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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

O documento é uma exigência do Ministério Público do Trabalho e acrescenta 
ao Contrato de Concessão de Uso as responsabilidades dos comerciantes com 
relação à contratação de carregadores. 

LEI DOS CARREGADORES
Termo Aditivo aos Contratos de Concessão de 
Uso acrescenta normas sobre a Lei 12.023/09
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COM A PALAVRA, A DIRETORIA

Informativo da Associação 
Comercial da Ceasa - MG - ACCeasa

Rod. BR 040 - Km 688 - Ed. ACCeasa 

Bairro Guanabara - Contagem 

MG - Cep: 32.145-900

(31) 3394-1155 

WhatsApp: (31) 98738-7525

acceasa@acceasa.com.br 

fb.com/acceasamg - acceasa.com.br

Completando 32 anos de Ceasa, é com 
muita satisfação que faço parte, pela 
primeira vez, da diretoria executiva 

desta honrada e respeitada entidade, 
que luta pela defesa dos direitos dos 
comerciantes aqui estabelecidos.

Durante toda jornada aqui vivi-
da atravessei períodos de bonança 
e glória e alguns bem difíceis de 
percorrer. Mas, sem dúvida algu-
ma, esse momento que estamos 
vivenciando está sendo o de maior 
dificuldade para atingirmos o 
resultado exitoso que nós empre-
sários objetivamos. No entanto, a 
esperança e o otimismo, que são os 
pilares de nossa conduta, não nos 
permitem esmorecer. 

A ACCeasa – Associação Comercial da Ceasa-MG, é uma 

entidade que trabalha e desenvolve ações em benefício 

dos empresários instalados no entreposto de Contagem. 

SEJA UM
ASSOCIADO!

Benefícios exclusivos para associados:

Unidos faremos mais e melhor 

Representatividade 
e defesa dos 

interesses do setor

Assessoria 
Jurídica

Centro de 
Treinamento

Locação de 
Área de Lazer 

e Auditório

Centro de 
Recrutamento 

e Seleção

Posto de Saúde

Vamos todos aproveitar esse 
momento de transição e, com mui-
ta serenidade e responsabilidade, 
mudar os rumos desta nau chama-
da Brasil, que está à deriva e sem 
comando, para retorná-la ao curso 
de calmaria com a consequente 
retomada do crescimento, gerando 
recursos para todos, e nos tornando 
cada dia mais felizes e realizados. 
Juntos somos fortes.

Mário Tadeu Chaves
Diretor Financeiro da ACCeasa

JORNAL
DA ACCEASA

ASSESSORIA 
DE IMPRENSA E 
PLANEJAMENTO 
GRÁFICO:

Galpão 33  
Comunicação e Marketing
Av. Brasil, 248, cj. 215, Santa Efigênia
Tel: (31) 2535-5533

Jornalista responsável

Impressão

Tiragem

Percília Soares - Mtb 5.187

Rede Editora Gráfica 

2.500 exemplares

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

Márcio Antônio Ferreira

Francisco Emílio Brandi Félix
Presidente do Conselho

Vice-presidente do Conselho

DIRETORIA EXECUTIVA

Noé Xavier da Silva

Ronan Soares de Oliveira

Aécio Lucas Lacerda

Diretor-presidente

Vice-presidente

Mário Tadeu Chaves
Diretor Financeiro

Karina Campos Santiago
Diretora Administrativa

Diretor Social

CONSELHO FISCAL

Salvador Alberto Diniz Costa
Sandrigo Luiz Minosso
Ivan Trivellato

Efetivos

Adélio da Silva Braga
Carlos Braga
Pedro Las Casas

Suplentes



Jornal da ACCeasa - Novembro/2018 - 3

MERCADO

Em reunião realizada com representantes da CeasaMinas, em 22 de outu-
bro, a diretoria da ACCeasa discutiu a situação de comerciantes notificados 
e autuados por não comunicarem à administração da CeasaMinas sobre as 
adequações solicitadas em suas lojas.

Neste sentido, a ACCeasa orienta as empresas associadas que ainda não 
entregaram os laudos das adequações das instalações elétricas de suas lojas, 
conforme solicitado por meio de notificação, pela CeasaMinas, para que 
façam o protocolo dessa documentação, juntamente com a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, o quanto antes, no departamento de ope-
rações da CeasaMinas.

