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O se tor de hor ti fru ti é um dos mais im por tan tes da eco no mia
bra si le i ra. Por isso, em tem po de pan de mia de Co vid-19, há uma
gran de ex pec ta ti va em tor no des sa área, já que o novo co ro na ví rus 
tem im pac tos não ape nas na sa ú de pú bli ca, mas tam bém em ou -
tros as pec tos da vida em so ci e da de. De acor do com o Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, o Bra sil, como um dos
prin ci pa is pro du to res e ex por ta do res de ali men tos, está em con di -
ções de man ter e mes mo am pli ar suas con tri bu i ções para a se gu -
ran ça ali men tar no mun do, ao for ne cer pro du tos de qua li da de em
quan ti da des su fi ci en tes para aten der di ver sos pa í ses im por ta do -
res.

No es ta do do Rio de Ja ne i ro, as Cen tra is de Abas te ci men to de
Ira já e de São Gon ça lo to ma ram to das as me di das ne ces sá ri as
para con ti nu a rem a fun ci o nar. No Pa vi lhão 21, por exem plo, há
qua se três me ses não se ouve fa lar de ca sos da do en ça, as sun to
da re por ta gem da pá gi na 19, que traz tam bém da dos so bre a im -
por tân cia da agri cul tu ra fa mi li ar na eco no mia do Esta do.

Já nas pá gi nas 6 e 7, a ma té ria é so bre o Insti tu to Esta tís ti co
para o De sen vol vi men to Tec no ló gi co do Abas te ci men to de Hor ti -
fru ti gran je i ros – Da ta Hor ti. Cri a do há ape nas um ano, vem fa zen do
a di fe ren ça nas cen tra is de abas te ci men tos, ao pro mo ver es tu dos
e pes qui sas em par ce ria com ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das de

en si no na atu a li za ção tec no ló gi ca do abas te ci men to e au xi li an do
no pla ne ja men to da agri cul tu ra fa mi li ar e do pe que no pro du tor.

A Asso ci a ção de Pro du to res e Usuá ri os da Ce a sa Gran de Rio
– Ace gri-RJ está em fes ta (pá gi nas 12 e 13). Da união de co mer ci -
an tes ins ta la dos nas cen tra is de abas te ci men tos, nas ceu há 45
anos, a en ti da de que visa pro mo ver, de sen vol ver, re gu lar, di na mi -
zar e or ga ni zar a co mer ci a li za ção de pro du tos da hor ti fru ti cul tu ra a
ní vel de ata ca do, e que há 29 anos tem o em pre sá rio Wal dir de Le -
mos na di re ção. Sua his tó ria é exem plo de vida, gar ra e com pe tên -
cia. Res pon sá vel pela re a li za ção de inú me ros pro je tos pri o ri tá ri os
para o bom fun ci o na men to da Ce a sa-RJ, Wal dir de Le mos tor -
nou-se uma re fe rên cia na luta por me lho res con di ções de tra ba lho
para os per mis si o ná ri os.

Tra ze mos ain da duas re por ta gens de gran de in te res se para os
usuá ri os das cen tra is de abas te ci men tos: o Pro gra ma Ace gri+ (pá -
gi na 14), que visa apro xi mar os per mis si o ná ri os da as so ci a ção
com a in tro du ção de no vas tec no lo gi as, e a par ce ria en tre a Ace -
gri-RJ e o 15°Ofí cio de No tas (pá gi na 8), com o ob je ti vo de fa ci li tar
o dia a dia do as so ci a do.

A equi pe da re vis ta pa ra be ni za à Ace gri-RJ e agra de ce es pe ci al -
men te ao seu pre si den te, se nhor Wal dir de Le mos, de se jan do a to -
dos uma agra dá vel le i tu ra!

S U M Á R I O

 6 Da ta Hor ti: fa zen do a di fe ren ça na luta con tra des per dí cio de
ali men tos

 8 15°Ofí cio de No tas aten de as so ci a dos da Ace gri

10   Mer ca do pet deve fa tu rar R$ 20 bi lhões em 2020

12 Wal dir de Le mos: uma vida de di ca da às Cen tra is de
Abas te ci men to

13    Ace gri: há 45 anos na de fe sa dos co mer ci an tes

14 Programa Acegri+ inova para garantir benefícios aos usuários 
da Ceasa-RJ

16    Inves tir em boas prá ti cas de ma nu se io para ge rar lu cro

22  Bra sil: um país que pro duz mu i to e uma po pu la ção que 
  con so me pou co

EXPEDIENTE

EDITOR CHEFE 
Gut tem berg San tos
(MTE/SRTE - RJ - Nº35.5410)
DIREÇÃO DE CRIAÇÃO
Ro ber to Nate
DIREÇÃO DE CONTEÚDO
Elen Ge nun cio (MTE/SRTE - RJ -
Nº17.922)
DIREÇÃO DE REDAÇÃO
Ro ber ta Nate
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Na mé lio So a res dos San tos
FOTOGRAFIA
Ro ber to Nate
Cin tia Torres
COMERCIAL E MARKETING 
Di o go Archan jo
Ro ber ta Nate
COLABORADORES
Car los Ro ber to Nate
João Ri car do de Sou za
Vic tor Mi ran da
AGRADECIMENTO
Wal dir de Le mos - Pre si den te da Acegri

Um pro je to de 

FALE CONOSCO

    @3R.STUDIO

    (21) 99985-5479

     www.stu di o3r.com.br

     euamoceasa@gma il.com

     RUA DOS INVÁLIDOS, 37 - CENTRO

IMPRESSÃO
MEGRA
DISTRIBUIDORA GRÁFICA



 4 EU AMO CEASA | SETEMBRO 2020

Por Bi an ca de Car va lho*

A Ce a sa/RJ com ple ta 46 anos
no dia 28 de agos to de 2020.
É ape nas al guns me ses mais
ve lha do que a ACEGRI, que

vai co me mo rar 45 anos de fun da ção. As
ins ti tu i ções sem pre ca mi nha ram jun tas e 
cons tru í ram, ao lon go do tem po, uma só -
li da par ce ria que be ne fi cia to das as pes -
so as en vol vi das na ca de ia de pro du ção
agrí co la no es ta do do Rio de Ja ne i ro.

As pa u tas re le van tes para esse se tor
sem pre fo ram ban de i ras de fen di das pela 
Ce a sa/RJ e pela ACEGRI. A mais re cen -
te de las foi a for ça ta re fa cri a da para im -
pe dir uma pos sí vel trans fe rên cia do
mer ca do da Ce a sa de Ira já para o mu ni -
cí pio de Du que de Ca xi as, na Ba i xa da
Flu mi nen se, o que po de ria im pac tar na
ge ra ção de emprego e renda de milhares 
de famílias.

Ce a sa/RJ, ACEGRI e a vice-pre si -
dên cia da Co mis são Per ma nen te de

Alex Melo

Ce a sa/RJ e Acegri, com pro mis so 
com o abas te ci men to de
qua li da de em todo o Es ta do

Agri cul tu ra da Assem ble ia Le gis la ti va do
Esta do do Rio de Ja ne i ro (ALERJ) re u ni -
ram for ças e con se gui ram que o go ver -
na dor Wil son Wit zel as si nas se, no dia 18 
de ju lho de 2020, um Ter mo de Com pro -
mis so que ga ran te a per ma nên cia da se -
gun da ma i or cen tral de abastecimento
da América Latina em Irajá.

Po de mos afir mar tam bém que a
ACEGRI tem um pa pel de des ta que no
fun ci o na men to do mer ca do da Ce a sa/RJ 
em Ira já. São mu i tos tra ba lha do res re -
pre sen ta dos pela Asso ci a ção. É im por -
tan te ca mi nhar mos sem pre jun tos, no
sen ti do de me lho rar cada vez mais as
con di ções de trabalhos desses
profissionais. 

E nes ses que si tos eu te nho a sor te
de po der con tar com a to tal co la bo ra ção
do que ri do pre si den te Wal dir de Le mos.
Des de o dia em que ace i tei o de sa fio de
as su mir a pre si dên cia da Ce a sa/RJ o ex -
pe ri en te Seu Wal dir sem pre me apo i ou e
me deu to das as di cas para que pu dés -
se mos de sen vol ver um tra ba lho de ex ce -
lên cia. Só te nho a agra de cer por todo
esse carinho e desejar ainda muitos
anos de parcerias.

