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CAMPANHA DO PESCADO MAIS BARATO

RELATÚRIO

Objetivando o aumento de consumo de pescado,

principalmente na população de menor poder aquisitivo e

que apresenta uma maior deficiencia alimentar em termos de

proteina animal, foi realizada, no período de 31.03.82 a

10.04.82 a Campanha do Consumo de Pescado Mais Barato, em

trabalho conjunto da Superintendencia do Desenvolvimento

da Pesca - SUDEPE através de sua Coordenador ia Regional /

no Estado de são Paulo, da Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do Estado de são Paulo através de sua Coor-

denadoria de Abastecimento e do CEAGESP - Companhia de

Entrepostos e Armazens Gerais do Estado de são Paulo.

Foram mobilizados nessa Campanha a Associação de Armadores

Profissionais do Estado de são Paulo, a Associção dos Va-

rejistas de Mercados Atacadões e Varejões, a Associação /

dos Atacadistas do CEAGESP, a Cooperativa Mista de Pesca

Nipo Brasileira e a Cooperativa de Pesca Atlântica de

Santos.

Foram cumpridos os seguintes acordos para o

desenvolvimento da Campanha:

a) os atacadistas)do CEAGESP cobraram apenas os cus-

tos operacionais sobre as espécies selecionadas para a

Campanha, abrindo mão da porcentagem relativa à sua com~s

sao.



b) os varejistas (de Varejões e Mercadões), comerciali-
<;

zaram as espécies da -Campanha a lucro zero, isto e, os preços

de varejo foram iguais aos preços do atacado, enquanto que

no caso dos pontos móveis, o preço foi nunca super~or a
-..,

15% ")
'----

do preço médio do atac~do, no dia anterior.

c) para aquisição do pescado utilizado na Campanha, o

BNCC - Banco Nacional de Crédito Cooperativo alocou recursos

para as Cooperativas de Pesca no valor Cr$ 60.000.000,00 /

(sessenta milhões de cruzeiros), como capital de giro, com

prazo de 60 dias, a juros de 45% a.a.

o pescado da Campanha foi distribuido das segui~

tes farmas:

1- Atraves dos Mercadões, Varejões e Atacadões da Secretaria

da Agricultura e Abastecimento, sendo selecionadas as segui~

tes espécies e acordados os respec~ivos preços:

Sardinha - Cr$ 85,00 Kg.

Pescada Pequena - Cr$ 123,00 Kg.

Corvina - Cr$ 133,00 Kg.

2. Através de pontos - .move~s e fixos, utilizando 10 caminhões

frigorificos da Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira ,

sendo selecionadas as seguintes espécies com respectivos /

preços:

Sardinha e Cavalinha Cr$ 90,00 Kg.

Carapau - Cr$ 150,00 Kg.



QUADRO I.

Distribuição de pescado de consumo popular (Sardinha, Pes_
cadinha, corvina) através de pontos fixos (Varejões e Mer
cadões) da Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

Dias Mercéildões Espécie QuantidadeVareJoes
Sardinha -*-31.03. Itaquera Pescada Peq. 1370e Corvina 68007.04

01.04 Sardinha 760
Pescada Peq. 1500e Tatuapé Corvina 87508.04
Sardinha 1000

Santana Pescada Peq. 3150
Corvina 1220

Sardinha 1500
02.04 Santo Amaro Pescada Peq. 2510

Corvina 980
e

Sardinha 1000
09.04 V.Maria Pescada Peq. 1580

Corvina 1340

03.04 Sardinha 1300
Bresser Pescada Peq. 130

Corvina 1200e
Sardinha : 88010.04 Guaru1hos Pescada Peq. 1100
Corvina 620

03.04 varejão Sardinha 7800
04.04 CEAGESP Pescada Peq. 3250

Corvina 2300

Água Funda Sardinha 2200
04.04 Pescada Peq. 30

Corvina -*-

Freguesia Sardinha 1920
04.04 do Ó Pescada Peq. 2000

Corvina 480

Varejão Sar d i.nha 400
10.04 CEAGESP Pescada Peq. 500

Corvina 560
....

Total por Sardinha 18.760
Espécie Pescada Peq. 17.120

Corvina 10.255

Total Geral 46.135



QUADRO 11.

Distribuição de pescado popular em pontos fixos e móveis
de venda, através de caminhões frigoríficos da Cooperat~
va Mista de Pesca Nipo Brasileira. (em Kg.)

Pontos Fixos Sardinha / Carapau TotalCava1inha

Largo 13 de Maio 16.941 2.672 19.613
Ladeira Ga1 Carneiro 14.355 2.292 16.647-
Mappin 13.258 2.350 15.608
Largo da Concórdia 8.550 1.320 9.870
Praça Princesa Isabel 10.980 1.600 12.580
Varejão Água Funda 5.690 760 6.450
Varejão Brás 16.750 2.700 19.450
Varejão Santos 15.845 2.140 17.985
Varejão Guarujá 12.090 3.250 15.340

TOTAL 114.459 19.084 133.543

PONTOS MÓVEIS ,

Caminhão WT 7474 8.450 1.230 9.680
Caminhão LA 9881 7.591 820 8.411
Caminhão WS 5000 8.083 786 8.869
Caminhão WS 9398 8.256 940 9.196
Caminhão WS 7997 7.253 824 8.077