A administração da CeasaMinas informa que, caso o comerciante seja no-
tificado e as adequações estejam em andamento, ele deve, no prazo máximo 
de 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, protocolar 
documento informando oficialmente ao Departamento de Operações da 
CeasaMinas sobre a situação das adequações que já foram realizadas para 
evitar multas por falta de apresentação do recurso administrativo.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACCeasa discute 
notificações e multas

Com o objetivo de minimizar riscos de incêndio 
no entreposto, o departamento de engenharia da 
CeasaMinas iniciou, em 17 de outubro de 2017, 
vistorias nas instalações elétricas internas das lojas. 

1

Se o concessionário não apresentar este laudo, recebe 
uma notificação da CeasaMinas com o prazo de 10 
dias úteis para que informe se deu início às obras de 
adequações solicitadas.

3

De acordo com o regulamento de mercado, a não 
apresentação oficial de ART informando sobre o 
andamento das obras solicitadas é passível de 
notificação e aplicação de multas, pela administração 
da CeasaMinas. 

4

Nas lojas em que foram encontradas irregularidades, foi 
emitida uma notificação para realização das adequações, 
com a emissão de um laudo informando à CeasaMinas 
que as instalações das lojas foram adequadas e que estão 
dentro das normas brasileiras aceitáveis. 

2

2.363.309,79TOTAL DESPESAS

196.266,07SALDO FINAL 

SALDO ANTERIOR 286.475,86

T.A. Recebida 174.299,47

RDC Recebida 2.098.800,53

TOTAL RECEITAS 2.559.575,86

Tarifas Públicas 312.343,34

Serviços 1.178.677,07

Pessoal 420.898.,86

Materiais 6.976,18

Convênios 52.837,67

Financeiros 812.475,53

Investimentos –

–10.04 - Comodato de Espaço

81.841,0010.01 - 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)

52.875,2510.09 - Receita Centro Social (Convênio)

4.247,2811 - Receitas Financeiras

–10.10 - Doações Recebidas

–12 - Outras Receitas Operacionais

–10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–13 - Outras Receitas Não Operacionais

240,0010.03 - Receita Área de Lazer

134.956,25TOTAL

41.908,5214 - Despesas Administrativas

52.446,8215 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

200,0016 - Serviços Prestados Pessoa Física 

6.379,7717 - Impostos, Taxas e Contribuições

1.278,6318 - Despesas Manutenção e Conservação

8.815,0819 - Outras Despesas Operacionais

158,8820 - Despesas Financeiras

–21 - Despesas Não Operacionais

111.187,70TOTAL DESPESAS

28.015,83SUPERÁVIT

4.247,28TOTAL

BALANÇO FINANCEIRO RDC

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Setembro de 2018

Setembro de 2018

ENTENDA
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ELEIÇÕES 2018

ATIVIDADES

ACCeasa parabeniza o presidente da república, 
governador, senadores e deputados eleitos

Reuniões realizadas no mês de outubro

O presidente da ACCeasa (Associação 
Comercial da Ceasa-MG), parabeniza 
o governador eleito (Romeu Zema 
– Partido Novo), bem como os dois 
senadores e os deputados federais 
vitoriosos no processo eleitoral 
de 2018.

Sem distinção partidária, a 
ACCeasa abriu espaço, no mês de se-
tembro, para ouvir as propostas dos 
candidatos ao Governo do Estado nas 
eleições de 2018. O então candidato 
do Partido Novo, Romeu Zema, foi 
recebido na ACCeasa, quando foi 
apresentada ao mesmo uma pauta 
de reivindicações dos comerciantes 
do entreposto.

A ACCeasa espera receber, por parte 
do governador eleito, apoio para a reso-
lução das demandas apresentadas.

Desejando sucesso ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), o diretor-presidente da ACCeasa, Noé 
Xavier, destaca a importância da sua tarefa de representar e defender o povo que o escolheu para esta 
missão. Noé Xavier enfatiza, também, a expectativa da atuação do novo presidente para a resolução de 
questões que afetam os comerciantes que atuam na CeasaMinas: “Recebemos, no mês de outubro, o 
presidente do PSL em Minas Gerais, o deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio, quando encaminha-
mos ao então candidato, Jair Bolsonaro, uma pauta de reivindicações do setor. Jair Bolsonaro informou 
sobre o recebimento das nossas demandas e se comprometeu a avaliá-las com atenção”.

Apoio para aprovação de um projeto de lei específica para as Ceasas do Brasil, que tramita no 
Senado Federal.
Apoio para construções de viadutos na BR-040.
Revitalização da CeasaMinas em Contagem.
Ampliação e construção de estacionamentos na CeasaMinas de Contagem.
Indicação, pela ACCeasa, para diretoria da CeasaMinas e de cadeira no Conselho de Administração.

