
 

 
 
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A Associação Comercial da Ceasa – MG (ACCeasa) informa que não há desabastecimento no 
entreposto de Contagem e esclarece dúvidas relativas a informações divergentes, quanto ao 

funcionamento do mercado . 

 

Contagem, 02 de abril de 2020. 

À sociedade brasileira,  

A Associação Comercial da Ceasa-MG – ACCeasa é uma entidade sem fins lucrativos que representa 
a maior parte dos empresários estabelecidos no Entreposto da CeasaMinas, em Contagem, razão 
pela qual, vem a público esclarecer à sociedade sobre o vídeo que viralizou em toda a internet, 
informando que o abastecimento está comprometido em Minas Gerais. 

 O Mercado Livre dos Produtores (MLP), mais conhecido como “Pedra”, é um local onde os 
produtores comercializam suas mercadorias que são produzidas em todo o Estado de Minas Gerais. 
A maior movimentação destas mercadorias ocorre nas madrugadas e os dias de mercados mais 
fortes são segunda-feira, quarta-feira e Sexta-feira. 

Na terça-feira o mercado é mais fraco, dia esse em que um consumidor filmou o Entreposto 
informando que não mais existia mercadoria no Entreposto Comercial da Ceasa. A filmagem foi feita 
após as 10 horas, quando já não se comercializa praticamente mais nada. 

O autor do vídeo desconhece a logística de comercialização dos produtos da CeasaMinas, não possui 
qualquer conhecimento de causa para afirmar que ocorreu o desabastecimento no dia 31 de março 
de 2020. Esse fato não é verdadeiro. Nesse dia, os produtos hortifrutigranjeiros foram 
comercializados durante a madrugada, no Mercado Livre do Produtor localizado na CeasaMinas, 
como acontece todas às terças-feiras.  

Lamentamos muito que pessoas usem as redes sociais para disseminar as chamadas “Fake News”, 
causando pânico em toda a sociedade e instabilidade social. Isto é o que menos precisamos, neste 
momento complicado que o País está vivendo. 

A consequência da divulgação desse vídeo foi danosa. O Presidente da República foi induzido a erro, 
várias pessoas entraram em contato e outras foram correndo para as compras etc. 

Precisamos da união de todos para vencermos o desafio de manter nosso mercado em 
funcionamento durante o período de isolamento social. 

A Associação Comercial da Ceasa se coloca à disposição de toda a população, através de seus canais 
nas redes sociais, para sanar quaisquer dúvidas dos comerciantes. 

Solicitamos a todos que sigam as orientações do Ministério da Saúde para garantirmos o 
funcionamento do abastecimento alimentar no Estado de Minas Gerais. 

Contamos a colaboração de todos. 
 
 
 

________________________________________________________ 
Noé Xavier da Silva 

Diretor-presidente da Associação Comercial da Ceasa-MG - ACCeasa 
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