TOTAL 39.633 4.600 44.233

TOTAL GERAL 154.092 23.684 177.776



Nos pontos move1s, os caminhões atenderam os seguintes locais:

Dia 05.04:

Dia 06.04:

Dia 07.04:

Dia 08.04:

n

Pari

Vila Brasilândia

Liberdade

são Mateus

Nossa Senhora do 6

Itaquera

Lapa

Cangaíba

Itaim Paulista

pirituba

Perus

Butantã

Pinheiros

Itaquera

Vila Formosa

Capela do Socorro

Santana

Penha de França

Vila Nova Cachoeirinha

Saúde



Dia 09.04 - são Miguel Paulista
Taboão da Serra
Vila Matilde (Rua Coronel Pedro Dias de Campos)
Vila Matilde (Rua Joaquim Marra)
Vila Guilherme

Quadro 111 - TOTAL DISTRIBUíDO NA CAMPANHA (em Kg)

Especies Varejões e Caminhões TotalMerdadões Nipo-Brasileira

sardinha/cava1inha 18.760 154.092 172.852

pescadinha 17.120 -0- 17.120
,

corvina 10.255 -0- 10.255

carapau -0- 23.684 23.684

TOTAL GERAL 46.135 177.776 223.911



Quadro IV-Preços Comparativos

Quadro IV.1

Varejões %
Feira-1ivre* Variação em relação(campanha) preço da campanha

01.04 02.04 31.03 a 10.04 01.04 02.04

sardinha 188,10 140,00 85,00 -54,8 -39,3

corVl.na 246,70 242,00 133,00 -46,1 -45,0

pescada 286,90 223,00 123,00 -57,1 -44,8

Fonte: *Jorna1 da Feira - CODECON

Quadro IV.2

Var~jões %
Supermercado* Variação em -

(campanha) comparaçao
com preços da campanha

sardinha ** 85,00 -
-

pescadinha 350,00*** 123,00 -64,9

corvina 200,00 133,00 -33,5

** segundo informação do vendedor, nao dã para vender pelos preços
da tabela da SUNAB.

Fonte: * Supermercado Eldorado S/A.

*** limpa



Quadro IV.3

Tabela Varejõ.es %
variação em relaçãoSUNAB/Varejo (campanha) a campanha

sardinha 110,00 85,00 -22,7

pescadinha 180,00 123,00 -31,7

corV1.na 200,00 133,00 -33,5

Quadro IV.4

Tabela Caminhões Cooperat.
%

SUNAB/Varejo Mista de 'pesca -
Nipo-Brasi1eira var i açao

sardinha 110,00 90,00 -18,2

cava1inha 120,00 90,00 -25,0

carapau 250,00* 150,00 -40,0

*não foi tabelado pela SUNAB. O preço ê relacionado a superme~
cado.



Conforme declarações dos consumidores, os pr~

ços foram considerados excelentes, compensando o deslo

camento de suas residências e ate a perda de alguns m~

nutos na fila.

o Quadro IV vem ratificar estas declarações,

onde encontramos variações a menos, desde 18 ate 57%.

Os preços que v~goraram na Campanha, va

riaramde 18 a 25% abaixo dos preços da tabela da SU

NAB; de 46 a 57% abaixo dos preços das feiras-livre e

de 33 a 65% abaixo dos preços dos supermercados.



Quadro V- Desembarque (em Kg) no Terminal de Santos

Dias Sardinha/Cava1inha Carapau Total

31/03 l3.200 Nihi1 l3.200

01/04 Nihi1 6.416 6.416

02/04 Nihi1 Nihi1 Nihi1

03/04 Nihi1 Nihil Nihi1

05/04 28.360 Nihi1 28.360

TOTAL GERAL 41.560 6.416 47.976

Fonte: CIBRAZEM - Santos



Segundo o Quadro n9 V, verifica-se que a pr~

dução de sardinha/cavalinha e carapau foi insignifica~

te quando comparada com a necessidade da campanha e

muito mais em relação à demanda existente nesta sema

na.

Em função desta baixa produção, houve a ne

cessidade de se lançar mão ainda mais, dos estoques

congelados, que por sinal tiveram uma aceitação

das expectativas.

alem



Conclusão:

Analisando os resultados e de acordo com o

acompanhamento técnico do desenrolar da Campanha, pod~

mos concluir que os objetivos foram plenamente alcança

dos.

Salientamos que a aceitação do congelado /

foi excepcional, não havendo nenhuma restrição por pa~

te dos consumidores, e portanto preve-se que o ma~s /

breve possivel o congelado dominará todo o mercado.

Como conclusio final, observamos que a pre

ços acessíveis e produto de boa qualidade, toda cam

panha atinge suas metas com pleno exito e nos dá toda

tranquilidade para darmos continuidade ao trabalho /

através da implantaçio do Programa Permanente de /

Abastecimento de Pescado, para o qual contamos com o

apoio integral das entidades até agora envolvidas.
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7 MAR 1982
CIDADE DE SANTOS
Santos - JI!st. de S. Paulo

'firloodnllcf4iooda Semarla
ov1mentando o

setor pesque regional, que
estuda uma forma para for-
necer pescado a preços mais

, acesslvels ao cooswnidor.Para
Isso estiveram reunidos na
manbI de ontem. na I!@!.a "
santlsta dayooepe. represeo-
tãritêS di) ceagesp, da -coor-
denadorla deAbastecImentoda
Secretaria da AgrIcultura. de, I.

