjo diuc Àinda que o
je)u.m nlo deve ler encarado lim-
pk:unenle como uma rettriçlo ao
cOOJumo da carne ou como WD

~;ti~YOd:~b~i~ê~~~ :~.lo~~
ato da renuncia.. como oportuntdade
para o ficJ de.slialloolC da.J coisu
ma,t~rWt e re~etir lobre o upecto
rcli&1oJO ~a VIda. O bispo lembrou
que aLJrcJa nunca JOIk:itou renuncia'
lquelca que pauam privaç6C1:
"Quem jt Dia tem como o que le aJi..
menlar diariamente nlo deve obaer-
Vir o jejum, A renurld •. cabe lquelca
que (.I.tlo .co.lum.adoc a rdciç6ea I
fastaJ. EslCl devem renunciar a puta
daqu.ilo que têm em favor dOI q\M

aada pouuem, Nlo u,nilic.a jcju.ar a
a.imJ>'ea atitudc de aubJtitWr a C&t'DI
por lun puc.ado".
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s 'postos de venda ,de::
alímento mais barato. da
Secretaria .da Agricultura • .:
na Ladeira General Car-
neiro, acabaram ~gerando
multa confusão, ontem de
manhã, provocando diver-
sas queixas de leitores e a •
intervenção da PM. Feliz-',
mente não, foram ultrapas- •.
sados os llm1tes da discus-
são ' acalorada - e das:
ameaças entre populares e •
vendedores. Tudo foi resol- i

. vido sem violência e não,
houve sequer registro, de
ocorrência no 1.0 Distrito]
.Pollclal. .•.• , .,

O motivo da confUsãofoi .
o atraso do caminhão de. às 8horas, como faz tura; que trabalhava uns
pescados, que vende sar-.: segunda-feira, .mas 50 metros,mals abaixo: . '
dlnhas a Cr$ 90' o' .quílo," chegou às onze. Justo. Como O' caminhão de
carapaus a Cr$ 150 e ca- vésperas da sexta-reíra- peixe não chegava, formou-
valínhas também a Cr$ 90, -, . dia em que os ca- se logo uma comprida ma,
preços que atraem com- não comem carne, de, espera que atingiu o
pradores dos mais longín- .O atrito, porém,' balcão do camínhão de
quoabaírros, Já. que nas os populares e " frangos- ..e' começou' a
feiras, na semana passada, - de pescado, atrapalhar' as vendas .
.o quílo de qualquer um des- ' população e os' Quando os vendedores
ses peixes custava mais ~ell<1€~OreSde frango a 'C!1, pediram para a f1lase aias-
que Cr$200 .. "-", r· • - o quíío, também do pos- ~ tar, os populares, jã .írrí-
O camínhão deveria da secretaría da A~ç':Ü- tados, cercaram a barraca
"."- -...... , ,. e cOQ!ecaram .a xingar. AI~

:guém, .não se sabe quem,
chamou a PM, que chegou
minutos depois. serenandot os ãnímos. ' .~. ;- •.~., ;

•••... =r • I
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,FI[ÁS<"~PARA:
'PEIX~''MAís·, BARATO

.. '... .•..•.......... -"': ..•

.,'

> N~ a ~iStente ~a c,iúe Brígadeíro L~ Antônio e, ~
caIa ontem, no começo da lar- tarde, estava na ma da praça
,de, conseguiu desanimar as Princesa Isabel. Com nove
mllhares • de pessoas que, filhos, dos quals somente três
durante todoo dia, fizeram tua trabalham, ganhando salário

