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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

CeasaMinas, ACCeasa e Aphcemg firmam acordo de ações conjuntas para 
ampliação de estacionamento no entreposto. Os trabalhos já se encontram 
em andamento.

PARCERIA
ACCeasa e Aphcemg realizam obras para 

ampliação de estacionamento no entreposto
Página 5
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Agora vai! Após longos anos ten-
tando encontrar uma solução para o 
problema de falta de estacionamen-
tos no entreposto, uma situação que 
tanto nos aflige, estou enxergando 
uma luz no fim do túnel. Com uma 
solução construída pelas princi-
pais entidades representativas dos 
comerciantes e produtores, em 
parceria com a CeasaMinas, foi dada 
a largada para ampliação do estacio-
namento em uma área próxima ao 
estacionamento de motos.

A infraestrutura será executada 
pelas Associações. Esse foi o modelo 

encontrado, que dá mais agilidade 
ao processo de concretização desse 
sonho. O meu otimismo se justi-
fica porque as obras de limpeza e 
compactação do terreno já estão 
concluídas. O estudo topográfico foi 
contratado e o projeto arquitetônico 
será elaborado por engenheiro cedi-
do por um concessionário associado. 

Aproveito a oportunidade para 
parabenizar todos os envolvidos 
nesse grandioso projeto que, com 
certeza, será um marco na história 
do entreposto.
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ACONTECEU/FINANCEIRO

03 de abril - Noé Xavier, diretor-presidente da ACCeasa, partici-
pa, a convite da Brastece, de reunião no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), com participação da Ministra 
Tereza Cristina. Na ocasião, foi discutida a criação de Comissão de 
trabalho, para discutir a regulamentação das normativas que regem as 
Ceasas do país. 

24 de abril - O diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, participou 
de reunião realizada pela Confederação Brasileira das Associações e 
Sindicatos de Comerciantes e Entrepostos de Abastecimento (Brastece), 
com a participação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
em Campinas/SP.

Um dos objetivos da reunião foi discutir a utilização das Centrais de 
Abastecimento (Ceasas) como ferramentas para garantir o abastecimen-
to, promovendo a segurança alimentar e nutricional no Brasil. Newton 
Júnior, presidente da Conab, reforçou a importância dos entrepostos 
de comercialização como um canal para que o produtor se aproxime do 
consumidor final, de forma a garantir o acesso dos brasileiros a uma 
alimentação saudável.

Ficou definido, nesse encontro, a formação de um Grupo de Trabalho 
que terá como objetivo estabelecer metas e estratégias para a moderni-
zação e gestão das Centrais de Abastecimento do país. As ações serão 
coordenadas pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), em conjunto com a Conab.

Reunião da Brastece

2.089.349,31TOTAL DESPESAS

1.078.548,54SALDO FINAL 

SALDO ANTERIOR 878.079,30

T.A. Recebida 178.082,13

RDC Recebida 2.111.736,42

TOTAL RECEITAS 3.167.897,85

Tarifas Públicas 342.264,92

Serviços 1.112.843,34

Pessoal 389.322,49

Materiais 18.352,64

Convênios 52.814,30

Financeiros 173.751,62

Investimentos –

–10.04 - Comodato de Espaço

75.478,0010.01 - Mensalidades de Associados
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–10.06 - Receitas Creche Escola (Mensalidade) 

–10.02 - Receitas Centro Administrativo

–10.07 - Receita Creche Escola (Repasse)

–10.08 - Receita Posto Médico (Convênio)

52.828,1010.09 - Receita Centro Social (Convênio)

4.800,1911 - Receitas Financeiras

–10.10 - Doações Recebidas

–12 - Outras Receitas Operacionais

–10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–13 - Outras Receitas Não Operacionais