~cooperativas pesqueiras, da Ar.- ' r
soclaçJo Profissional' de Ar- .
madores. bem como de em-
presas do ramo. O eocontro.
dirigido pelo mc>.rdenadorda'
~ noEstadodêMõ PãüIõ;
~o de castIIhõ, leVe porõb-
jetlvo pí'Iriêij)ãIlêVantar a poe-
s1bUldadedos armadores san-
tIstas abastecerem 08 ~
cadoes e varejões da Secretarla
da AgrIcultura, durante o
perlododa SemanaSaDfa. •
I Embora demonstrando ln-
teresse em participar doi
varejões e mercadOes. 08 ar-."

. madores santlstas foram fran- •
eos em aflrmar que a PI'OdUcIO lHa Sadepe., ~ ~~o-pàraãVauar ••, COIIldJçoe.esta fraca, DAobavendo em- ~ • ~
dlções de prever que QUaDtI- , r: •. , •
dades e espêdes estarIo 4JDs- ta de Pesca NJpo-BrasUeIra., mento e estocagem por l~nAo cubra .os custos de pro-
poSlçAo do' consumidor na José ConcaOtero. uma parelha' 'tempo onera multo o p~uto. dução". Por outro lado. Hustoo
ocasíão da .semana Santa. esta capturando cerca deJD a Dessa forma. na Semana Santa' destacou o fato da Semana San-
Segundo eles. a sardInba' (o 30 toneladas de peixe. o'queNal o custo do pescado estocado es- ta ser o tmlco meio dos ar-
maJs consumido dos peixes direto para o mercado, nAo tarIa tão elevado que o ar- manores- incentivarem o eoe-
populares) nAo está entrando sobrando nada para estocar.: !- mador não conseguIrIa vendê-' 'sumo de pescado, \ ''justlflcan-''

, DOS entrepostos da reglAo.Eu- . - _ ' ''; I ~ -s-; Io", expU~. - ~( _ . do-se. dessa for ma. o Intere-se
tretanto. o porqulnbo.a corvj.na 'DIante do probl~ de falta ",...., Y' ,., ~ de capturar e vender pescadoa
e o chererê (carapau(, cooU- de ,~""""" ~ a ser ~ , - , preços acesslvels" •~- TABELADEPRECOS· ., ., .nuam sendo desembaraçados gltarul. bIp6tese de.;se coa- I, 1 • ~ .' ~ ...•~ . Apreocupaç!o multo grande, _
com normalIdade DO termIruíl seguir capital de giro para que I...·. de como a Sunab val soltar a

I santlsta. Quanto 4.pescada. el[-- os armadores pudessem es- QuantO4 tabela de preÇosdo tabéla deste aOO.foi manlfes- •
: pUcamque ainda esta entrando , tocar seUs produtos vIsandó ir -pescado. elaborada anualmen- tada durante a reuntao de ~
em pequenas quantidades. comerclallzaçAo dos mesmos te pela Sunab para a Semana.- tem. quando os annadores afli'-
Durante • reunlAO.08 ar- durante J8 Semana Santa.' Se- Santa. Hustoo chegou a aãr- maram que a Sunab se baseia

. madores escJareceram alDda gundo o presidente da Asso- mar: ". SUnabestipula preços em dados Irreals para eJaborai
que MO há estoque do pescado claçAo Profissional' de ,Ar- pollUcos,·e não preços reais. 8 tabela. As hIp6teses de ven-
para 8 Semana Santa, porque madores de P.escadoEstaeo de Para a Semana Santa nAo der peixe em açougues,e dese
as pescarlas têm sido fracas São Paulo. Hustoo Alulzlo da queremos preços altos, e slpl ai- manter uma tabela duranteIneste inicio de ano. Seiundo o Costa. essa proposta é Inse- to consumo.Mas MO podemos todo o'ano também foram dís-

, p~lden~ ~ _~ratlva MI&, gura. "O custo.,.P8l'8congela- concordf _com~., preço que cutldas., . .
-:- I



DIÁRIO DO'
, COMÉRCIO
sAo PAULO
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J •

de pescado
. .