* Pre si den te da CEASA/RJ
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Con si de ra do um dos fe nô me nos
mais per ver sões da cul tu ra do
con su mis mo, o des per dí cio ali -
men tar está pre sen te em to das as

fa ses da ca de ia de pro du ção. Se gun do cál -
cu los da Orga ni za ção das Na ções Uni das
para Ali men ta ção e Agri cul tu ra - FAO, en -
quan to 821 mi lhões de pes so as pas sam
fome no mun do, um ter ço da pro du ção to tal
de ali men tos, ou 1,3 bi lhão de to ne la das é
jo ga do fora. Isso sig ni fi ca que 2 bi lhões de
pes so as po de ri am ser ali men ta das com
todo o des per dí cio. Já no âm bi to na ci o nal, o
Bra sil ocu pa o 10º lu gar da lis ta de pa í ses
que mais jo gam co mi da no lixo, ge ran do
des car te de apro xi ma da men te 30% de tudo 
que é pro du zi do para o con su mo e pre ju í zo
de qua se 940 bi lhões de dó la res por ano,
afe tan do di ver sas clas ses tra ba lha do ras e o 
de sen vol vi men to do país.

Para en fren tar essa tris te re a li da de,
avan çar na luta con tra a fome e al can çar a
ple ni tu de da se gu ran ça ali men tar são ne -
ces sá ri as ações que aju dem a mo di fi car o
com por ta men to des ta fase de pro du ção,
pós-co lhe i ta, ar ma ze na men to, trans por te,
lo gís ti ca, va re jo até o con su mi dor. Este é o
de sa fio as su mi do pelo Insti tu to Esta tís ti co
para o De sen vol vi men to Tec no ló gi co do
Abas te ci men to de Hor ti fru ti gran je i ros - Da -
ta Hor ti, cri a do e pre si di do por Wal dir de Le -
mos, uma pes soa sem pre aten ta à ques tão
do des per dí cio ali men tar. 

Fun da do há ape nas um ano, de acor do
com Wal dir de Le mos, que acu mu la as pre -
si dên ci as da Asso ci a ção Co mer ci al dos
Pro du to res e Usuá ri os da Ce a sa – Acre gri e 
da Con fe de ra ção Bra si le i ra das Asso ci a -
ções e Sin di ca tos de Co mer ci an tes em
Entre pos tos de Abas te ci men to – Bras te ce,
o Da ta Hor ti vem fa zen do a di fe ren ça nas
cen tra is de abas te ci men tos, ao pro mo ver

DA TA HOR TI

Fa zen do a di fe ren ça na luta
con tra o des per dí cio de ali men tos

Estima-se que o desperdício diário no Brasil seja de 40 mil toneladas

es tu dos e pes qui sas em par ce ria com ins ti -
tu i ções pú bli cas e pri va das de en si no na
atu a li za ção tec no ló gi ca do abas te ci men to e
au xi li an do no pla ne ja men to da agri cul tu ra
fa mi li ar e do pe que no pro du tor.

De acor do com Lé lio Beja Ro dri gues, di -
re tor ad mi nis tra ti vo-fi nan ce i ro da Da ta Hor ti,
o des per dí cio tem li ga ção com a ques tão da 
edu ca ção, da psi co lo gia, do meio am bi en te, 
por que “ali men ta ção e sa ú de são co i sas
que não se dis so ci am. Sem hu ma ni da de
todo e qual quer co nhe ci men to per de o sen -
ti do. O ma i or sen ti do do co nhe ci men to é de
ser su pe ra do, mas é ser su pe ra do por uma
nova de man da hu ma na. Então quer di zer, a 
psi co lo gia, a so ci o lo gia, a pró pria fi lo so fia
são co nhe ci men tos im pli ca dís si mos a esse
dra ma so ci al que vi ve mos”.

Co nhe ça a ín te gra da en tre vis ta ex clu si -
va do di re tor ad mi nis tra ti vo-fi nan ce i ro da
Da ta Hor ti, Lé lio Beja Ro dri gues, à re vis ta
Ace gri:

No Bra sil, a Empre sa Bra si le i ra de
Pes qui sa Agro pe cuá ria - Embra pa es ti -

ma que o des per dí cio diá rio – de 40 mil
to ne la das – seja su fi ci en te para ali men -
tar 19 mi lhões de pes so as. Os da dos se
tor nam mais alar man tes quan do pen sa -
mos que mi lhões de bra si le i ros pas sam
fome. Por que o des per dí cio é tão gran -
de?

A Ce a sa-RJ pro duz uma mé dia diá ria
de 120 to ne la das de re sí du os or gâ ni cos.
Des se to tal, no mí ni mo, 4 to ne la das po de ri -
am ser le gi ti ma men te apro ve i ta das em fa -
vor ou cer ti fi ca das como subs tra to de uma
sopa com pro ces sa men to di fe ren te, que po -
de ria aju dar a aca bar com a fome crô ni ca
de todo aque le en tor no da Ce a sa. Então,
quer di zer, é uma ques tão des ta edu ca ção,
de des pre pa ro, de des con si de ra ção com o
ou tro. Tem um viés for te com a psi co lo gia,
com o meio am bi en te, com a sa ú de. Para
se ter uma ide ia, o Con se lho Na ci o nal de
Se gu ran ça Ali men tar en vol ve, pelo me nos,
meia dú zia de mi nis té ri os. É Edu ca ção, Sa -
ú de, Tra ba lho e Ren da, das Ci da des, e sem 
con tar Agri cul tu ra, Meio Ambi en te. Tudo
isso en vol ve essa ques tão da ali men ta ção,
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Acor do de co o pe ra ção com ba te
des per dí cio ali men tar

Pelo quin to ano con se cu ti vo, a Amé ri ca La ti na
e o Ca ri be re gis tram au men to da fome. Se gun do o
re la tó rio O Esta do da Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri -
ção no Mun do 2020 - SOFI, 47,7 mi lhões de pes so -
as não con su mi ram no ano pas sa do ca lo ri as
su fi ci en tes para ter uma vida ati va e sa u dá vel. O
SOFI é de sen vol vi do pela Orga ni za ção das Na -
ções Uni das para a Ali men ta ção e a Agri cul tu ra -
FAO, pelo Fun do Inter na ci o nal de De sen vol vi men -
to Agrí co la - FIDA, pela Orga ni za ção Mun di al da
Sa ú de - OMS, pelo Pro gra ma Mun di al de Ali men -
tos- WFP, e o Fun do das Na ções Uni das para a
Infân cia - UNICEF.

Suas pro je ções in di cam que a fome afe ta rá
qua se 67 mi lhões de pes so as em 2030, o que sig -
ni fi ca, cer ca de 20 mi lhões a mais do que em 2019. E o pior, o es tu do não leva em
con si de ra ção o im pac to da pan de mia de Co vid-19. Ali a do a este tris te qua dro ain -
da con vi ve mos com o des per dí cio de ali men tos. A FAO es ti ma que cer ca de 1,3 bi -
lhão de to ne la das de ali men tos são per di dos por ano no mun do, re pre sen tan do
30% do to tal pro du zi do. Seus es tu dos cons ta ram gra ves pro ble mas na ca de ia
pro du ti va as sim como no com por ta men to de con su mo, que gera um pre ju í zo eco -
nô mi co da or dem de 940 bi lhões de dó la res por ano.

Mas, exis tem for mas de evi tar as per das e os des per dí ci os em to dos os es ca -
lões da ca de ia ali men tar. Para tan to, faz-se ne ces sá rio a me lho ra nos sis te mas de 
pro du ção, lo gís ti ca e do com por ta men to do con su mi dor. Vá ri as ins ti tu i ções e or -
ga ni za ções es tão em pe nha das em tra ba lhar para mi ni mi zar a fome, que só no
Bra sil atin ge mais de 7,2 mi lhões de pes so as. Entre as ini ci a ti vas, o acor do de co -
o pe ra ção en tre a Uni ver si da de Fe de ral Ru ral do Rio de Ja ne i ro - UFRRJ e o Insti -
tu to Esta tís ti co para o De sen vol vi men to Tec no ló gi co do Abas te ci men to de
Hor ti fru ti gran je i ros - Da ta Hor ti. Com du ra ção de três anos, se pre ten de de sen vol -
ver pro gra mas, pro je tos e ati vi da des no cam po da pes qui sa para o com ba te ao
des per dí cio de ali men tos.