280,0010.03 - Receita Área de Lazer

128.586,10TOTAL

38.309,6714 - Despesas Administrativas

46.610,6315 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

200,0016 - Serviços Prestados Pessoa Física 

6.316,0617 - Impostos, Taxas e Contribuições

1.047,9118 - Despesas Manutenção e Conservação

10.495,4419 - Outras Despesas Operacionais

174,4020 - Despesas Financeiras

–21 - Despesas Não Operacionais

103.154,11TOTAL DESPESAS

30.232,18SUPERÁVIT

4.800,19TOTAL

BALANÇO FINANCEIRO RDC

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Abril de 2019

Abril de 2019
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GRUPO G7

INTERCÂMBIO

EVENTO

Secretaria da Fazenda Municipal de Contagem 
discute tributação e incentivos fiscais

Comitiva do Banco Africano de Desenvolvimento visita a ACCeasa

O associado Euler Fuad Nejm lança livro em BH

O presidente do Grupo G7, Mário 
Lúcio Gonçalves (CRCMG) e o secre-
tário Geral, Felipe Bicalho (ACIC), 
participaram, no dia 13 de maio, 
de reunião com representantes da 
Secretaria da Fazenda Municipal 
de Contagem, para discutir sobre 
tributação e incentivos fiscais 
em Contagem.

Foi requisitada, pelos represen-
tantes do G7, a regulamentação da 

A diretoria executiva da ACCeasa 
recebeu, no dia 07 de maio, uma 
comitiva técnica do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD – 
AFDB) composta pelo diretor do 
Departamento e Agroindustrial, 
Martin Frenege, o gestor da Divisão 
de Desenvolvimento do Agronegócio, 
Edward Mabaya e o gestor da Divisão 
Agroindustrial, Andrew Mude. A 
comitiva contou com a assessoria 
do superintendente técnico da em-
presa CAMPO, Cezar A. Rizzi, do 
presidente do Conselho Consultivo 
da CAMPO, Allyson Paulinelli e do 
consultor Mário Vilela, convidado 
especial da CAMPO pelas suas con-
tribuições no sistema Ceasa no Brasil 

O diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, participou, no dia 25 de abril, do lançamento do livro “A escada e a porta”, 
sobre a história de sucesso de Euler Fuad Nejm, CEO do Grupo Super Nosso e associado da ACCeasa. O lançamento 
reuniu convidados em um coquetel nos Salões Dourado e Príncipe de Gales do Automóvel Clube de Minas Gerais.

A ACCeasa parabeniza Euler Fuad pela linda trajetória e pela iniciativa de levar ao público uma história de persis-
tência, liderança e ascensão. 

tributação da 
subcontratação 
de transporte, 
uma vez que na 
atual sistemáti-
ca ocorre a bitri-
butação, sendo 
devido o ISSQN 
pelo transporta-
dor e pelo subcontratado. O Estado 
de Minas Gerais já adota a tributação 

e, em particular, por ter exercido a 
presidência da CeasaMinas.

A visita teve como objetivo co-
nhecer o mercado da CeasaMinas, 
além da troca de informações e expe-
riências. O entreposto de Contagem 
é considerado pela delegação como 
um admirável exemplo nacional no 
abastecimento de alimentos. 

Na ocasião, o conselheiro da 
ACCeasa, Márcio Salvador, apresen-
tou aos membros da delegação dados 
sobre a CeasaMinas, como sua locali-
zação, área ocupada, além de dados de 
comercialização, número de empresas 
instaladas, de produtores cadastrados 
e empregos gerados, dentre outras in-
formações. Na sequência, o ex-ministro 

apenas para o 
transportador, 
sendo isento o 
subcontratado.

A pauta se 
estendeu para a 
regulamentação 
da tributação 
para aplicativos 

de serviços como motofretista e 
transportador autônomo, bem como 

a intermediação do vale-transporte, 
que também sofrem com a possibili-
dade de se ter a tributação em dobro 
em suas operações.

Na oportunidade, o Secretário 
Municipal de Fazenda, Gilberto 
Ramos, apresentou alguns pontos da 
regulamentação da Lei de Incentivos 
Fiscais, que irá beneficiar as empre-
sas, bem como atrair novos investi-
mentos para o município.

Allyson Paulinelli e o consultor Mário 
Vilela apresentaram um breve resumo 
sobre a instalação da CeasaMinas e a 
implantação de programas de abasteci-
mento, que reorganizaram o mercado 
de alimentos no país. 