Santa
. ,~ .•

·A Superintendência do' De- aumenta de 100-a 200%,depen-
senvolvímento 'da Pesca enca- dendo de cada região. De acor-
'mínhou Um estudo ao Ministé- - do com, levantamento da Sude- '
río da Agricultura para garan- pe, o consumo anual de peixes
tir a oferta de pescado à-po- no Brasil-vê de' um milhão de .
pulação \durante a Semana toneladas, 'significando um ren-
Santa. De acordo' com o~..YJLe- dimento "per capta" entre 8 e
rintendenfe Robei"to:Ferreira 10 quilos; considerado baixo
do Amaral, a Sudepe já mano, . em comparação com a capaci-
teve .amplos contatos com 08 .dade da produção nacional., I
setores de produção, índustría- O superintendente da Su-,
lização e .comerci~ção do depe eoqclulu defendendo o I

, I~ado 'e concluiu".' um plano consumo, de peixe congelado,
~ para garantir um 6timo abes- já que, segundo ,ele, caso seja
tecimento durante o período. convenientemente industrializa-
. O superintendente da' <Su- do e manipulado, o produto

I jiep.e afirmou que a maior 'conserva todas as suas qualí-
ofeita serã mesmo 'dos éhaima-' dades nutritivas. Além disso,

i dós "peixes populares", 'como a . Roberto do' Arnaral garante
sardinha e a castanha, 'enquan- que '0 peixe' congelado é mais
to os preços serão definidos seguro que o produto fresco, 1
.pela SUNAB ,.10 ~s -antes. da . uma vez que. diminui bastante I
i 'Semana Santa, ' .o risco de deterioração, princí-
I "Roberto do Amaeal deol3.-". palmente nas áreas mais dis-:
r rou; ainda, que o consumo de tantes dos centros -de produ-
pescado durante ~~ período . ÇãQ1 (A.;rB-Dq I.... ~ - .... . ., .

,



.POPULAR DA TARDE
SÃO' PAULO

IECONOMIA~. ='=============='=.==========~

~1ub~PE GARANT~ OFERTA.·DE
PEIXE·:NA.SEMANA SANTA

A Desenvolvimento .da Pesca en-
caminhou um es u o ao IIDS erro a' gricu ura para
garantir. a .oíerta de pescado à população durante a Se-
mana Santa. De acordo. com o "wperintendente Roberto

I Ferreira do Amara!, a Sudepe 3á manteve amplos con-'
fatos .com os setores de produção, industrialização e CO.-
merclalização do pescado e concluiu ulI?-. plano para ga-
rantir um ótimo abastecünento durante .,0 período .•

o superintendente da SUDEPE afirmou que a maior
oferta será mesmo dos chamados peixes populares, como
a sardinha e a castanha, enquanto os preços serão defi-
nidos pela SUNAB 10 dias antes da Semana Santa.

Roberto do Amaral declarou, ainda, que o consumo
de pescado durante este período aumenta de 100 a 200
por cento, dependendo de cada região. De acordo com
ievantamento da SUDEPE, o consumo anual de peixes no
.Brasil é de um milhão de 'toneladas, significando um ren-
dimento per capita entre 8 e 10 quilos, considerado baixo
em comparação com a capacidade da produção nacional.
. O superintendente da SUDEPE concluiu defendendo

o consumo de peixe congelado.

, .
• •••••• 01'.



DIÁRIO POPUW'
SAoPAULO

~u:,.~~~~~._i~~~r,-.
. : i?epeil11e--na-'--'-

.••- f ';v • ..ox..

~1t"'+r.. i, ., _
Semana Sanhl

I

"~RASILIA .:.:..:Á Sll",?erin-
te.ndênda do Desenvolvlmen-
40 da·Pesca encammhou um
estudõ_~9.Ministério da Agri-
cultura .para garantir a -ofer-
ta de,"p~ado à população
durânte '·â· Semana Santa. De
acordo' éorh o supedntenden-
~'RóbéI'to Ferrelra do Ama-
Til ·a_·SUDEPE Ja O\a.pteve
amplos; contatos com os se-
tores de .produção, industria-
lização . e comercíalízação do
pescado e concluiu um pla-
no para garantir um ótimo
abastecimento durante o pe-

":r,íodo,
'. ,

...• t O superintendente da SU-
DEPE afirmou que a -maíor
oferta será mesmo dos, cha-
mados Peixes populares, co-
nto: a sardinha e a castanha,
enquantoos preços serão de-

".fínidcs pela SUNAB 10 dias
antes da Semana Sanla.

" .1.;:'," .,.
r ••CONSUMO

Roberto :d~ Ama:ral decla-
rcu, ainda, que o consumo
de pescado durante este pe-
ríodo aumenta de 100 a
200%: dependendo de cada
região. De acordo cem ]evan-
tamento da SUDElPE, o con-
sumo anual _de peixes no
Brasil é' de um milhão de to-

" neladas, signífioando um
rendimento per eapíta entre
8 Í! 10 quilos, considerado
baixo em comparação com a
capacidade da produção. na-
cional, '

. O' superintendente .da SU-
,DEPE concluiu defendendo o
'consumo de peixe congelado,
já que, segundo ele, caso se-
ja convenientemente indus-
trializado e' manipulado, o
'produto conserva' todas as
'suas qualidades nutritivas .

.Àlém dísso, Roberto dQ Ama-
ral garante que o peixe con-
gelado é mais seguro que o
produto fresco, uma vez que
dímínuí bastante o risco de
deterioração, princípalmenae
nas áreas mais distantes dos
.centros de produção.

