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SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS EM CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

POSIÇÃO DO SINCAESP

A nova Ceasa é aqui e agora!

Autogestão Já

Desde o início de nossa gestão, em 2014, realizamos
inúmeras reuniões com os diretores da Companhia sobre a
melhoria deste mercado. Seguimos lutando pelo ETSP na
Vila Leopoldina, nunca apoiamos uma mudança de local,
não existe uma nova Ceagesp. Sabemos da existência de
um empreendimento particular, mas continuamos querendo melhorias em nosso entreposto, AQUI E AGORA!
Vivemos um sucateamento físico e operacional jamais
visto, que afeta os negócios de toda a cadeia produtiva,
prejudica a comercialização de milhares de toneladas de
alimentos e coloca em risco a sobrevivência das empresas,
dos empregos, dos produtores e do abastecimento. Realizamos manifestações contra esses problemas do ETSP.
Queremos um mercado melhor aqui.
Queremos maior fiscalização, melhor manutenção,
segurança, limpeza. Não queremos comércio clandestino,

O fato de que alguns membros
do Sincaesp fazem parte da
diretoria do Nesp, não significa que a
entidade apoia o empreendimento.
São empresários que individualmente
se interessaram pelo projeto.

queremos organização e autogestão, com os permissionários comandando o ETSP.
A grande prova é que os permissionários criaram, em
fevereiro de 2016, a Aceasa-SP, entidade legal e habilitada a administrar e recuperar de forma digna este mercado. Por isso, José Luiz Batista, presidente do Sincaesp, Luis
Pain, presidente da Apesp e Rejane Pacheco, presidente
da Aceasa-SP, foram até Brasília, no dia 28 de junho de
2016, para uma reunião com o Ministro da Agricultura,
Blairo Maggi. O encontro serviu para os permissionários
apresentarem o PROJETO DE AUTOGESTÃO AQUI NA
VILA LEOPOLDINA E NÃO SOBRE UMA MUDANÇA
PARA OUTRO LUGAR. O mesmo projeto foi entregue
a sua antecessora, Katia Abreu, no dia 26 de agosto de
2015, em reunião aqui em São Paulo.
A nova Ceasa que queremos é um NOVO MODELO DE GESTÃO AQUI, que estimule e restabeleça os
negócios das empresas. Deve ter um regramento
jurídico que estabeleça contratos duradouros e estáveis.
O novo é aqui!
Entendemos que, depois de arrumada a casa atual, e
se for de consenso da maioria, podemos discutir o projeto
de uma nova unidade física, voltada para as necessidades
das próximas décadas.

A questão do abastecimento de alimentos frescos não
pode ser tratada pelo poder público do ponto de vista
imobiliário, mas com o olhar voltado para a cadeia produtiva e suas peculiaridades, pois se trata de mercadoria
altamente perecível, produzida por todos os perfis socioeconômicos.
Há o agricultor familiar, e os grandes fazendeiros, e a

comercialização tem que incluir todos, senão, quem perde é a sociedade, que fica longe da variedade, da qualidade e do preço justo. E mais: sem AUTOGESTÃO da CEASA
SP pelos próprios permissionários, não haverá renda para
financiamento do NESP. Ou seja, os modelos que estão aí,
sejam públicos ou privados, não contemplam solução definitiva para o mercado.

Veja abaixo o que publicamos desde 2014 em nossa revista
e boletim, sobre a mudança da Ceagesp de local.
Estas publicações podem ser acessadas
em nosso site: www.sincaesp.org.br
REVISTA SINCAESP 52 - DEZEMBRO DE 2014

Nessa matéria foram apresentadas, pelo
escritório contratado, as seis alternativas de
modelagens jurídicas. Três ficando e três
saindo da Vila Leopoldina.
BOLETIM - OUTUBRO DE 2015

REVISTA SINCAESP 53 - JANEIRO DE 2015

Nessa edição foi apresentada a decisão permanecer na Vila Leopoldina e lutar pela mudança da forma de gestão do entreposto.
“Em reunião com a diretoria do Sincaesp,
Conselho Fiscal do TCU e representantes
dos pavilhões, no dia 17 de dezembro de
2014, decidiu-se que a melhor opção no
momento é que a Ceagesp continue na Vila
Leopoldina, concentrando-se nos problemas de gestão e as questões jurídicas das
licitações”.
BOLETIM 62 - 2 de agosto de 2016
BOLETIM 62
02/08/16

Neste boletim falamos sobre movimentos que estão se formando no mercado.
... movimento ..... promove a discussão de uma saída
fictícia do ETSP da Vila Leopoldina, especialmente
nesse momento, quando estamos discutindo o futuro de nossas empresas, é desperdício de tempo e
energia, além de acrescentar insegurança a todos.

O novo entreposto de São Paulo
Manifestação do Sincaesp
caro e o produtor
mal remunerado.
Nessa edição
do sejaboletim
informaQueremos eficiência no entreposto, por
mos que:issoFicar
naum Vila
Leopoldina,
defendemos
novo modelo
de gestão.
Estudos apontam que isso é possível. Também
ir para Perus
ou ficar nos dois, é o
desejamos um novo marco regulatório para o
empresário
que decide. Não é papel
abastecimento.
Em momento algum o Sincaesp, como endo sindicato
influenciar sua decisão.
tidade, foi consultado ou convidado a partici-

No dia 26 de julho, no auditório da Associação Paulista de Supermercados - APAS, foi
apresentado aos permissionários da Ceagesp
o projeto de uma nova central de abastecimento privada. Com o nome de NESP - Novo
Entreposto de São Paulo, estará localizado no
bairro de Perus, na zona norte de São Paulo.
A Ceagesp não será transferida nem privatizada. A decisão de continuar na Vila Leopoldina ou não depende única e exclusivamente
do Governo Federal.

par das reuniões a respeito do novo mercado.
Para o Sindicato nada muda. Nós sempre
representaremos e defenderemos os interes-