Nil ton Sou sa da Sil va, psi có lo go e pro fes sor da gra du a ção e do pro gra ma de
pós-gra du a ção em Psi co lo gia da uni ver si da de, re co nhe ce a im por tân cia de a par -
ce ria como for ma “para a so ci e da de de i xar de per ce ber o lixo como lixo e re co nhe -
cer o va lor da re ci cla gem de vá ri os pro du tos or gâ ni cos e não- or gâ ni cos”.

“Para ilus trar esta si tu a ção, bas ta sa ber e ob ser var a gran de quan ti da de de re -
sí duo or gâ ni co que di a ri a men te a Ce a sa-RJ pro duz e vai para o ‘li xo’. Este re sí duo 
or gâ ni co pode ge rar uma gran de quan ti da de de adu bo or gâ ni co e, as sim, de i xar
de ser lixo, por que é um re sí duo com imen sa po ten ci a li da de in dus tri al”, es cla re ce.

Se gun do o pro fes sor, é nes te con tex to que sur ge a co o pe ra ção da psi co lo gia
na área do en si no, da pes qui sa ci en tí fi ca e da ex ten são uni ver si tá ria, “para in te ra -
gir com a ur gen te ne ces si da de da mu dan ça do com por ta men to hu ma no (in di vi du -
al e co le ti vo), numa so ci e da de lo cal, mu ni ci pal, es ta du al, na ci o nal, in ter na ci o nal e
mun di al, so bre a pos si bi li da de de li dar de ou tra ma ne i ra com os re sí du os or gâ ni -
cos e não-or gâ ni cos, por que é mu i to di nhe i ro sen do di a ri a men te jo ga do fora, é
mu i to di nhe i ro indo para o lixo”, pon de ra Nil ton Sou sa da Sil va.

Professor Nilton Sousa
da Silva

que está mu i to em moda por con ta até da
pan de mia de Co vid-19, que des per tou a
so li da ri e da de en tre as pes so as.

Qual o ob je ti vo do Da ta Hor ti, como
ele foi cri a do e onde ele atua?

O ins ti tu to é re cém-nas ci do, de 2019, é 
um bebê, mas é um bebê que nas ceu as -
sim em ba la do por um acre di ta men to mu i to 
gran de. Ele nas ceu por con ta da co le ta de
da dos que pas sa mos a fa zer nas mer ca -
do ri as que che gam na Ce a sa. Qu an do
mos tra mos o ban co de da dos que es tá va -
mos pro du zin do, o pró prio re i tor da Uni ver -
si da de Fe de ral Ru ral do Rio de Ja ne i ro
fa lou: “olha isso aí é tan ta in for ma ção re le -
van te, ilu mi na tan to o seg men to que nos
fa ci li ta ria mu i to ter mos uma par ce ria, por -
que o que eu po de ria re ce ber de da dos tra -
ta dos para abre vi ar a du ra ção de al gu ma
pes qui sa, de al gu mas ex ten sões, de al gu -
mas apli ca ções se ria ex tra or di ná rio para
nós”.

E as sim nas ceu a par ce ria com a
uni ver si da de?

Sim, e na es te i ra des se en ten di men to
pen sou-se até em fa zer a bi o di ges tão do
re sí duo que não pu des se ser apro ve i ta do
em úl ti ma ins tân cia para ne nhu ma for ma
de ali men ta ção. Des se re sí duo, pro du zir
gás e com isso co ge rar ener gia. Por aí veio 
se dis cu tin do uma sé rie de te mas até che -
gar à con clu são que re al men te ha via mu i ta 
si ner gia en tre o que es tá va mos pro pon do
e o que a uni ver si da de faz. A mes ma co i sa
que acon te ceu com a Embra pa, com a
Asso ci a ção dos Enge nhe i ros Agrô no mos.
Ou seja, nós con se gui mos aglu ti nar boa
par te da so ci e da de ci vil or ga ni za da que
gira em tor no des se seg men to e es ta mos
nos apro xi man do das ins ti tu i ções de ma i or
no to ri e da de na pro du ção de pes qui sa, co -
nhe ci men to e ex ten são de sa be res para
ten tar res ga tar uma dí vi da que eu acho
exis tir com esse se tor do abas te ci men to:
mais aten ção do go ver no, ma i or cu i da do
com os equi pa men tos. A Ce a sa não pode
ser um lu gar sem cu i da dos mí ni mos ne -
ces sá ri os na es to ca gem, na ar ma ze na -
gem de ali men tos. Foi por essa
apro xi ma ção que es ses con vê ni os co me -
ça ram a ser es ta be le ci dos.  Nos so pro pó si -
to é exa ta men te fa zer da Ce a sa uma
cen tral de cer ti fi ca ção de boas prá ti cas.
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A expres são “tem po é di nhe i ro”
se mos tra cada vez mais atu al.
Assim, sem pre aten da aos an -
se i os de seus as so ci a dos, a

Ace gri-RJ fir mou par ce ria com o 15°Ofí cio
de No tas, com o ob je ti vo de fa ci li tar o seu
dia a dia. Caso o as so ci a do ne ces si te de
ser vi ços de car tó rio, ele terá aten di men to
sem ne ces si tar sair do seu es ta be le ci men -
to. Os car tó ri os de no tas são os res pon sá -
ve is por dar pu bli ci da de a atos pra ti ca dos
por qual quer pes soa, con ce den do se gu -
ran ça e efi cá cia aos atos ju rí di cos que se
pra ti ca na vida do ci da dão. Ago ra, com o
con vê nio, está mais fá cil re a li zar ser vi ços
de au ten ti ca ção, pro cu ra ção e re co nhe ci -
men to de fir ma.

Vic tor Mi ran da, es cre ven te do 15°Ofí -
cio de No tas, ex pli ca que a ide ia da par ce -
ria, que co me çou em ju lho, visa agi li zar o
dia a dia dos usuá ri os da Ce a sa-RJ que
ne ces si tam de um ser vi ço de car tó rio de
for ma ágil e con fiá vel, aten den do as pes -
so as que não po dem se au sen tar do tra ba -
lho de se gun da a sex ta-fe i ra para re sol ver
suas pen dên ci as li ga das ao po der pú bli co.
Na uni da de Gran de Rio da Ce a sa-RJ cir -
cu la em mé dia 50 mil pes so as por dia. O
car tó rio mais pró xi mo fica no ba ir ro do
Ban gu, zona Oes te da ci da de, a qua se 20
qui lô me tros de dis tân cia. O 15º Ofí cio de
No tas, por exem plo, tem uma fi li al no shop -
ping Down town, na Bar ra da Ti ju ca e ou tra
uni da de na Rua do Ou vi dor, no cen tro do
Rio, am bos mu i to dis tan tes da cen tral de
abas te ci men to:

“O pes so al da Ce a sa vive numa cor re -
ria e pre ci sa de um ser vi ço de car tó rio. Por
isso, ofe re ce re mos um aten di men to di fe -
ren ci a do. Nos car tó ri os, tra ba lha mos de
10h as 16h, de se gun da a sex ta-fe i ra e aos 
sá ba dos, de 10h as 14h. Aqui na Ce a sa, o
car tó rio fará uma di li gên cia para aten der
aos as so ci a dos”.

15°Ofí cio de Notas atende
associados da Ace gri
Parceria visa resolver demandas cartoriais da Ceasa

SERVIÇO: Ace gri-RJ – Pa vi lhão 43

CONTATO: Vic tor Mi ran da (21-97011-4265) –  João Car va lho (21-97284-4399)
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O mercado pet - um dos pou cos
ne gó ci os que não fe cha ram as
suas por tas du ran te a qua ren -
te na de Co vid-19, por ser con -

si de ra do ati vi da de es sen ci al - deve
atin gir, este ano, um fa tu ra men to de R$
20 bi lhões. A ex pli ca ção para a ex pan são
do mer ca do, mes mo em tem pos de co ro -
na ví rus, é bas tan te sim ples: a qua ren te na 
es tre i tou, ain da mais, o vín cu lo en tre as
pes so as e seus ani ma is de es ti ma ção,
ge ran do no vas opor tu ni da des de ne gó -
cio.