O diretor-presidente da ACCeasa, 
Noé Xavier, agradeceu a visita da de-
legação e destacou a importância da 
implantação das centrais de abasteci-
mento para a economia do país. “Não 
foram criados centros comerciais, 
mas um sistema de interesse público”.

A comitiva fez um passeio pelo 
entreposto, quando foram visitadas 
algumas lojas de empresas associa-
das, o Mercado Livre do Produtor e 
o Banco de Caixas. 

De acordo com Cezar A. Rizzi, 
superintendente técnico da empresa 
CAMPO, os membros da comitiva 
africana gostaram muito do que 
viram e ficaram impressionados com 
o grande volume comercializado, di-
versidade e forma de comercialização 
no entreposto. “Acharam interessan-
te, também, o fornecimento de insu-
mos e outros produtos necessários 
à agricultura, como fertilizantes e o 

sistema de embalagens, organizados 
em um mesmo ambiente onde o 
produtor pode encontrar todos os 
insumos que precisa, inclusive os 
equipamentos”.

Cezar Rizzi informa que o BAD 
quer implementar um programa 
para financiar a instalação de um 
sistema semelhante ao da Ceasa em 
cerca de cinco países da África.

Cooperação técnica
O Brasil mantém relações diplomá-
ticas e de cooperação técnica com di-
versos países do Continente Africano. 
Entre os integrantes dessa cooperação 
bilateral alinha-se, principalmente, o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), a EMBRAPA 
e o BNDES. Do lado africano sobressai 
o Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD), que apoia os 52 países africa-
nos e tem um projeto para o desenvol-
vimento agrícola em 8 países da sava-
na africana, onde o Brasil serviu de 
inspiração e referência, uma vez que as 
condições ambientais do cerrado têm 
alguma similaridade com a savana da  
África Subsaariana.

ACONTECEU
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CAPA

MOBILIZAÇÃO

Comissão de trabalho inicia ações 
para ampliação do estacionamento 
A diretoria executiva da 
CeasaMinas participou, no dia 
16 de maio, da reunião mensal 
do Conselho de Administração 
da ACCeasa para discutir de-
mandas do entreposto, como 
estacionamento, seguro patri-
monial, apreensão de carrinhos, 
projeto de prevenção de incêndio e restauração de 
platibandas. De acordo com o diretor-presidente da 
ACCeasa, Noé Xavier, o encontro busca um alinhamen-
to de entendimento entre a associação e a administra-
ção da CeasaMinas que evolua para uma solução efetiva 
dessas questões. “Acreditamos que podemos alcançar 
nossos objetivos atuando em parceria com a adminis-
tração da CeasaMinas, em prol do desenvolvimento do 
nosso entreposto”.

Participaram da reunião, pela CeasaMinas, o di-
retor-presidente, Guilherme Brant, o diretor técnico 
operacional, Marcelo Lana, o diretor financeiro, Juliano 

Maquiaveli, além dos funcio-
nários Gina Rodo Mantilha e 
Ronan Siuves (Departamento 
de Engenharia e Infraestrutura). 

Guilherme Brant enfatizou o 
compromisso da administração 
da estatal em buscar a conver-
gência de ideias, ouvindo as 

sugestões da ACCeasa para realizar as ações com maior 
assertividade. “A velocidade das ações da máquina bu-
rocrática é diferente da máquina privada, mas a nossa 
presença na ACCeasa tem como objetivo elucidar dúvi-
das e definir soluções para as questões apresentadas”.

Estacionamento
O encontro marcou o início de ações conjuntas 
para ampliação do estacionamento no entreposto. 
Guilherme Brant informou que as obras de terrapla-
nagem e compactação dos terrenos, com sobras de as-
falto, serão executadas pela ACCeasa e pela Aphcemg.

Em reunião extraordinária do Conselho de Administração da ACCeasa, realizada em 24 de maio, foi criada uma comis-
são de trabalho para traçar os parâmetros das ações que viabilizaram o início das obras de ampliação do estacionamento.