Idlante dos camínnões de venda mlnímo, da. Joana disse que
de peíxes.. a preços mais baí- não tinha alternativa para
XOS, graças a um acordoentre a comprar peixe, já que hoje ê
Secretaria da Agricultura e a dia de abstinência de carne
Cooperativ.aNIpo-Brasllelra. para os catôlícos, "Lá onde eu
Os peixes - cavallnba, sar- moro não'vai o caminhãoe nos

d1nhae carapau - vendidosem supermercados o preço é alt1s-
postos espalhados por toda a . slmó" - Justificava. Ela
cld.ade eram procurados por aproveitou também para re-
gente vindil de todos os pontos clamar da ausência' de postos
da cidade, atralda pelospreços, de venda de alimentos mais
inferiores aos cobrados pelas baratos em seubalrro:"Lá, que
peixarias e supermercados. O o pessoal precisa, o caminhão
qullo da sardinha e da ca- . não vai".
vallnha custava 90cruzeirose o . No posto da General Car-,
do carapau, 150cruzeiros; en- neíro, havia gente até de Santo
quanto nos estabelecimentos André, como ctcero Luis da
comuns esf.8va sendo vendido Fonseca, que não encontrpu
pelo dobro., , . . . peixe para comprar em seu
Os retardatáI1os, entretanto, bairro. ''1

tiveram que se Contentarcoma.' . Os tumultos regístrados na
cavallnha eo carapau, já que-a quarta-feira na general car-
sardinha, 'a mais procurada, 'neíro não voltaram a ocorrer
acabou cede)em quase todosos ontem, embora o caminhão só
postos. Cesl)ltino-Camblari,as- tivesse chegado ao meio-dia
sessor da ptésldêncla da NIpo- para atender às tuas que se for-

. .-provisoriamente maram desde às sete horas da
servindo colÍlo caixa. no posto manhã, segundo um comer-
de venda da General Carneiro, cíante da regíão. "Multa gente
explicou que 'este ano, foi "um desanimou e foi embora, mas
ano horrlvel para a captura de não houve confusão", explicou.
sardinha" .e, além disso, "este Para prevenir. noentanto. uma
é o peixe mais procurado pela "[oanínha" da Policia MIlitar
populaçAo"·~ .'"\ . postou-se ao lado do caixa.
Embora nãohouvesse tumul- . Em cada caminhão. segundo.

to nas ntas, havia multa re- Cesaltino Camblru:t. estavam
elamação ciuantoà lentidão do sendo vendidos, em médía três
atendimento; Enquanto três mil quilos de peixe. contra os
tunclonárlos,trabalhavam den- dois mil quilos dos dias an-
tro dos caminhões entregando tenores e. até amanhã, a
o peIXe, havía um üníco no Cooperativa Nlpo-Brasllelra

, caixa. Mesmo assim. a opinião espera ter vendido as 400 to-
-.;. geral era d~ que valla a pena neladas colocadas no mercado

esperar. Joana Pedra Maclel. paulístano. A venda encerra-se
w~~~~~~~:w~~~ ....::'que mora em Jandlra. tra- hoje e os caminhões devem
- balhou durante a manhã n~ avo chegar mais cedo.,
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ma 'pergunta
interessante

A campanha de venda de pescado
mais barato, promovida pela Secreta-

I .ría de Agricultura e Abastecimento,
r 'permitiu que, desde anteontem; as
donas de casa comprassem esse pro-
duto a 90 cruzeiros o quilo, quando,
nas peixaria! estava sendo vendido a
150 e ,170 cruzeiros.

J Nas pe~s. os comerciantes p~
curavam encontrar justificativas para
essa.diferença .absurda, mas'-a verda-
de é que os consumidorés não podem
aceítâ-las, J " "". ' ' '"• t., ., ..." ... ' . ~- ,~
.'K,pe~iunta que fica ê: pór que 56"

na Semana Santa o peixe ~ vendido ,
mais barato? ,r ': J'

C.sar (fe CastrO
: • 1°" ~
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Sudepefaz reunião
para analisar gY
vendas 'de pescado'
As vendas de pescado

na Semana Santa e prin-
cipalmente o comporta-
mento do consumidor
diante do pescado conge-
lado serão analisados
hoje, por uma equipe de'

, técnicos da Coordenado-
ria Regional da Sudepe,
coordenada por Marli
Pereira. A principio os
contatos serão feitos com
integrantes .da Coopera-
tiva. Mista de Pesoa
Nípo-Brasileira, que den-
tro dos objetivos da Su-
depe, colocou o 'peixe em
camínhões e varejões.