No Bra sil, exis tem mais ani ma is de
es ti ma ção nos la res do que cri an ças. De
acor do com o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o -
gra fia e Esta tís ti ca - IBGE, são mais de
132 mi lhões de pets. O en vol vi men to
emo ci o nal dos pro pri e tá ri os faz com que
os gas tos não te nham li mi tes. São do nos
ávi dos por no vi da des para agra dar seus
bi chi nhos. Só ali men ta ção re pre sen ta
70% do fa tu ra men to dos pets.

Embo ra o mer ca do es te ja aque ci do, a 
con cor rên cia é alta, uma vez que o pú bli -
co é bas tan te exi gen te com aqui lo que co -
lo ca à dis po si ção dos seus “be bês”. Para
tan to, é im por tan te para o co mer ci an te
en con trar um bom for ne ce dor. Esta é a
pro pos ta da Fa zen da Rio: fa zer par ce i ros
de ne gó cio. Rui Cos ta, fun ci o ná rio da loja, 
ga ran te que sem pre co lo ca para os cli en -
tes o que há de me lhor no mer ca do pet,
com pre ço com pe ti ti vo para que se pos sa
re ven der:

“A ide ia é fa zer com que o pe que no te -
nha o mes mo po der de com pra que o
gran de, por que hoje as em pre sas dão
mu i to pre fe rên cia para o gran de e es que -
cem que o pe que no pre ci sa so bre vi ver.
Nos sa pro pos ta é ser es to que do pe que -
no, onde ele pos sa vir e ter os me lho res
pro du tos com o me lhor pre ço para po der
com pe tir nes te mer ca do que cres ce a
cada dia”, ex pli ca. 

Mer ca do pet
deve fa tu rar
R$ 20 bi lhões 
em 2020

Venda de ração representa 70% do faturamento dos pets

Se gun do ele, os cli en tes da Fa zen da
Rio são os pe que nos pet shops, os dis tri -
bu i do res de ba ir ros, os sa co lões. São
pes so as que, tal vez, es te jam de sem pre -
ga das e re sol ve ram abrir no quin tal da
sua casa ou na sua ga ra gem um ne gó -
cio: “Qu e re mos so mar com os pe que -
nos. Aqui eles têm a pos si bi li da de de
pa gar com car tão de dé bi to ou de cré di -
to”.

Como exem plo de uma mer ca do ria
com bom pre ço, Rui Cos ta cita a ra ção
Pu ru ca, mu i to co mer ci a li za da na Ba i xa -

da Flu mi nen se: “O me lhor pre ço de mer -
ca do é o nos so. Hoje o que a gen te foca
mu i to é exa ta men te aten der o pe que no
com as me lho res mar cas, como Pe di -
gree, Whis kas, Ka ni na, Dog Chow, Col -
dog, com li vre aces so para o pe que no
que mu i tas das ve zes é dis cri mi na do pe -
las gran des em pre sas. Qu e ro di zer para
os pe que nos de hoje que a Fa zen da Rio
um dia tam bém foi pe que na, mas acre di -
ta ram na gen te e cres ce mos. É isso que
que re mos: dar essa mes ma opor tu ni da -
de ao pe que no”, re ve la.
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A his tó ria de vida do em pre sá rio
Wal dir de Le mos está en tre la -
ça da com a das Cen tra is de
Abas te ci men to. Ele acom pa -

nhou a cons tru ção da Uni da de Gran de
Rio da Ce a sa-RJ. De seu en vol vi men to e 
con ta to com os co mer ci an tes, tor nou- se
uma re fe rên cia na luta por me lho res con -
di ções de tra ba lho para os per mis si o ná ri -
os. Há 29 anos na di re ção da Asso ci a ção 
Co mer ci al dos Pro du to res e Usuá ri os da
Ce a sa – Acre gri, acu mu lou inú me ras
con quis tas, be ne fi ci an do co mer ci an tes,
pro du to res, mo ra do res das co mu ni da -
des do en tor no e as cer ca de 50 mil pes -
so as que cir cu lam di a ri a men te no
es pa ço.

Ho mem vi si o ná rio, foi o res pon sá vel
pela re a li za ção de pro je tos pri o ri tá ri os
para o bom fun ci o na men to da Ce a sa-RJ, 
como cen tral de tra ta men to de água e es -
go to, co le ta de lixo, lim pe za, re for ma ge -
ral dos pa vi lhões. Aten to à ques tão de
se gu ran ça, trou xe para a cen tral de
abas te ci men to de Ira já, o 41º Ba ta lhão
de Po lí cia Mi li tar e o 24º Qu ar tel do Cor -
po de Bom be i ros.

A si tu a ção da Uni da de São Gon ça lo
da Ce a sa tam bém não era di fe ren te, no
que se re fe re a fal ta de in fra es tru tu ra.
Wal dir de Le mos ce deu par te do ter re no
para a cons tru ção de gru pa men to do
Cor po de Bom be i ros de São Gon ça lo, do
Fó rum de Alcân ta ra, da De fen so ria Pú -
bli ca do Esta do, do Mi nis té rio Pú bli co e
do Hos pi tal Esta du al Alber to Tor res. E,
as sim, fez das cen tra is do es ta do do Rio
re fe rên cia de mo de lo para as de ma is Ce a -
sas do Bra sil.

“A Ace gri foi cri a da por al guns co mer -
ci an tes que sen ti ram a ne ces si da de de
se unir para lu tar por me lho res con di ções 
de tra ba lho. Qu an do ti nha uns cin co
anos, fui con vi da do para fa zer par te”,
lem bra, des ta can do que a as si na tu ra de
con tra to com o go ver no do es ta do do Rio
para as su mir a área ope ra ci o nal é um
mar co na his tó ria da en ti da de. Assim foi
pos sí vel re sol ver ques tões an ti gas, den -
tre elas o va lor dos alu gue is, que, na oca -
sião, es ta vam fora da re a li da de de
mer ca do.

Ace gri:
há 45 anos na de fe sa

dos co mer ci an tes
Da união de co mer ci an tes ins ta la dos nas Cen tra is de Abas te ci men -

to do Esta do do Rio de Ja ne i ro - Ce a sa-RJ de Ira já e de São Gon ça lo, vi -
san do pro mo ver, de sen vol ver, re gu lar, di na mi zar e or ga ni zar a
co mer ci a li za ção de pro du tos da hor ti fru ti cul tu ra a ní vel de ata ca do, nas -
ce, em 1976, a Asso ci a ção de Pro du to res e Usuá ri os da Ce a sa Gran de
Rio – Ace gri. A gran de con quis ta des sa união é sen ti da até os dias atu a -
is: um ser vi ço de qua li da de para o pro du tor e o con su mi dor. Com o di re i -
to de ad mi nis trar a área, pode-se pro mo ver me lho ras es tru tu ra ras nos
dois mercados, como limpeza, segurança, manutenção, distribuição de
água e de energia elétrica.

A Uni da de Gran de Rio - se gun da ma i or Cen tral de Abas te ci men to
da Amé ri ca La ti na - tem o pa pel es tra té gi co de cen tra li zar e co or de nar a
dis tri bu i ção de gê ne ros hor ti gran je i ros. Tam bém é res pon sá vel por con -
tri bu ir com a po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal de todo o es ta -
do. Lo ca li za da no ba ir ro do Ira já, zona Nor te do Rio, con ta com mais de
600 co mer ci an tes e cer ca de 2.500 pro du to res cadastrados, com média
de 50 mil pessoas por dia circulando no espaço. 

Aten tos à ques tão da se gu ran ça dos co mer ci an tes e usuá ri os, par te
do ter re no da Ce a sa-RJ foi ce di do para a cons tru ção do 41º Ba ta lhão de 
Po lí cia Mi li tar e do 24º Qu ar tel do Corpo de Bombeiros.