“As novas vagas na Ceasa criarão a oportunidade de clientes poderem utilizar os espaços de estacionamentos em 
frente às lojas, melhorando o conforto desses clientes, atendendo assim uma antiga demanda do entreposto.”

Guilherme Brant – Diretor-presidente da CeasaMinas / Noé Xavier – Diretor-presidente da ACCeasa 

• Elaborar e executar, em parceria com a Aphcemg, projetos para ampliação de estacionamento no entreposto.
• Aprovar e implantar um novo Regulamento de Trânsito Interno no entreposto de Contagem.

Objetivos

ACCeasa: José Cabral da Silva, Márcio Salvador Oliveira, Gilson Geraldo Pinto, Mário Tadeu Chaves e Laerte Gestich.
CeasaMinas: Marcelo Lana, Paulo Sá, Vinícius Barros, Tarcísio Caetano da Silva e Gina Rodo Mantilla.
Aphcemg: Ladislau Jerônimo (Lauzinho), Flávia Campos Rodrigues e Klimerson Martins Castro.

Participantes

Noé Xavier Wellington Silva
Diretor responsável Coordenador

COMISSÃO DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO

Temos obtido várias conquistas nos 
últimos anos em parceria com a ACCeasa. 
Precisamos de mais. Sabemos que a veloci-
dade nem sempre é a que o mercado deseja 
e necessita. Nos falta capital para investir-
mos e menos burocracia. Mas não podemos 
deixar de acreditar, trabalhar e usar a 
inteligência, buscando parcerias como esta. 
Parabéns a todos os envolvidos”.

Juliano Maquiaveli Cardoso 
Diretor financeiro da CeasaMinas

Vamos juntos sempre. Parabéns a todos 
os envolvidos. Essa parceria deve ser sem-
pre preservada e frutificada pelo bem do 
nosso entreposto. Contem sempre com o 
nosso apoio e empenho.”

Marcelo Lana 
Diretor técnico operacional da CeasaMinas

Hoje tanto os produtores quanto os com-
pradores sofrem com a falta de vagas de esta-
cionamento no mercado. A construção desta 
área, em parceria com a ACCeasa, é uma im-
portante conquista, que vai melhorar muito 
a vida de todos aqui dentro da CeasaMinas.”

Ladislau Jerônimo 
Presidente da Aphcemg 

Parabéns a todos os envolvidos nesse 
processo, que viabilizou o início desse esta-
cionamento que é uma demanda histórica no 
entreposto. A partir do novo bolsão de esta-
cionamento será solucionada a grande maio-
ria dos problemas de trânsito do entreposto.”

Márcio Salvador 
Conselho de Administração da ACCeasa

Estamos trabalhando esta proposta com 
muito carinho: construir bolsões em caráter 
de urgência para desafogar o platô princi-
pal. As diretorias da ACCeasa, Aphcemg e 
da CeasaMinas construíram esta parceria. 
Parabéns! É um pequeno passo, de grande 
importância para resgatar a vitalidade 
da CeasaMinas.”

Wellington Silva
Conselho de Administração da ACCeasa

Quero parabenizar o conjunto de esforços e 
de pessoas dessa CeasaMinas e associações, 
de mãos dadas, seguindo para o mesmo norte 
das demandas do nosso mercado, em especial 
na decisão de se começar com uma solução 
mais simples e rápida para o novo espaço de 
estacionamento nos bolsões nos arredores 
dos taludes. Certamente, após o redirecio-
namento dos automóveis para esses espaços, 
teremos um novo e promissor mercado.”

Laerte Gestich 
Conselho de Administração da ACCeasa

EXPECTATIVAS

Nessa primeira reunião foram deliberadas as seguintes medidas:

As definições foram comemoradas pelo diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier. “Estamos vivendo um mo-
mento histórico no entreposto de Contagem. A partir do diálogo e do empenho de profissionais comprometidos 
com o avanço do nosso mercado, foi possível iniciarmos as intervenções necessárias para a implantação de novos 
bolsões de estacionamento para atender a demanda dos usuários. Em nome de todos os conselheiros, agradeço 
ao presidente Guilherme Brant, ao diretor técnico operacional, Marcelo Lanna, ao diretor financeiro Juliano 
Maquiaveli e aos integrantes da equipe técnica da CeasaMinas, que participam dessa comissão”. 