24 MAR 1982



FÔLHA DA TARDE
sAO PAULO

Sudep~ntirá
óf~rtá'de!peixe I '

na 'Semana'Santa
"

BRASILIA. <Fi'> - ~
perl,ntendêncla do Desenvol-
ivímento da Pesca êDCãrillDhõU
esfudo ao MHllSterloda AgrI-
'cultura para garantir a oferta
de pescado à população duran-
te a semana Santa. De acordo
com o sUperintendenteRoberto
Ferrelra do Amaral, a Sudepe
JA manteve amplos contatos'
com setores de produçao, .ín-
dusrrtalízaçâo e' comeecíalí-.
.zaeão dopescadoe concluiuum
plano para garantir um 6t1mo
abastecimento (durante o
perlodo. . .... " -, .
: Osuperintendente da Sudepe,
aãrmou que a maior oferta
será mesmo dos' chamados ,
"peixes' populares". como a
sardInha e a castanha. enquan-
to. os preços .serão 'deflnldos
pela Sunab dez dias antes da
Semana Santa. ~
Roberto doAmara! declarou,

ainda. que o consumo de pes-
..cado durante -esse período
aumenta de 100a 200%,JIePen-
dendo de cada região. De acor-
do com levantamento da su-
depe, o Consumo anual de
peixes noBrasUé de ummilhão
de toneladas, o que slgnltlca
um rendlrnento "per capíta"
entre oito e dez quilos. eonsí- .
,derado baixo em comparação .
com a capacidade da produção
nacional. " '
O superintendente da Sudepe

,defende o consumo, de peixe
congelado,já que, segundoele,
caso seja convenientemente ln-
dustríalízado e manipulado,·o
produto conserva todas as suas
qualidades nutritivas. Além
disso, Roberto do Amara!
garante que opeixecongeladoé
mais seguro que oproduto fres-
co, uma vez que dlmlnul bas-
tante o risco de deterioração,
espec)almente nas áreas mais .
11lstantes,?oscentros depesca
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CIDADE DE SANTOS

.Niio'~tuda -esque~a
AêMJsta de Pes- . tlva de ~ N/po-Bras1lelra

ca N esti estu- parUcJpari doesquema de dJ5-
d= ll1dadede levar . l:rIbUiçAode pescado a preç06
500 de pescado do de atacado, da seguinte for·
p coosum1dor, dU- . ma: "Aprópria cooperatlvate-
raDte a Semana Santa, 8OmeD- ri que se respoosablllzar pela
te DO eixo SIo Paulo-RJo;- ~ do prodUto res-
BrasWa. Segundo o.presldeDté fl1ado. Quanto • parte de d!-
da NIpo, Joeé Cooca Otero, .•. vulpçAo dos pootos de venda,
cooperativa recebeu esta pro- cabert .~ que, para Ia-
posta DOJnIdo ,da aeJIlaDA, 80, se ~ dos dfversos
quaDdoparttdpou de um eu- meios de comunlcaçAo", e ex·
cootro entre representantes da pl1caCmea.. -
Coordeoadorta de Abasteci- 'J
meoto da Secretar1a da AgrI- •
cultura, da ~ e do Cea- ~" ~ÇES COM
JeSP, DaCãP~\lÜ8Dto I de- _ANTECEDENCIA

I ~,serA dada em DOva
reun1Jomarcada para •• 9 b0-
ns de seguDda-feJra,DOCea-

I' ,IeIP. "NIo lJj estoque. mas
estamoBestudando a proposta.
Tudo dependerA do resultado
das pescartas desta semana",
~l1ca Cooc:a.. ressaltando
que 8Ó DaCapital, a NIpoteria
que vender pescado em mala
de ,30 pootos, que lUnlooam
atuaImeote apenas fomeceDdo
arTOZe feIJlo. Embora haja ln-
teresse por parte da cooperati-
va, Cooca nAo nega a falta de
.prodUçlo, e lembra aInda que
precisa abastecer os vare
mantidos pela própria N

. Diante ~ dUlculdades FD"
cootradas para coosegu1rpes-
cado para a Semana Santa, c
presIdente da Cooperativa
MJstade Pesca NIpoBras1letra
at1rma que lJj necessIdade de

- se estudar um esquema que
permlta a formaçAo de este- .
ques com antecedênda. "HA-
peixes em posta que podem
ser coogeJadose estocados por
loogotempo, como a sardinba,
caval1nba, corvtna e castanha.
Um esquema,' vtsaDdo a este-
cagem para a Semana Santa,
seria possfvel desde h0u-
vesse retaJuarda Ira
dos 6rg.1os gov amentais,
comJuros co tfvets", suge-
re.

Segundo Cooca. este esque-
ma evttaria atropelos de Qltl-
ma bora. "Hoje, nAo compen-
sa segurar e..'1oqUe,em eeese-
quênc1ado alto custo que Isso
s1gDUIca.E, se alguém se
aventurasse a fazê-lo, o preço
do produto tIcarta tão elevado
que DIo ter1a colocaçAo DO
mercado", acrescentou. A
'exemplo do que ocorre em 0u-
tros pafses, Conca sugere aln-
da que se forneça juros mais

. baixos· pesca. "FaJa.se multo
. '. que o juro-rural ~ barato. En-

tretanto, quando apl1cado l
, . pesca, tIca caro, ji que é de

4511 ao 8110, e a tntlaçAochega
a 9OCI. NoJapao, por exemplo,
OSJuros do em médta de 311. e
ainda contam com o lDceDtlvo
doSubsldlodo6leod1esel"..