Além dos ser vi ços di re ta men te li ga dos à co mer ci a li za ção, baseia:
Ban co de Ali men tos - ór gão de mo bi li za ção so ci al que fun ci o na

como uma cen tral de ar re ca da ção, pro ces sa men to e dis tri bu i ção de ali -
men tos que não fo ram co mer ci a li za dos, mas que es tão em per fe i tas
con di ções para con su mo. Estes pro du tos são do a dos por pro du to res e
co mer ci an tes e, no lo cal, pas sam por um pro ces so de se le ção e pro ces -
sa men to, quan do ne ces sá rio. Atu al men te, o pro gra ma já atende a mais
de 100 instituições, beneficiando mais de 36 mil pessoas;

Mer ca do Li vre do Pro du tor (Pa vi lhão 21) – área des ti na da a to dos os 
pro du to res ru ra is que co mer ci a li zam seus produtos;

Mer ca do do Pe i xe - pa vi lhão de di ca do ex clu si va men te ao pescado.
Já a Uni da de São Gon ça lo - con si de ra do o en tre pos to com ma i or

po ten ci al de cres ci men to do Esta do - ope ra de ma ne i ra a aten der a co -
mer ci a li za ção de pro du tos hor ti gran je i ros des ti na dos ao con su mo dos
mu ni cí pi os de São Gon ça lo, Ni te rói, Magé, Ita bo raí, Rio Bo ni to e ou tros
em me nor es ca la. Assim como a Uni da de Gran de Rio, os 118 co mer ci -
an tes e 250 pro du to res - que atu am di re ta men te no Mer ca do Li vre do
Pro du tor - contam com serviços de vigilância, comunicações, limpeza e
lanchonetes.

Par te do ter re no da uni da de tam bém foi ce di do para a cons tru ção de 
gru pa men to do Cor po de Bom be i ros de São Gon ça lo, do Fó rum de
Alcân ta ra, da De fen so ria Pú bli ca do Esta do, do Mi nis té rio Pú bli co e do
Hos pi tal Estadual Alberto Torres. 

Sua in qui e ta ção com a ques tão do des -
per dí cio ali men tar o le vou a in te grar o gru -
po fun da dor do Insti tu to Esta tís ti co para o
De sen vol vi men to Tec no ló gi co do Abas te ci -
men to de Hor ti fru ti gran je i ros – Da ta Hor ti.
Já sua de ter mi na ção pelo for ta le ci men to e
de sen vol vi men to das Ce a sas do país o le -
vou à pre si dên cia da Con fe de ra ção Bra si -
le i ra das Asso ci a ções e Sin di ca tos de
Co mer ci an tes em Entre pos tos de Abas te -
ci men to – Bras te ce, que visa lu tar pelo for -
ta le ci men to das as so ci a ções e sin di ca tos
das Ce a sas em todo o Bra sil.

A Bras te ce par ti ci pa dos prin ci pa is fó -
runs que de ba tem te mas como o es tí mu -
lo ao con su mo de hor ti fru ti gran je i ros e o
pro je to de lei 174/2011, que está em tra -
mi ta ção no Con gres so e pro põe a im -
plan ta ção do Pla no Na ci o nal de
Abas te ci men to. Ou tra ban de i ra de luta
da en ti da de é a re gu la ri za ção das con -
ces sões dos bo xes nas Ce a sas de ou -
tras re giões em um pra zo que seja
ade qua do para os co mer ci an tes.

“Infe liz men te, a re a li da de no Rio de
Ja ne i ro não é re gra. Há es ta dos em que
o Mi nis té rio Pú bli co está pro pon do ape -
nas cin co anos, às ve zes sem pror ro ga -
ção. Por isso, a im por tân cia da
apro va ção do pro je to de lei 174/2011, ga -
ran te, re fe rin do-se a vi tó ria da Ce a sa-RJ, 
que ob te ve uma con ces são de 15 anos,
pror ro gá ve is por igual pe río do".

 A tra je tó ria de vida de Wal dir de Le -
mos foi re co nhe ci da pelo par la men to flu -
mi nen se. Ele re ce beu, na Assem ble ia
Le gis la ti va do Rio de Ja ne i ro – Alerj, o tí -
tu lo de Be ne mé ri to do Esta do do Rio de
Ja ne i ro – con ce di do a per so na li da des
que te nham pres ta do ser vi ços à hu ma ni -
da de – e a Me da lha Ti ra den tes – ma i or
hon ra ria, des ti na da a pre mi ar pes so as
que pres ta ram re le van tes ser vi ços à ca u -
sa pú bli ca do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

“Eu hoje só não co nhe ço To can tins.
Co nhe ço o Bra sil todo, do Ama zo nas,
Pará e Rio Gran de do Sul, lu tan do por in -
te res ses das Ce a sas do Bra sil. E eu sou
bem re co nhe ci do pelo tra ba lho que re a li -
zo. Qu an do eu faço re u niões, to dos os
pre si den tes vêm me agra de cer. Nos sa
luta é gran de”, fri sa.

WAL DIR DE LE MOS 

Uma vida
de di ca da às
Cen tra is de
Abas te ci men to
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Pro gra ma Ace gri+ ino va para
ga ran tir be ne fí ci os aos
usuá ri os da Ce a sa-RJ

Va lo ri zar uma das ati vi da des de ex tre ma im por tân cia para a so ci e da de, res pon sá vel
por mais de 10 mil em pre gos di re tos e 40 mil in di re tos, que ge ram uma re ce i ta de mais de 8
mi lhões de dó la res em co mer ci a li za ção mé dia diá ria. Este é um dos ob je ti vos do Pro gra ma
Ace gri+, que nas ceu da von ta de de sua di re to ria, na pes soa do pre si den te Wal dir de Le mos,
em apro xi mar os per mis si o ná ri os da Asso ci a ção Co mer ci al dos Pro du to res e Usuá ri os da Ce -
a sa, com a in tro du ção de no vas tec no lo gi as.

A ide ia é pro por ci o nar, atra vés da pla ta for ma in te gra da ao 
apli ca ti vo WhatsApp, uma apre sen ta ção de be ne fí ci os, pro -
du tos e pres ta ção de ser vi ços aos seus as so ci a dos, tan to na
par te de meio de pa ga men to, de con su mo da pró pria loja
como da li ga ção com seus for ne ce do res. É pas sar a en xer -
gar o mun do dos ne gó ci os como um ecos sis te ma, um novo
lu gar-co mum no uni ver so cor po ra ti vo, vi san do a in te ra ção
en tre em pre sas, for ne ce do res, con cor ren tes, cli en tes e go -
ver no para cri a ção de va lor.

“Nos so foco é mon tar um ecos sis te ma de con su mo e
van ta gens den tro da Ce a sa-RJ, pro gra ma que de no mi na -
mos Ace gri+, um pro du to da Agên cia F3X e do Stu dio 3R”,
ex pli ca Di o go Archan jo Fer re i ra, CEO da F3X, res pon sá vel
pelo mar ke ting e es tra té gi as da Ace gri-RJ e das uni da des
Gran de Rio e São Gon ça lo da Ce a sa-RJ.

Pro fis si o nal de Mar ke ting, Di o go Archan jo Fer re i ra é di re -
tor de Tec no lo gia e Ino va ção do Sin di ca to das Empre sas do Trans por te Ro do viá rio de Car gas 
e Lo gís ti ca do Rio de Ja ne i ro – SINDICARGA. Por seu know how no seg men to da co mu ni ca -
ção, foi con vi da do para atu ar nes ta área na Ce a sa-RJ, atra vés da Ace gri, em par ce ria com o
Stu dio 3R. Por isso, ex pli ca, um dos prin ci pa is pon tos do Pro gra ma Ace gri+ é tra ba lhar a co -
mu ni ca ção, com a uti li za ção do por tal de mes mo nome, onde todo pú bli co pode exa mi nar as
em pre sas que es tão fun ci o nan do na Ce a sa-RJ. Pelo ca nal, é pos sí vel ca das trar cur rí cu los,
aces sar ban co de va gas de em pre go e as no tí ci as mais im por tan tes do se tor.

“Ago ra es ta mos em ne go ci a ção para tra zer uma nova tec no lo gia de ban co di gi tal e dis po -
ni bi li zar seus be ne fí ci os para o todo pú bli co da Ce a sa-RJ”, adi an ta.

Diogo Arcanjo, CEO da
Agência F3X
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Qu an do se fala em abas te ci men -
to, os nú me ros são sem pre vo -
lu mo sos. Úni co en tre pos to
co mer ci al pú bli co em todo o

es ta do, a Cen tra is de Abas te ci men to do
Esta do do Rio de Ja ne i ro - Ce a sa-RJ re -
ce be em mé dia 60 ca mi nhões por dia,
cada um le van do cer ca de 10 to ne la das
de mer ca do ri as. Des se to tal, de 100 a
120 to ne la das são de lixo or gâ ni cos re -
co lhi dos por dia, o que gera um pre ju í zo
em tor no de R$ 800 mil
por mês. Para mi ni mi zar
este qua dro, a Embra pa
Agro in dús tria de Ali men -
tos, em con jun to com o
ins ti tu to Da ta Hor ti fir ma -
ram con vê nio para de sen -
vol ver ati vi da des de
mon ta gem de pro to co los
de co mer ci a li za ção, clas -
si fi ca ção e pa dro ni za ção
de ali men tos.