Definir os locais onde serão formados os novos bolsões 
de estacionamento. 
Limpar os terrenos para elaboração e aprovação dos 
projetos. 
Realizar e aprovar os orçamentos. 
Executar as obras de ampliação. 

Elaborar e aprovar o Regulamento de Trânsito Interno 
Renovar a sinalização interna. 
Preparar a equipe para orientar e fiscalizar a 
circulação de veículos. 
Liberar os novos espaços de estacionamento para os 
usuários do entreposto.

Ações

AVANÇO
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Não salve suas senhas
Elas são restritas e de uso pessoal. Por isso, não salve suas senhas no compu-
tador. O mundo da internet é muito perigoso e um deslize pode fazer você ter 
seus dados descobertos. Melhor prevenir que remediar. 

Fique atento aos falsos e-mails e anexos
Muitas vezes os e-mails são corrompidos e falsos e-mails caem na sua caixa 
de entrada. Não clique em links ou anexos enviados por endereços virtuais 
desconhecidos. 

Altere suas senhas periodicamente
Passar muito tempo com uma única senha é um erro muito cometido. Altere 
sempre suas senhas, para que seja mais difícil que outras pessoas descubram 
seus dados confidenciais. Também lembre-se de usar letras, números e 
símbolos na criação das suas senhas. Não esqueça de evitar usar a mesma 
palavra-chave para serviços diferentes.

LEI DOS CARREGADORES

Assine o Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão de Uso

O Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso acrescenta cláusu-
las com normas sobre o trabalho avulso na movimentação de merca-
dorias em geral. Essas cláusulas têm como objetivo prever a obriga-
toriedade de efetivo e integral cumprimento da Lei nº 12.023/2009, 
bem como do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado pela 
CeasaMinas e outras instituições perante o Ministério Público, so-
bre o trabalho avulso na movimentação de mercadorias em geral.  
Informações: (31) 3394-1155 (Administração da ACCeasa).

O transporte de cargas, a movimentação e o controle de estoques configuram 
na Ceasa um cenário propício ao acidente com o trabalho em altura. Os aci-
dentes de trabalho com quedas representam grandes perdas. Trabalhadores 
pagam, muitas vezes, com a própria vida, quando não sofrem invalidez 
temporária ou permanente. Empregadores perdem dias de trabalho do fun-
cionário, pagam despesas emergenciais e ficam sujeitos a ações judiciais para 
ressarcimento dos trabalhadores e do INSS. Por isso, o Corpo de Bombeiros 
Militar pontua alguns requisitos de segurança aplicáveis ao trabalho em altu-
ra, segundo o Ministério do Trabalho.

Cabe ressaltar que o controle do risco de quedas prevê as seguintes medidas 
sequenciais:

Nesse sentido, adotar um meio alternativo de execução sem expor o trabalhador 
ao risco de queda é sempre a melhor alternativa.

• A NR-35 prevê uma série de obrigações ao empregador quando sub-
mete funcionários ao trabalho em altura superior a 2,0 metros, onde haja o 
risco de queda.

• Os funcionários devem cumprir as disposições legais e regulamen-
tares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo 
empregador, principalmente quanto ao uso dos equipamentos de proteção.

• Todo trabalho em altura deverá ser planejado, organizado e executado 
por trabalhador capacitado e autorizado.

• O empregado deverá conhecer técnicas de escalada, de posicionamento 
e de fixação de EPI na própria estrutura que está sendo montada ou naquela 
onde desempenha seu trabalho.

• A utilização de redes de proteção ou de cintos de segurança são 
exemplos de medidas de proteção coletiva e individual para minimizar as con-
sequências da queda.

• O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho em altura 
são elementos de prevenção ao acidente com queda.