_o'r '.

MELHORPRECO
ADal.lsaDdo.as d1t1culdades

de ccosegutr pescado para a
Semana Santa, Cooca ~l1ca
que Isso tamb.em é coosequên-
da domau tempo, que tnterfe-
re na captura. "Hi tnc:Uctosde
que haja uma boa produção es-
te 8110, tanto de camarão, ee-
mo de sardinba", aflrma o '
prestdente da NIpo. Segundo
ele, também se espera preços
melbores e mats estãveís para
asardtnba.
- "Hoje as proPrias 1ndastr1as
estio pagando melhor pelas
espéctes. Enquanto DO 8110
passado. pagavam DO máxtmo
Cr$25,OOpelo qutlo da sardt·
nba, boje Ji pagam de Cr$4O.00

. a CJ15O,OO",prossegue. Para
ele. esta reação das tndQstrtas
pode ser consIderada como re-
. flexo de uma sítuacão de es-
cassez. "Ou pagam pelo pro-
duto. ou tIcam ociosas".~ .

- "
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~;rá .lançáda amanhã

6b(mpanha para maior
consumo de. peixe

BRASiLIA - A Superintendên-
cia do Desenvolvimento da Pesca
(SUDEPE) lançarA, amaíí1iI o progra-
m"ã<l8lIirensificação .d& consumo do
pescado. jlara .que f.-..pol)Ulação de Jp.6-
nor poder aquIsitivo possa. consumir 8.

carne Cle- elxe' durante & Semana.
Santa. - - " ",.

. ABAIXO. DO'"CUSTO • ".
__ Segundo o prOjetE) elaboraru; pela
SUDEPE, o progroma. (leverA dar mais
destaque nos Estados de São Panlo,
Rio de Janeiro e Distrito Federal. En-
tretanto, deverá ter uma. abrangêneía
popular para. que possibUite •• um ex-
pressivo aumento no consumo da car-
ne de peixe, suprindo a deficiência pro- .
téíca na alimentação". ,~.< -

. A. SUDEPE ·informou também que
o Banco Nacional de Crédito Coopera-
tivo (BNCC) particillará da. iniciativa \
do Governo no sentido de aumentar o
consumo do pescado, alocando recursos
necessãríos para que os produtores
poss~.r.antir preços acessiCeis a 119
pul(ção.. . _, . .- -~_.... ~. .



POPULAR DA TARDE
SAO PAULO

~. ~LjU~t~~~}aonçe:n:!m~~nhad~~!;~erC~!S~~~ê~: ~;~!e.,
lançar, segun a- que possibilite "um expressivo aumente

• feira, o programa de m ensifíeação do con- no consumo da carne de peixe, suprindo
sumo do pescado, para que a populaçlo de a deficiência protéica na alimentação".
menor poder aquisitivo possa consumir a A SUDEPE informou também que o
carne de peixe durante a Semana Santa, Banco Nacional de Crédito Cooperativo
abaixo do custo. (BNCC)particípará da iniciativa do gover-

Segundo o projeto elabora ao pela no no sentido de aumentar o consumo do
SUDEPE, o programa deverá dar mais des- pescado, alocando recursos necessários pa-
taque nos Estados de São paulG.' RH de ra que os produtores possam garantir pre-

_ .Janeiro .e Distrito Federal, Entretanto, ços acessíveis à, população. ~



FOLHA METROPOLITANA
GUARULHOS - ESTADO SÃO PAULO

'-~ . .--

Tabelàmento dos peixes~:
na Semana- santa ;;.:)

d res Silo Paulo. Rio'de Janeiro e Brasllia poderão:::
orvina e sardinha. durante a Semana Santa. por . :

O mais baixos que os fixados pela Sunab. O quilo da : •
exemplo. poderá ser adquirido em São Paulo. por crS _•

!lS.OO. e anto o produto estará tabelado oficialmente em crS 110•• ~
pescado for comprado nos 20 postos m!Ívei~que serão insta- ••

lad _ pela Secretaria de Agricultura do Estado. :-
O programa de lendll de-pescado na Semana Santa. organizad~.:

pela " .' ndencia do Oe~nvohimento da Pesea - Sude e COI~"
cará à disposição dos consumi ores as Ir capuats toneladas' •
sendo que 3!1Utoneladas ficarão em São Paulo. estado onde são con
sumidas de 2.S ,mil a 3. mil toneladas durante o periodo. ,J
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. .

o~:LropE quer pescado mais barato na S~anã osãnl~_
Enquanto Isso, a Secrétllria da Agri-

cul.ura e Abastecimento de São Pawo lan-
cará hoje, nesta Capital com II presença
do secretário da Pasta, dr. Cláudio Braga
Hibelro e o superintendente da SUDEPE,
a campanha do pe~cado .mais 6ã:atõ.

sXO PAULO

3 O MAR í962
jo~

FÔLHA DA TARDE

durante 'Semanà;)0.

-- 1

Santa(:hsca~o, l!Iais
~b CFT) - Durante a estas possam dJstrlbutr sua mercado financeiro. 3 juros

Semana Santa, " pescado cus- 'produção. sem lucros, a reaís, onerando o custo final do
tará entre 18 é 34% mais barato preços inferiores aos de mer- .produto. As cooperaUvas 1Xl.-
-,do que a tabela mInlma da ' cado. . garão juros de 45%áJ ano, pelo
'Sunab - Superintendência' Segundoo titular ~a Sudepe, financiamento de60días.