• Posteriormente os téc
nicos da Sudepe farão
reunião com fiscais da
Secretaria' da Agricul-

. tura na Capital, e final-
mente poderão avaliar
os .',aspectos positivos e
negativos'da campanha
que pretende ser perma-
nente, príncípalmente na
.Capital. '

da entidade, Huston
, Aloízio da Costa, afirmou
.que a tabela é válida,"
pois tem como objetivo
evitar possiveis abusos.
Ele admitiu que a pouca
quantidade de sardinha
deveu-se a fraca produ-
ção 'que vem sendo man-
tida desde o inícío do
ano. E outro motivo das
poucas descargas em San-
tos refere-se' ao fato de
que o Rio de Janeiro e
Santa Catarina estão
mais próximos da área
de captura.

EXPLICAÇÃO

Huston afastou a pos
sibilidade de que haveria
relação entre o preço da
sardinha na tabela e a
pouca quantidade ofere-
cida. Segundo ele, os Cr$
90,00 porquilo (preço de
atacado) atendiam per-

" feitamente ao produtor.
RETRAÇÃO A situação criada deveu-

.- ;.. , _ ; . , . se portanto a ser a espé-
- .Falando sobre as ven. I.cíe bastanje- procurada,
~das durante a' Semana' enquanto seu ofereci-
'Santa, os .comerciantes: mento foi 'apenas regu
instalados no mercado, lar. "Mas, ninguém pode
de peixes, na Ponta da di~er" que fi.cou sem
Praia, mostraram -se sa- peixe ', concluiu Huston.
tisfeitos .corn o movi-
mento e lamentaram que' Segundo as estatísti-

. ontem as vendas cairam cas da Cibrazem (em-
consideravelmente. Os presa que controla as
poucos 'compradores ali, descargas do Entreposto
presentes admitiram de Pesca da Ponta da
que, este ano, pouco, p:aia)a produção da sar-
adiantou a Sunab tabe- dinha em 81 alcançou
1~ .0 pescado, pois a os 890.829 quilos en-
maioria das espécies quanto este ano, durante
controladas não eram a Semana Santa, chegou
encontradas em quantí- a apenas 29.460 quilos.
dades suficientes. Já as demais espécies de

, peixe aumentaram de
A Associação dos Ar 272.510 para 418.509

madores, por outro lado, quilos, comparando-se a
, nega a falta de pescado Semana Santa em 81 e o
, nesses dias. Opresidente mesmo perlodo este' ano.,~
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Sudepe avalia p'r,ograma
-de- consumo ~pescildo
Técnicos da Coordenadoría Reglonal da ~udepe no

Estado de SãoPaulo iniciaram••..ontef!1;levantamento
junto à Cooperativa Mista de i-esca Nípo-Brasíleíra,
para posterior avaltação do Programa de Intensifi-
cação doConsumodoPescado, lançado pela Sudepe e
Secretaria da Agricultura durante a Semana Santa.
Os levantamentos foram iniciados na região porque a
cooperatlva santista partlcípou do programa com 10
caminhões frlgoríflcos1 distribuindo pescado popular
nos bairros mais carentes da Capital. .
Nos próximos dias, a equipe técnica da coordena-

dona de São Paulo manterá contato com os fiscais da,
Secretaria da Agricultura e Abastecimento' que I

acompanharam o trabalho; para uma reunião final,
da qual resultará a avaliaçao do Programa de Inten-
sificação do Consumode Pescado. Segundo o coorde-
nador Antonio de Castllho, um .relatórlo contendo os
resuJtados será entregue ao superintendente Roberto
Ferreíra do Amaral na próxíma' sexta-feira, quando
estará na Coordenadoría de SãoPauJo.
"A perspectiva de venda de 300 toneladas de pesca-