• O trabalho com andaime próximo à rede elétrica oferece risco de cho-
que elétrico e queimadura por arco elétrico.

• O funcionário nunca deve abrir mão do uso do cinturão de segurança 
tipo paraquedista, dotado de talabarte, conectores e ancoragem que consti-
tuem o sistema de proteção contra quedas.

CORPO DE BOMBEIROS DICAS DE SEGURANÇA

Dicas para trabalho em altura Na internet

Para outras informações, procure o Pelotão do Corpo de 
Bombeiros instalado na Ceasa ou o Departamento de 
Operações da CeasaMinas.

Colaboração: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – Pelotão Ceasa

BOMBEIRO - O amigo certo das horas incertas

Colaboração: Sergio Luiz - Empresa de Vigilância Plantão

Ao efetuar qualquer transação bancária (malotes), 
comunique ao Olho Vivo e à Polícia Militar para 

ser monitorado e acompanhado.

(31) 3394-7067 / 3399-3444
Olho Vivo

(31) 3394-1217
Pelotão da PM
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HISTÓRIA

MEMORIAL CEASAMINAS

Mercado de lembranças
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O entreposto de Contagem abriga histórias de pessoas que construíram sua vida trabalhando para o abastecimento alimentar.

Se fossem contados, somariam quase 
16.000 mil os dias trabalhados pelo 
funcionário da Tesouraria, Marco 
Aurélio Gontijo, na administração da 
CeasaMinas. Gontijo, como é conhe-
cido por todos, começou a trabalhar 
no entreposto aos 19 anos, no dia 07 
de outubro de 1975. “Estou aqui há 
43 anos e 6 meses”, destaca. 

Inicialmente, Gontijo trabalhou 
no Setor de Expediente Geral. “O se-
tor funcionava como uma secretaria 
geral. Eu datilografava documentos 
e ofícios do superintendente, o sau-
doso Coronel Sebastião Domingues”. 
Gontijo explica que na época não havia 
agência dos Correios na Ceasa. “Toda 
a correspondência, inclusive a dos 
concessionários, chegava através de 

uma Caixa Postal da Ceasa na agência 
Central dos Correios em BH”. Gontijo 
acrescenta que o setor possuía tam-
bém um aparelho de Telex, onde eram 
gravadas informações de preços de 
produtos que eram transmitidos a di-
versos órgãos e entidades. “Era o setor 
onde havia o mimeografo, onde eram 
impressos comunicados e circulares 
direcionados aos concessionários, 
e onde ficava a máquina de Xerox 
que atendia a Ceasa, ao escritório da 
Emater e aos concessionários estabe-
lecidos naquela época”.

Em 1979 Gontijo foi transferido 
para o Departamento Financeiro, 
no setor de Contabilidade, onde 
trabalhou fazendo os lançamentos 
contábeis, conciliação e datilografia 
de relatórios. 

Depois, atuou no setor de cobran-
ça. “Todos os recibos de cobrança dos 
concessionários eram datilografados, 
conferidos em máquinas de somar e 
encaminhados a diversos bancos exis-
tentes na época, e que eram creditados 
em contas bancárias da Ceasa. Ainda 
não havia aqui agência do Banco do 
Brasil, e sim um posto ligado à agência 

da Cidade Industrial”. No Setor de 
Tesouraria, para onde foi transferido 
em 1984, Gontijo destaca que teve a 
oportunidade de trabalhar com uma 
pessoa de grande valor, respeito e 
companheirismo, o senhor Geraldo 
Rondinelli. “Após o seu desligamento 
da empresa, em 1986, assumi o Setor 
de Tesouraria, onde fui o responsável 
por quase 30 anos. “Participei do 
processo de modernização, com a 
implantação do sistema integrado de 
gestão e informatização dos processos 
que envolviam as atividades do setor”.

Posteriormente, o funcionário 
exerceu o cargo de chefe do depar-
tamento financeiro. “Fiz parte da 
Comissão de Regularização dos 
Contratos de CCU e da Comissão 
de RDC. Fui substituto do Diretor 
Financeiro, Henrique Dourado, por 
ocasião do seu período de férias”.