~Nacional do Abastecimento, Roberto Amaral, se o esquema Ele" explícou que foram es-
, para os consumidores paulls- de cornercíalízação compre- _ colhidas as duas cooperativas
tas. cariocas e braslllenses.&10 . var seu êxito na Semana San- porque possuem estruturas de
Eaulo receberã 380 tonelaaãS o ta, poderá ser estendido du- comerclallzação mais eflclen- . -Para o varejista, o esquema,'
de o. , \ rante o ano, para aumentar o A_ d _A traze Isardinha, corvlna e pes- _ consumo do pescado, e contrí- te. além de terem c•••naras o apesar I e nao - r ucros.
cadlnha, custando 85.12O'e130· bulr, desta forrria, para a re-. frlgorlficas suficientes para ar- traz outras vantagens, porque
cruzeiros o quilo, respectiva- ducão dopreço, mazenar grande volume de ao.receber.a população para
mente. -. . pescado. O produto será ven- comprar os produtos 'em
A promoção de vendas de 6OMILHOES o dldo diretamente do produtor promoção. provavelmente ven-

.pescado noperlodofazparte do'" ao consumidor, sendo el1ml- derá também outros tipos de
: Programa de Intenslflcaçãbdo • O presidente do BNCC.To- nadoocusto de íntermedlaçâo.« peixe, sem o cornpromíssode '
\ ConsumodePescado. õesenvoí-: shlo Shlbuya. disse que serão o'. respeitar Weços. Este sistema

I vldo pela Superintendência de repassadOS às cooperativas 60 PONTOSDEVENDAS- Já funclomu nos anos ao-I
Desenvolvimento da Pesca - milhões de cruzeiros, comofoI'- ' tenores, com sucesso. A no-

I Sudepe e Banco Nacíonaf .de ma de financiamento de capltàl Em São Paulo sér'ão colo- vídade, lembrada pelo ex-su-
I CrédJto Cooperatlvo. Em São de giro. Com o recurso em cados 20pontos de vendas, pela .perlntendente da Pesca. José
Paulo, o BNCC financiará as mãos as entidades pagam A vís- Secretaria de AgrlcuItur~.·' Ublrajara 'I'ímm, é que neste
cooperativas nípo-brasüeíras ta seus cooperados. sem neces- segundo Amara!. A localização ano o programa poderá prolon-
e Coopas, de Santos, para que' sldade de buscar o dinheirono dos postos móveisserá def1n1da gar-se.

amanbã-oero órgão.O objetivo
da campanha é atender es-
pecialmente as camadas de
baixa renda. Portanto, os pos-
tos deverão circular prlort-
taríamente nos bairros mais
pobres.

.' L.... _. .:._ .J.. _
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.Pescado custará .d~
.. '~""" ". ,,' -- \

a·34% menos
, .' . ", ' - -1 J

SemanaSanta'
,.",." .. ' ...---: ~

BRASÍLJA-: Durante a semana S~- 'to final 'do i>iodÜtO.As cooperativas pa-
,tã o pescado custará de 18 e 34%menos garão juros de 45%ao ano, pelo rtnancía-
dO'que a tabela m1nlma da Sunab (Supe- mento de 60dias. ~ '---., : ,/'
rintendêncla Nacional do Abasteclmen-, " r..-"'
to) para o consumidor paulista, carioca e .JEle explicou que foram escolhidas as

j, brasílíense.São Paulo receberá 380 tone- - duas cooperativas santístas, porque elas
ladas de sardinha, corvína e pescadínha, possuem estruturas de comerctaíízacão

..custando Cr$85,Cr$120 e Cr$ 130 o quílo, - mais eflcentes, além de terem câmaras
,respectivamente. - '::";'."- , . - ."_ I frlgorlflcas suflcentes para armazenar
-, , ~ > - , grande volume de pescado. O produto se-
,. .Essa promoção fazparte do programa rã vendido diretamente do produtor ao
. de intensificação do consumo de pesca-v " consumidor, sendo eliminado o custo de.
do, desenvolvido pela Superintendência íntermedíacão, " . , ..

,.de Desenvolvimento da Pesca e pelo. . . .. , ~' .

IBanco Nacional dê CiêWCO Cooperativo" Em ~ão Paulo, serão colocados 20 pon-
(BNCC): Em São Paulo,o.BNCC fInan::,... tos de vendas, pela Secretaria da Agrí-
cíará as eooperatívasNípo-Brasllelra e 'cultura, segundo Amaral. A·locallzação
Coopas, de Santos, para que elas possam 'dos postos móveis será definida amanhã.
distribuir sua produção, sem 1usros, a 'O objetivo da' campanha é atender prín-
preços ínreríores aos de mercado. . '. ~' , cípalrnente às camadas de baixa renda.
,S~guncÍo'o tifiíÍ~r da Sudepe, Robertó":"''';Portanto, os postos deverão circular
Amaral, 'se o 'esquema de comerclalí- prlorit~rlament~ no~ bairros mais. po-:
zação comprovar seu êxíto na Semana 1. .~res: . s : . ' "
Santa, poderá ser estendido durante o ,.•,' '. . ~
ano, para aumentar o consumo dopesca-' Para o varejista, o esquema, apesar de
do, e contribuir, desta forma, na redução' 'não trazer Iucros.pode Ihe.daroutrasvan-