Antô nio Go mes So a -
res, pes qui sa dor da
Embra pa, ex pli ca que o
ob je ti vo é tra ba lhar as
boas prá ti cas so ci a is e de
ma nu se io dos pro du tos na co mer ci a li za -
ção, es ta be le cen do pro ce di men tos pas -
sí ve is de se rem ras tre a dos ou
cer ti fi ca dos den tro da Ce a sa-RJ. Ele
acres cen ta da que a pan de mia de Co -
vid-19 trou xe de po si ti vo a pre o cu pa ção
com o ma nu se io das mer ca do ri as: “Em
fun ção da pan de mia, os há bi tos de hi gi e -
ne mu da ram para me lhor. As pes so as
pas sa ram a ter essa cons ciên cia e as sim 
po de rão mi ni mi zar uma sé rie de do en -
ças in fec to con ta gi o sas, até por que no
Bra sil não existe a necessidade de
notificação por toxinfecção de alimentos, 
conforme há em vários países”, justifica.

No en tan to, para que o bra si le i ro in -
cor po re es ses no vos há bi tos, Go mes

So a res pro põe a re a li za ção de pa les tras
de es cla re ci men to. Se gun do ele, é mu i to 
co mum con su mi do res e co la bo ra do res
ma nu se i am os ali men tos. Mas em tem po 
de co ro na ví rus, tal atitude pode
contribuir para a propagação do vírus.

“Se a pes soa está con ta mi na da ou
as sin to má ti ca, toca nas ban ca das, nas
fru tas, nas hor ta li ças e de po is al guém
toca ali e leva a mão no ros to, no olho, na 
boca ou no na riz, ela pode se con ta mi -

Inves tir em boas prá ti cas de
ma nu se io para ge rar lu cro
Embrapa e DataHorti desenvolvem atividades de padronização de processos

Para mudar você tem que mostrar para
pessoa, fazê-la entender que esse não é
um hábito correto”, explica.

O pes qui sa dor da Embra pa Agro in -
dús tria de Ali men tos es pe ra que os bons
há bi tos sa ni tá ri os pós-pan de mia se jam
in cor po ra dos no co ti di a no das pes so as.
Os que não são, de vem ser tra ba lha dos
atra vés de pa les tras que mos trem que
esta prá ti ca con tri bui e mu i to para o des -
per dí cio. Em tem po de Co vid-19, su ge re, 

os even tos po de ri am
acon te cer por li ves, pro -
mo vi dos pe los su per mer -
ca dos em for ma do de
pro gra mas de re ce i tas.
Nele, se da ria ex pli ca ções 
so bre tal mercadoria e que 
se pode danificar pelo
excesso de manuseio das
pessoas.

Se gun do ele, o des -
per dí cio no Bra sil, pre -
sen te em to das as eta pas
da pro du ção, do cam po
até a co mer ci a li za ção,
joga fora bi lhões e bi lhões 
de re a is. A Embra pa, con -

ta, além de pes qui sa, tam bém pro mo ve 
pa les tras, ca pa ci ta ções, tre i na men tos
para que os pro du to res pos sam en ten -
der a ma ne i ra cor re ta para se evi tar o
des per dí cio. Para tan to, é só en trar em
con ta to com a área de co mu ni ca ção
atra vés do e-mail da Lu ci a na Le i tão (lu -
ci a na.le i tao@em bra pa.br), res pon sá -
vel pelo se tor, in for man do a sua
de man da:

“De sen vol ve mos tam bém pro je to
com agri cul tu ra fa mi li ar, prin ci pal -
men te hor ta li ças na re gião ser ra na
de Fribur go, Te re só po lis, Pe tró po lis,
Ita i pa va. Lá te mos, além de di ver sos
pro je tos, ca pa ci ta ção”, con clui Antô nio 
Go mes So a res.

nar”, aler ta, di zen do que não se deve fi -
car me xen do de ma is nas mer ca do ri as,
por que além da con ta mi na ção, es tra ga o 
pro du to e nin guém mais o le va rá.  “Se
você for pe gar al gum ali men to, pe gue e
leve, mas não pe gue, amas se, aper te ou
que bre a pon ta e de i xe lá. Eu vou dar um
exem plo. Se você vai com prar qui a bo, o
que você faz para ver se o qui a bo está
bom? Você que brou a pon ta e não leva
esse qui a bo. Você acha que al guém vai
le var esse qui a bo que bra do? O to ma te é
a mes ma co i sa. No fi nal do dia, a ban ca
de to ma tes tem vá ri os amas sa dos.
Esses há bi tos têm que ser tra ba lha dos,
por que as pes so as fa zem isso sem en -
ten der, sem sen tir e isso tem que mu dar.
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De fen sor fer re nho dos in te res ses
dos co mer ci an tes da se gun da
ma i or cen tral de abas te ci men to
do país, o de pu ta do es ta du al Val

Ce a sa (Pa tri o ta-RJ) co me mo ra a per ma -
nên cia da Uni da de Gran de Rio da Cen tral
de Dis tri bu i ção de Ali men tos do Rio de Ja -
ne i ro – Ce a sa-RJ. Vice-pre si den te da Co -
mis são de Agri cul tu ra da Assem ble ia
Le gis la ti va do Rio de Ja ne i ro – Alerj, o par la -
men tar foi o au tor do pe di do pro to co la do na
Casa, so li ci tan do sua per ma nên cia no Ira já,
zona Nor te da ci da de. Em me a dos de ju lho,
o go ver na dor Wil son Wit zel aten deu seu
pe di do e as si nou um ter mo de com pro mis -
so, co lo can do um pon to fi nal na po lê mi ca
que pre ten dia trans fe rir a cen tral, que fun ci -
o na há 46 anos no ba ir ro, para Du que de
Caxias, mu ni cí pio da Ba i xa da Flu mi nen se.

“Nós con se gui mos man ter a Ce a sa
Ira já. Os co mer ci an tes in ves ti ram mu i to.
Têm lo jis tas que in ves ti ram R$ 40 mi -
lhões, R$ 50 mi lhões para ter re tor no.
Com a trans fe rên cia para Du que de Ca -
xi as acon te ce ria um que bra-que bra de
lo jis ta. Não se te ria como re por mais
essa ver ba e ia aca bar fa lin do. A vitória
foi de todos!”, reconhece.

Um dos mais im por tan tes pro du to res
e re ven de do res de ma mão do Esta do do
Rio, o par la men tar con ta que há 31 anos
está na Ce a sa-RJ, onde co me çou a tra -
ba lhar com 19 anos: “Ce a sa é mi nha
vida, aqui o co mér cio pas sa de pai para
fi lho, você vem para cá e traz o seu fi lho
e as sim vai dan do con ti nu i da de ao nosso 
segmento”.

Vice-pre si dente da Asso ci a ção Pro -
du to res Usuá ri os Ce a sa Gran de Rio –
Ace gri, é ad mi ra do pe los co mer ci an tes,
usuá ri os e mo ra do res dos ar re do res da
cen tral de abas te ci men tos. Se gun do ele, 
a Ce a sa não é o seu re du to ele i to ral,
mas, o de ami za de, onde tem “um ca ri -
nho, um ape go mu i to gran de por to dos
os co mer ci an tes, to dos os tra ba lha do -
res.  Eu agra de ço mu i to a Deus de ter
pas sa do 80% da mi nha vida na Ce a sa”,
fri sa, res sal tan do que a Ace gri sem pre
se em pe nhou na de fe sa dos co mer ci an -
tes, re a li zan do um tra ba lho com mu i to
êxi to.

De pu ta do
Val Ce a sa,
o ami go do
povo

Deputado Val Ceasa 

Através do Projeto Blitz do Val, o parlamentar fiscaliza obras em diversas áreas 
Documento garante permanência
da Ceasa no Irajá
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A impor tân cia da pe que na pro -
du ção sem pre es te ve pre sen -
te nos de ba tes ca lo ro sos
so bre a agri cul tu ra. Em suas

obras, o his to ri a dor, geó gra fo, es cri tor e
fi ló so fo, Caio da Sil va Pra do Jú ni or, já
exal ta va essa re le vân cia, pois a pro pri e -
da de, se gun do ele, “não é sim ples men te
um ne gó cio, mas, prin ci pal men te a sua
ha bi ta ção, o seu lar, a sua fon te de sub -
sis tên cia, com a qual cons ti tui as suas
ra í zes e re pro du ção so ci al”.