Dificuldades
Gontijo se recorda que quando come-
çou a trabalhar na Ceasa, do início da BR 
040 até o entreposto, tanto do lado di-
reito quanto do lado esquerdo da rodo-
via, não havia praticamente nenhuma 

construção. “Ao longo dos anos seguin-
tes a ocupação foi aumentando. Não 
haviam linhas regulares de ônibus para 
a Ceasa. Existia apenas um restaurante 
que funcionava precariamente. Os pro-
dutores, comerciantes, carregadores e 
funcionários chegavam na madrugada, 
para início das atividades”.

CeasaMinas
Para Gontijo, a CeasaMinas foi a 
responsável pelo desenvolvimen-
to e ocupação da região, pois sua 
implantação proporcionou muitas 
oportunidades de emprego e geração 
de renda. “A centralização do abas-
tecimento possibilitou a melhoria 
da logística e facilitou para que o 
alimento chegasse a diversas localida-
des e regiões do Estado, melhorando 
a qualidade de vida do cidadão. Ao 
longo dos anos mais pessoas e empre-
sas, vieram se somar ao grande em-
preendimento que é a CeasaMinas. A 
estrutura foi ampliando e crescendo.  
A CeasaMinas, com certeza é um 
ponto estratégico de diversos agentes 
que produzem, comercializam e que 
geram informações de mercado”.

DEDICAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

Personagem conhecido por todos no 
entreposto de Contagem, Garcias 
Moreira de Carvalho se estabeleceu 
na CeasaMinas há 41 anos, pouco 
depois de sua inauguração e se recor-
da muito bem do início das suas ati-
vidades no entreposto, em 1978. “O 
comércio de cereais, miudezas e hor-
tifrúti era localizado no Bairro São 
Paulo e do lado do Mercado Central. 
Miudezas e cereais ficavam na ave-
nida Oiapoque, ruas Guaicurus e 
São Paulo”, explica. Garcias, como 
é chamado no mercado, conta que 

nos anos 70, foi iniciado o projeto de 
programas de abastecimento, para 
desafogar o centro da cidade, faci-
litando a mobilidade urbana, pois 
haviam muitos caminhões circulan-
do na região central, com grandes 
engarrafamentos. “Foi escolhida 
esta área, que, na ocasião, era ‘mato 
puro’. Houve muita resistência por 
parte dos comerciantes em aceitar 
o entreposto como seu local de co-
mercialização e muitos continuaram 
mantendo seus pontos de venda no 
centro da cidade até a adequação 
dos clientes ao entreposto”. Garcias 
relembra que somente após duas 
grandes enchentes, em 1976 e 1983, 
que causaram grandes prejuízos, foi 
que os comerciantes compraram a 
ideia do centro de abastecimento. 

No entreposto, Garcias iniciou 
suas atividades no pavilhão B, jun-
tamente com seu irmão, Geraldo 
Carvalho, com a empresa Carvalho 

& Garcia, que comercializava 
cereais e miudezas. “A estrutura 
oferecida aqui era muito superior à 
que a gente possuía no comércio do 
centro. O comércio aqui ficou seto-
rizado e as empresas se adaptaram 
a produtos exclusivos”. Segundo 
Garcias, os clientes foram chegando 
aos poucos e os resultados vieram 
de imediato. “Comecei com uma 
lojinha de 90 m e cheguei a ter uma 
loja de 750 m, no pavilhão 2 - lojas 
17e 18, a Sarali Alimentos”. 

ACCeasa 
Com orgulho, Garcias relembra como 
iniciou sua participação na ACCeasa. 
“Eu tinha uns 30 anos de idade. Estava 
sentado em frente à minha loja, 
quando o fundador da Associação, o 
saudoso Antonio dos Cocos, me con-
vidou para fazer parte do Conselho de 
Administração”. Conta que permane-
ceu na ACCeasa desde essa época até 

a última eleição do Conselho, quando 
se retirou. “Atuei como conselheiro, 
como vice-presidente e diretor. Saí 
de coração aberto, para dar opor-
tunidade a novas participações. 
A ACCeasa tem um valor muito gran-
de pelo seu trabalho em prol dos em-
presários. Mesmo não estando mais 
no Conselho, ela é a minha segunda 
casa, é um pilar de sustentabilidade 
para os empresários associados”. 