Idopreço. '..' i <, ',: ;:tagens, porque, ao receber a população
, ,~',' ,. 4 ,,' '. :... • para comprar os produtos em promoção,

,O presidente do BNCC, Toshio Shibu- provavelmente, venderá também outros
ya, disse que serão repassados às coope- I típos de .peíxe, sem o compromisso de!ratívas Cr$60milhões, como forma de rí- , respeitar preços. Este sistema já nmcío-
, nanciamento de capital de giro. Com es-. nou nos anos anteriores, com sucesso. A
.ses recursos "as entidades pagarão seus,. novidade, lembrada pelo ex-
~cooperados à vista em maio, sem neces- superintendente da Pesca, José Ubíraja-
Isidade de buscar o dlnheIro.no mercado .ra Tlmm, é queneste ano oprogramapo-
,rínanceíro. a juros reais, onerando o cus~ derá se prolongar.' . . . '

, v" • :1 ' ,~)""\ ' '
-, J ~ ''':'_-.1 6. __ ~ ~ •. ) ~
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SU~EP, promete: nà Seina~a' Santa
v· der 'o peixe mais barato
. " AS 'IA - 'De hoje a 7 de abril, os
consumidores do Rio de Janeiro" São Paulo
e Brasílía terão à sua disposição 600 tonela-
das de peixe a preço inferior de mercado, se-
gundo anunciou ontem o superintendente
da SUDEPE, Roberto Amaral. No Rio, os pei-
xes poderão ser -adquiridos .nas unidades mó-
veis de venda da SUDEPE. Do total das ~OO
toneladas oferecidas, 300 serão comercíalíza-
das no Rio de Janeiro, 260 em São Paulo e o
restante; 40 toneladas, em .Brasília. Serão
oferecidas três espécies de, 'peixes à popula-
ção: Sardinha, Pescada Pequena e Corvina.'

No Rio de Janeiro e, Brasília, ,os peixes
estarão mais caro do que em São Paulo' e
-sempre acima dopreço no atacado. Isto é ex-
plicado pelo fato .das 600-,ton.eladas estarem
concentradas em São Paulo, de onde sairão
para os outros dois centros, o que acarretará
um aumento em decorrência do ICM efrete
do Estadó, No caso da sardinha, por exemplo,
ela custar 'âem São Paulo Cr S85,00 o quilo,
sendo Que no Rio e Brasília passará a custar
entre Cr$ 90,00 e Cr$ 95,00. Hoje, esse peixe
no atacado está custando CrS 90 00 e no va-
rejo Cr$ 110,00. " '\ , ' ,



A GAZETA
.' s10 PAULO

·Peixe mals
"

F ·'I,t(r~.na
~'~e, ' :~aJSanta
. B - (Sucursal)
1 ..:. Dur a Semana San-
1 ta. o pescado custará. entre
) ,18 e 34 por cento, mais
I barato do que a' tabela
míníma da Sunab, para o

! consumidor paulista.
! carioca e braslllense. São
! Paulo 'receberá 380 ~
I nelaaas de sardinha. cor-
o vína e pescadlnha. custan-
do Cli 85.00, Cli 120.00 e
Cli 130,00 o quilo, respee-

• tívamente., ~. .
, . A promoção de vendas de
pescado no penado faz par-
te do programa de inten-
slãcaeão do consumo. de
pescado, desenvolvido pela
Superintendência de De-

. senvolvlmento da Pesca e

.: Banco Nacional de CrédIto
I Cooperativo. Em SAo
, Paulo, o BNCC financiará
- 'as cooperativas. Nlpo
BrasUelras e Coopas, de
Santos, para que estas pos-
sam distribuir sua pro-
dução, sem lucros, a preços
Inferiores aos de mercado. .--

30 MAR 19B2
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b ato'-As'
selIretal'lo da Agri.

, nto,
Cláudio Fe '. a Cam-
panha do Mais Bara-
to, a iniciada amanhã, nos

, mercados e pontos de vendas
das ruas da Capítal.,
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.' BRASÍLIA - Osconsumidores de São Paulo, Rio I

de Janeiro e Brasília poderãocomprar pescada, corvi-
na e sardinha, durante a Semana Santa, por preços
até 300/0 mais baixos que os fixados pela Sunab. O
quilo da-sardinha, por exemplo, poderá ser adquiri-
.do, em São Paulo, por Cr$ 85,00, enquanto o produ-
to estará tabelado oficialmente em Cr$ 110: Isso se o
pescado for comprado nos 20 postos móveis' que se-
rão instalados pela Secretaria de Agricltura do Esta-
do. >' ; •

. O programa de venda do pescado na Semana
Santa organizado pela Superintendência do Desen-
volvimento da Pesca - Sudep -, colocará à disposição
dos consumidores das três capitais 600 toneladas de
peixes.
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