Hoje, da dos ofi ci a is re co nhe cem a
agri cul tu ra fa mi li ar como a res pon sá vel
pela pro du ção de 70% dos ali men tos
con su mi dos pe los bra si le i ros. Se gun do
le van ta men to da Se cre ta ria de Esta do
de Agri cul tu ra, Pe cuá ria, Pes ca e Abas -
te ci men to do Rio de Ja ne i ro es ti ma-se
que exis tam cer ca de 220 mil pro du to res
de agri cul tu ra fa mi li ar no estado, o que
representa 70% de todos os produtores
do Rio.

De acor do com Car los Alber to Lo pes
de Ma ga lhães, pre si den te da Asso ci a -

Agri cul tu ra fa mi li ar mo vi men ta
a eco no mia do Esta do do Rio

Carlos Alberto Lopes de Magalhães, presidente APHERJ

ção dos Pro du to res Hor ti fru ti gran je i ros
do es ta do do Rio de Ja ne i ro – APHERJ,
a agri cul tu ra do es ta do é com pos ta por
pe que nos agri cul to res, que produzem
muito em pequenas áreas:

“Somos nós que mo vi men ta mos
toda eco no mia do es ta do, dos mu ni cí -
pi os. Para se ter uma ide ia, nós ven -
de mos no Pa vi lhão 21 da Ce a sa-RJ
mais de R$ 100 mi lhões de por mês. E
esse di nhe i ro vol ta para o mu ni cí pio
pro du tor. Toda a eco no mia ge ra da em
tor no do pro du tor gera a eco no mia lo -
cal com a com pra de car ros,
caminhões, mo tos, rou pas, idas a su -
per mer ca dos e tudo mais” ga ran te.

Carlão da APHERJ, como é mais
conhe ci do, con ta que a pro du ção de Fri -
bur go, Te re só po lis e Su mi dou ro cor -
respon de a 60% de toda a mer ca do ria
que en tra no Gran de Rio, se des ta can -
do como um dos ma i o res pro du to res de
hor ta li ças do Esta do. 

“So mos au tos su fi ci en tes na ver du ra,
abas te ce mos todo nos so es ta do e ain da

ven de mos para ou tros. Para se ter ide ia,
Su mi dou ro é um mu ni cí pio de 15 mil ha -
bi tan tes e com mais de 80% agrí co la. É
pe que no, mas mu i to gran de em pro du -
ção”. Nem a pan de mia de Co vid-19 in ter -
fe riu na pro du ção da re gião. Pelo
con trá rio, afir ma Car lão: “a po pu la ção
pre ci sa va da gen te. Não fe cha mos hora
nenhuma. Foi tanta produção que teve
até baixa de preço”.

Se gun do ele, a ne ces si da de de con ti -
nu ar fez com que apren des sem a li dar com 
o co ro na ví rus, to man do to das as me di das
de se gu ran ça, como hi gi e ni za ção do pa vi -
lhão, uso de más ca ras, de ál co ol gel: “Ofi -
ci al men te te mos três mil pro du to res
ca das tra dos na en ti da de, mas, cer ca de
mil pes so as fa zem uso di re to do Pa vi lhão
21. A boa no tí cia é de que há uns 80 dias
não se ouve fa lar de caso de co ro na ví rus.
Nós to ma mos to das as pre ca u ções de vi -
das. Qu an do foi de cre ta a pan de mia, pe di -
mos para a Ce a sa que hi gi e ni zas se o
pa vi lhão todo dia e fo mos pron ta men te
aten di dos”, fi na li za.
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Escri tó rio Con tá bil São Se bas tião atua na Ce a sa, 
aten den do à Ace gri e uma gran de gama de
cli en tes com pro fis si o na is ha bi li ta dos na área

A his tó ria do es cri tó rio Con tá bil
São Se bas tião Ltda se con -
fun de com o da cri a ção das
Cen tra is de Abas te ci men to do 

Esta do do Rio de Ja ne i ro - Ce a sa-RJ as -
sim como da Asso ci a ção de Pro du to res
e Usuá ri os da Ce a sa Gran de Rio – Ace -
gri. Fun da do há 56 anos, con ta com uma
base de cli en tes con so li da da pelo tra ba -
lho re a li za do por uma equi pe com pos ta
de 30 pro fis si o na is ha bi li ta dos nas áre as
con tá bil, fis cal, tra ba lhis ta e na le ga li za -
ção de em pre sas.

Orgu lho so do ser vi ço que ofe re cem
aos per mis si o ná ri os da Ce a sa-RJ, Má rio 
José Te i xe i ra lem bra que co me çou a tra -
ba lhar aos 17 anos na em pre sa que o ir -
mão Ja i me Te i xe i ra fun dou, jun ta men te
com os ir mãos, Ci lio José e José Ma nu el, 
man ten do-se até hoje uni dos. Na épo ca,
fun ci o na vam no Mer ca do São Se bas tião
e de lá abri ram uma fi li al no Cen tro de
Abas te ci men to do Esta do da Gu a na ba -
ra, atu al Mer ca do Mu ni ci pal do Rio de
Janeiro, mais conhecido como Cadeg,
onde estão até hoje.

“O nos so es cri tó rio fun dou a Ace gri e
foi o res pon sá vel por le var qua se a to ta li -
da de dos cli en tes para a Ce a sa. Ini ci al -
men te nos ins ta la mos nos pa vi lhões 32 e 
22. Então, nes ses dois, 90% são nos sos
cli en tes. Te mos tam bém cli en tes es ta be -
le ci dos em to dos pa vi lhões. Sem pre de -
sen vol ve mos um trabalho muito
pessoal”, recorda.

Se gun do Má rio José Te i xe i ra, é esse
tra ba lho di re to com os per mis si o ná ri os
que faz a di fe ren ça dos de ma is es cri tó ri -

SERVIÇO:

Escri tó rio Con tá bil
São Se bas tião Ltda.

Rua Ca pi tão Fe lix nº 110 - So bre -
lo jas 11,13,15,17 e 19 - Ca deg -
RJ
Con ta to: (021) 2585-6363
E-mail: ecss@ecss.com.br
Áre as de Atu a ção: con tá bil, fis -
cal, tra ba lhis ta e na le ga li za ção
de em pre sas.

os de con ta bi li da de: “Nós so mos qua tro
ir mãos, um ou ou tro está sem pre vi si tan -
do a cli en te la na Ce a sa. Ago ra na pan de -
mia é que mu dou um pou co. Hoje meu
so bri nho Ro dri go José jun ta men te com
sua es po sa Fer nan da Vi las Boas são os
nos sos bra ços di re i tos e su ces so res na
con ti nu i da de do escritório e ainda com a
colaboração do sobrinho André Alves”.

Ou tro di fe ren ci al está na re la ção que
eles man têm com os per mis si o ná ri os. A
par ce ria com a Ace gri vai além de um
sim ples ser vi ço de con ta bi li da de. Um
exem plo foi a par ti ci pa ção no pro je to de
lei 174/2011, que ga ran tiu uma gran de vi -
tó ria para os usuá ri os da Ce a sa-RJ, com
a re no va ção de con ces são de 15 anos
mais sua pror ro ga ção por pe río do igual.

“Como so mos con ta do res da Ace gri,
tudo que in te res sa em ge ral aos usuá ri -
os, es ta mos sem pre dis pos tos a co la bo -
rar. Sem pre que há uma de man da,
en tra mos para au xi li ar no que for pre ci -
so. Mes mo ten do de 80 a 90 cli en tes na
Ce a sa, a gen te nun ca lu tou só pe los nos -
sos cli en tes. Nos so com pro mis so é com
to dos os co mer ci an tes da Ce a sa. Tam -
bém pres tam ser vi ço para o sin di ca to
dos co mer ci an tes e ata ca dis tas de fru -
tas. Então, tudo o que se re la ci o na a Ce -
a sa, o nos so es cri tó rio ori en ta”, afir ma.