do durante a Semana Santa, somente em São Paulo,
foi superada, A venda foi bem superior ••.•afirma An-
tonio de Castllho, ressaltando que o numero exato
ainda está sendo levantado por sua equipe técnica
junto à Cooperativa Mista de Pescado, Nípo-
Brasileira, Por outro lado••o coordenador acrescenta
que embora a sardinha nao tenha sido suficiente a
cavalinha (outra espécie popular) serviu como subs-
tituta. . .•
"Não faltou peixe popular a preço acessível e a

campanha obteve bons resultados. Partindo deste
ponto, estudaremos agora uma forma de levar pesca-
do popular barato o ano todo e não apenas durante a
Semana Santa", prossegue o coordenador. -
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. No encontro,' o acerto dos detalhes

"'" 'Venda de peixe
em caminhôes pode
ser implantada "
, . .. . .." -,' i '

.A venda-de pescado .a preços, acessíveis por meio
de caminhões instalados em pontosjestrat~gicos da Bai-

• xada Santista,' a exemplo do que' ~ ocorreu durante a
'semana Santa na Capital, poderá ser colocada em prá-
tica nos 'próximos meses. A .possíbilidade foi admitida
ontem, pelo presidente da Cooperativa Mista' de Pesca
Nipo-Brasileira, José Conca Otero, durante reunião com

( . representantes da CoordenadorÍa da Sudepe de São
1 paul~_ . '7' ." ",,; .' •

Durante o encontro, que teve a finalidade de anali-
sar as vendas do pescado e.o comportaniento do consu-

) midor durante a Semana Santa, Conca afirmou que tal
I compromisso, poderá ser colocado em prática pela Nipo

caso o Governo cumpra sua parte, .ou seja, invista em
caminhões frigorlficos com adaptações .para a venda do

• pescado. Ele argumenta que esse investimento não re-
presentaria ônus para os órgãos g.ov~rp~entais liga- j

I.'"dos à pesca. ',' ". ' . " '
•.. .:' Para opresidente da Nipo, a ~enda em tais condi- ,
,- ções seria um sucesso, já que a população recorre aos
locais onde o pescado é mais barato, em razão do baixo.
poder aquisitivo. Às vendas diretas do produtor ao con-

I' sumidor, naverdade, dariam continuidade à Campanha
~ . do Pescado mais Barato, colocada em prática pela Su-
: depe e a Nipo-Brasileira.tdurante -a.semana.sents ..ID~
t .rante .Q.,eI1tontro, nâ.que trabalharam na venda de pes- '
at40 em caminhões ('UmtGta~de; U»)-nos--baiI'XOS«a;-(la·',
pítal.Toram unânimes em admitir que, de~tre os aspec- í
tos positivos, se destaca a aceitação 'do pescado conge- 1
lado, que já :vem em 'postas, facilitando P2rtando' seu 1
preparo: . • '.' . 1 " •• 'r' .

, :,' ANipo vendeu cerca de 200 toneladas depeixe en-
· tre caminhões e varejões fixos existentes ria capital,
~.-a)ém do comerclaliaado'nos'deis pontos de Santos, onde

a procura também foi intensa, Par~ orgBIfÍz~ a infra-
, estrutura recebeu por meio da Sudepe, verba no valor
, de Cr$ 35 milhões, de um total de Cr$ 60 milhões desti- ,
nados-à campanha.',' ,':+') ,'~' ,'.:- ~-.' 1"

Quanto à manutenção dos preços, os representan-
tes 'da Nipo argumentaram que há variações em pizão ,

.' ~a,prod4ção, mas çomp.,'ÇlãoAãip.te[mediários nopro-]
; cesso, estes sempre serãô abaixo' dos"estabelecidos pelos'
t comerciantet .Conca argclnenta que, hoje, o peixe está
, mais caro do que a cáràe, pois' quem-compra o primeiro
acaba perdendo em termos de peso, enquanto a carnejá
vem limpa, ; , vENDAS FRACAS'. . ,,',' !