Sentimento
Atuando como prestador de serviços 
na Uai Higienização, desde 2011, 
Garcias diz que se sente envaidecido 
por ter participado da criação de um 
novo polo comercial que deu certo. 
“Hoje a CeasaMinas é o mais com-
pleto entreposto do país, com uma 
diversidade de produtos e serviços 
que garante o abastecimento do 
estado de Minas Gerais e de outras 
regiões do Brasil”.

PERSEVERANÇA E TRABALHO

Garcias Moreira de Carvalho
Na CeasaMinas desde 1978

Marco Aurélio Gontijo
Na CeasaMinas desde 1975
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ODONTOLOGIA

O que são implantes dentários? Como funcionam?

LUCAS MICHIELINI DE FARIA
Cirurgião Dentista e especialista em implantodontia – Salutaris Odontologia

A Salutaris Odontologia é parceira da 
ACCeasa no Posto de Saúde. Além 
de valores especiais para empresas 
associadas a clínica oferece, por 
meio de convênio com a ACCeasa, 
atendimento gratuito em alguns 
procedimentos odontológicos, para 
associados e seus dependentes.

A odontologia vem avan-
çando a cada dia e uma 
dessas áreas é o implante 
dentário. Antes dessa evo-
lução as pessoas possuíam 
apenas duas opções para 
substituir a perda de um 
dente: as pontes ou as pró-
teses dentárias. 

Atualmente, os im-
plantes dentários não 
só tratam a perda de um 
elemento dentário, como 
servem de pilar para diver-
sos tipos de próteses, para 
reabilitações simples e 
avançadas e para fixar pró-
teses totais e removíveis. 

Os implantes também 
beneficiam a saúde bucal 
porque não precisam ser 
fixados a outros dentes, 
como as pontes.

Como funciona
Por meio de cirurgia é instalado um 
pino de titânio para substituição da 
raiz de um dente. Esse pino é posi-
cionado no osso maxilar, abaixo da 
margem gengival, e permite ao den-
tista montar dentes substitutos ou 

pontes para essa área. Os implantes 
dentários podem ser feitos de cerâ-
mica ou acrílico, o que confere aos 
dentes artificiais um aspecto muito 
parecido com os dentes naturais.

A evolução não está relacionada 
apenas aos implantes e sim em suas 
técnicas de instalações, podendo ser 
feitos através de guias cirúrgicos, 
cirurgias sem corte e com extrema 

precisão. Para o sucesso do pro-
cesso são fundamentais exames 
de imagem e o planejamento com 
o profissional. 

Como a prótese fica fixa, mui-
tos pacientes se sentem mais 
seguros e confiantes com ela.  

De acordo com a American 
Association of Bucal and 
Maxillofacial Surgeons 
(Associação de Cirurgiões 
Buco-Maxilo Faciais dos 
Estados Unidos), o índice 
de sucesso médio de um 
implante dentário é de 
mais de 95%.

Prevenção
Alguns fatores primordiais 
como prevenção através de 
exames periódicos, limpe-
zas e radiografias evitam 
problemas dentários e ou-
tros relacionados à saúde 
como um todo. 

Sabemos que muitas 
doenças e enfermidades 
começam pela boca, ge-

rando diversos transtornos, desde 
uma simples dor de dentes, até uma 
infecção de maior porte. 

O cuidado relacionado com a 
prevenção e exames realizados pelo 
cirurgião dentista são fundamentais 
para a saúde.

Clínica geral • Odontopediatria • Raio X • Clareamento à laser • Ortodontia • Dentística 
Próteses • Endodontia (tratamento de canal) • Periodontia (tratamento de gengiva) 

Implantes osteointegrados • Cirurgias • Extrações simples e de sisos