E gra ças a essa par ce ria, os per mis -
si o ná ri os fi cam isen tos do de pó si to ao
Fun do Esta du al de Equi lí brio Fis cal –
FEEF, equi va len te ao per cen tu al de 10%
apli ca do so bre a di fe ren ça en tre o va lor
do im pos to cal cu la do com e sem a uti li -
za ção de be ne fí cio ou in cen ti vo fis cal,

concedido à empresa contribuinte do
ICMS.

Má rio José Te i xe i ra e Wal dir de Le -
mos, pre si den te da Ace gri, par ti ci pa ram
de inú me ras re u niões tan to no Le gis la ti -
vo como no Exe cu ti vo para au xi li ar na
ela bo ra ção do ar ti go 14, in ci so X da Lei
nº 7428 de 25 de agos to de 2016, que
ex clui dos efe i tos do FEEF os be ne fí ci os
ou in cen ti vos fis ca is que al can cem a pro -
du ção, dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção de
le gu mes, fru tas, hor ta li ças e ovos,
inclusive quando processados e
higienizados in natura.

“Qu an do foi cri a do o FEEF, eu e Wal -
dir fo mos vá ri as ve zes na Alerj, nos re u -
ni mos com os se cre tá ri os es ta du a is, pois 
era uma ques tão fis cal, é par te con tá bil,
de le gis la ção tri bu tá ria. Nós es ti ve mos
sem pre à frente desse processo.”,
comemora
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Bra sil: um
país que
pro duz mu i to
e uma
po pu la ção
que con so me
pouco

O Bra sil é um dos ma i o res pro du to res
mun di a is de hor ta li ças com cer ca de 37 mi -
lhões de to ne la das ao ano, ge ran do apro -
xi ma da men te 13 mi lhões em pre gos
di re tos e in di re tos, em uma área de pou co
mais de 5 mi lhões de hec ta res. Con ta tam -
bém com um mer ca do al ta men te di ver si fi -
ca do e seg men ta do, com o vo lu me de
pro du ção con cen tra do em dez es pé ci es –
ba ta ta, ce bo la, to ma te, abó bo ra, ai pim, ce -
nou ra, al fa ce, ba na na, la ran ja e me lan cia,
sen do a agri cul tu ra fa mi li ar res pon sá vel
por gran de par te da pro du ção.

No en tan to, o con su mo de hor ta li ças
no Bra sil é de ape nas 57 qui los por ha bi -
tan tes ano, en quan to a Orga ni za ção Mun -
di al da Sa ú de re co men da 146 kg/hab/ano.
O en ge nhe i ro agrô no mo Le o nel Ro cha
Lima, ex ten si o nis ta ru ral da EMATER-
RIO, vice-pre si den te da Con fe de ra ção dos 
Enge nhe i ros Agrô no mos do Bra sil -
CONFAEAB, con se lhe i ro do Con se lho de
Se gu ran ça Ali men tar do Mu ni cí pio do Rio
de Ja ne i ro - CONSEA-Rio e dos Con se -
lhos Esta du al e Mu ni ci pal de De sen vol vi -
men to Ru ral Sus ten tá vel, tem uma
ex pli ca ção para essa con tra di ção:

“O Bra sil tem um ba i xo con su mo de le -
gu mes, fru tas e ver du ras, qua se 40% da
nos sa po pu la ção não con so mem qua se
nada, por que a ren da é in su fi ci en te para
com prar le gu mes, fru tas e ver du ras, mais
ca ros que os car boi dra tos”, es cla re ce.

Cru za da con tra a fome e pro du ção de
ali men tos se gu ros

 Para ana li sar a cru za da con tra a fome
e do des per dí cio no Bra sil, Le o nel Ro cha

Lima nos leva a dé ca da de 1950, quan do
se deu iní cio ao hoje Pro gra ma Na ci o nal
de Edu ca ção Ali men tar:

“Atu al men te te mos 43 mi lhões de alu -
nos que fa zem a prin ci pal re fe i ção na es -
co la. O go ver no Fe de ral gas ta R$ 4
bi lhões para ali men tar par ci al men te es -
ses bra si le i ros. Des se to tal 30%, é des ti -
na do, pre fe ren ci al men te, à agri cul tu ra
fa mi li ar, que pro duz mu i tos le gu mes e
ver du ras”, ex pli ca, res sal tan do que as fru -
tas são pro du zi das em ma i or es ca la pe las 
em pre sas fa mi li a res e co mer ci a is, se tor
mais or ga ni za do do que o de le gu mes e
ver du ras.

A cri a ção da Ação da Ci da da nia con -
tra a Fome, a Mi sé ria e pela Vida em
1993, pelo so ció lo go Her bert de Sou za, o
Be ti nho, pode ser con si de ra da um mar co
na luta em com ba te à fome no Bra sil, por
se tra tar de uma imen sa rede de mo bi li za -
ção e so li da ri e da de de al can ce na ci o nal
para aju dar 32 mi lhões de bra si le i ros que,
se gun do da dos do Insti tu to de Pes qui sa
Eco nô mi ca Apli ca da - Ipea, es ta vam aba i -
xo da li nha da po bre za. 

Ao fa zer uma re ca pi tu la ção dos prin -
ci pa is pon tos da cru za da con tra a fome
no Bra sil, Ro cha Lima, es pe ci a li za do em
De sen vol vi men to Re gi o nal Ru ral pela
Fun da ção Ge tú lio Var gas, con ta que
des de quan do foi re a li za do, no Rio de
Ja ne i ro, o Con gres so Bra si le i ro de Agro -
no mia – com o tema Ali men tos para o

Povo –, pas san do pelo pro gra ma Fome
Zero, a so ci e da de vem se mo bi li zan do
para aqui si ção de ali men tos de ma i or va -
lor nu tri ci o nal, com ras tre a bi li da de e de
ori gem co nhe ci da, re sul ta do da edu ca -
ção ali men tar e da mu dan ça do es ti lo de
vida dos bra si le i ros.

Pan de mia de Co vid-19 de sar ru mou o
abas te ci men to

“O agro não pa rou, mas os pro du to -
res de le gu mes, fru tas e ver du ras so -
frem, por que o agro que não pa rou foi o
da ex por ta ção de car nes e grãos, o agro
da co mer ci a li za ção de ali men tos in dus -
tri a li za dos que abas te cem os su per mer -
ca dos. Mas as fe i ras pa ra ram, os
pro du to res per de ram. O con su mo nos
res ta u ran tes di mi nu iu. Por ou tro lado, as
fa mí li as es tão co men do mais LFV. Hou ve
uma de sar ru ma ção no abas te ci men to. O
pro du tor gas tou o di nhe i ro para plan tar e
não co lheu, não en trou o di nhe i ro para re -
plan tar. O se tor terá me nor ca pa ci da de de 
fa zer no vas plan ta ções, vai ter uma me -
nor ofer ta de hor ta li ças e a ten dên cia dos
pre ços é su bir”, aler ta.

Ba se a do em sua ex pe riên cia pro fis si o -
nal, o en ge nhe i ro agrô no mo Le o nel Ro -
cha Lima, ex-di ri gen te da Se cre ta ria de
Esta do de Agri cul tu ra do Rio de Ja ne i ro,
da CEASA-RIO e da EMATER-RIO,
apon ta uma sa í da:

“Esse é um bom mo men to para le var
as sis tên cia téc ni ca ge ren ci al aos pro du -
to res e a gru pos de agri cul to res fa mi li a -
res, atra vés de con sul to ria agro nô mi ca.
O mo men to é fa vo rá vel para im plan ta -
ção de no vos sis te mas de pro du ção mo -
der nos e sus ten tá ve is, como a ado ção
de tec no lo gia atra vés do cré di to ru ral de
cus te io e in ves ti men to; pro gra ma ção da
pro du ção a par tir da de man da da co mer -
ci a li za ção; ra ci o na li za ção na uti li za ção
dos in su mos; me lho ria na efi ciên cia da
ir ri ga ção e re ci cla gem dos fa to res de
pro du ção; de sen vol vi men to das em ba la -
gens e prá ti cas de pós-co lhe i ta para au -
men tar o pe río do de co mer ci a li za ção
dos pro du tos ras tre a dos, e en ten der que
as sis tên cia téc ni ca ge ren ci al não é cus to 
e sim in ves ti men to”.

Engenheiro agrônomo Leonel
Rocha Lima