! Na.§peixarias e nos boxes do mercado de peixes
'. na Ponta da Praia ficou demonstrado na manhã deon-
tem, o pouco interesse do consumidor pelo pescado. Na
, maioria desses estabelecimentos, dificilmente eram vis-
tos compradores, o que deixou preocupados os peixeiros
que certamente terão muitas espécies sobrando. . .

Os preços, em vista da pequena, procura, contí-
nuam altos e, dentre as espécies existentes, o linguado
era uma delas, vendido a Cr$ 560,00 o quilo. O carapau

~ custava entre Cr$ 200 e Cr$ 300,00, a corvina Cr$
250:00. Apescada grandé, Cr$ 450,00; 'a branca, '-cis
500,00; e a càmbucu, Cr$ 800,00. O polvo era vendido
a Cr$ 700,00 e o camarão-rosa a Cr$ 2.500,00,já a sar-
dinha dificilmente era encontrada, confirmando a'

. I
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'. Programa de littensltl-'
;.eacão do Consumo "lIePesca-' ,
,.do. lançado pela Sudepe e se-
.cretarta de Agricultura e
,'·Abastecimento do Estado. du-
,.-.rantea Semana Santa. contan- "
~do com a dlstribulçAo de pes- :
•.:cado ,. preços populares em
. camlnbões trtgortnccs : n06
L,bairros mais carentes d~ Capl-
, 'tal •. poderá ser 'desenvolvído
,,.durante o.ano todo. abrangeu-
:-.doinclusive a Baixada Santís-
, .ta. A'(leclaraCAoé do preslden-
'~.'teda Cooperativa Mista. de ,1

;}'Pesca "NII»Brasllelra. .José ]'
, ConcaOtero, que ressalte o fa- _
.. to de uma dennJçAosobre o as-' .
!sunto .surgIr,:JIpenaSam~ ..
"Isso porque,!:<tudO.:dependerA· "
,':de .limá'I:eUiüA(! CO!Do &JJPef1n-l'-';
'. tendente '.da ' SudePe.~-Robertó' , "
:1doAmaral,'á ser desenvolvlda',:-
,.xamanbl cedo; na sede da coer-.; ::
, ~dorla,ReglonaJ da Suc1ePe '
}'do ESU!do'desao PaulQ.l1a'QF'·
.. ItAO;';';''''''''~''~....;»~l.'' ~ •''l,p wu":~-<t"'-'~*'"""""":'-'5.. 'f·.
{.;"~:-':Duranlé,~.esse'.e.ócoDtro~..,'
.~,aWtaJ:emos'detaJbes sobre "O" "

;;prosseguimento 'das vendas de' ,
•. pescado ~enit:'cam.1DMes:~ il .'
~preços 'acessíveis ·para. as po-
~.puJ8ções eerentes; •...E•.'8' tn- '
btenç401 é trazer, -e programa
~.também pará.a Baixada San-
r'Ç Usta'!. expUcaConca. Segundq
,;?,~.·dentro. 'do programa de-
, senvolvldo'durante.a Semana ,
;:'Santa. "a"Cooperatfva' .N1po-
".·Brasm~lra.comercíaüeou. eer-
" ca ,de '200 toneladas 'de peíxe, I "
r.,6ÓemSAoP~uJo.•. ~< "'" ... , -.,'
; j., '.0 Interesse dá' Côoperauva .
lj~em participar dó·programa/
"bem como o sucesso alcançado
,:~pela mícíatíva, podem ser ex-
~:pUcados pejo lato do produto
~;Ser 1evado,do produtor .díreta,
!:mente ao consum1dOr.Dessá'~
'.i',IQrma.o pescado de boa QualJ- ,tdade acaba garantindo melhor' "
clucro ae armador e preeos"
i\.maf8"lICes·sive·1s 'ao.
J;-:'"consumJdor';r. 71t-~Sol1'l,.·~r:I_··.:. .

~"">' •• _'i.···):U;,*-~ .~:'.
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