RESUMO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

1

2
3
4
5

GOVERNO DE MINAS PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, presi-
dente do PSL em Minas Gerais, representa o então 
candidato Jair Bolsonaro, em visita à ACCeasa.

Jair Bolsonaro recebe pauta de reivindicações 
da ACCeasa: “Amigos da CeasaMinas! A pauta 
foi entregue. Avaliaremos com muito carinho e 
daremos a resposta que vocês merecem”.

03/10 04/10

ACCeasa visita o Prodal - 
Banco de Alimentos

Reunião Ordinária da 
Diretoria Executiva com 

participação de representantes 
do Sincagen

ACCeasa participa de reunião 
na CeasaMinas para discutir 

contratos terceirizados

Reunião do Conselho 
de Administração

Diretoria da ACCeasa participa 
de reunião na CeasaMinas para 

discutir notificações e multas 
relativas às adequações nas 

instalações elétricas

01/10 02/10 17/10 22/10 25/10
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LEI DOS CARREGADORES
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso prevê 
obrigatoriedade de cumprimento da Lei nº 12.023/2009
Com relação às notificações da administração da 
CeasaMinas, encaminhadas aos concessionários do en-
treposto, durante o mês de outubro, a ACCeasa informa 
que a mesma se deve à necessidade de assinatura de 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso, que 
acrescenta cláusulas sobre a Lei dos Carregadores. 

O diretor-presidente, Noé Xavier, informa que os con-
cessionários estão sendo notificados para assinatura do 
documento e destaca que as cláusulas contidas no Termo 
Aditivo têm o objetivo de prever a obrigatoriedade de efe-
tivo e integral cumprimento da Lei nº 12.023/2009, bem 
como do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, fir-
mado pela CeasaMinas e outras instituições do mercado, 
perante o Ministério Público, sobre o trabalho avulso na 
movimentação de mercadorias em geral: “Nossa orienta-
ção é para a assinatura do referido documento”, enfatiza 
o diretor-presidente.

Marcelo Romanelli Cezar Fernandes – Assessoria Jurídica da ACCeasa
Sócio do escritório Alexandre Papini, Notini, Canaan, Tavares & Romanelli Advogados

que os movimentadores de carga se-
jam contratados por intermédio do 
sindicato ou com vínculo empregatício 
direto com as empresas.

A partir do dia 01/01/2016 as 
empresas que descumprirem tal 
determinação serão punidas confor-
me determinado no TAC (Termo de 
Ajustamento e de Conduta) firmado 
pelo Ministério Público do Trabalho e 
as entidades envolvidas no processo, 
dentre elas, a ACCeasa.

Visando esclarecer aos nossos 
associados, seguem abaixo algumas 
respostas às principais dúvidas dos 
empresários:

1) O que diz a Lei 12.023/2009?
A Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 
2009, dispõe sobre as atividades de 
movimentação de mercadorias em 
geral, na vertente relativa ao trabalho 
avulso, de forma que os tomadores de 
serviço e os sindicatos de trabalha-
dores possam efetivamente aplicá-la. 
A partir da promulgação da referida 
lei, os trabalhadores avulsos somente 
poderão ser contratados diretamente 
pelos tomadores da mão de obra, via 

CLT, ou através da intermediação do 
Sindicato da categoria.

2) Quem está obrigado a cum-
prir a Lei 12.023/2009?
Estão obrigados a cumprir a Lei 
12.023/2009 todas as pessoas jurí-
dicas que utilizam a mão de obra de 
movimentadores de mercadoria, seja 
de forma permanente ou eventual.

3) De quem é a responsabilida-
de pela carga e descarga das 
mercadorias das empresas esta-
belecidas na CeasaMinas?
A responsabilidade pela descarga das 
mercadorias nas empresas estabeleci-
das no entreposto da CeasaMinas é do 
estabelecimento comprador, vez que é a 
empresa compradora das mercadorias 
que está recebendo as mercadorias. No 
caso das vendas das mercadorias, a res-
ponsabilidade pela carga das mesmas é 
do cliente do empresário estabelecido 
na CeasaMinas. O comprador terá 
que possuir um funcionário registrado 
de sua empresa para fazer a carga das 
mercadorias ou contratar através do 
Sindicato da categoria responsável.

4) Quais as penalidades 
para quem descumprir a Lei 
12.023/2009?
As penalidades estão descritas no 
TAC (Termo de Ajuste de Conduta) 
firmado pelo Ministério Público 
do Trabalho e pode chegar a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) por 
trabalhador irregular. O Ministério 
do Trabalho e Emprego também 
poderá fiscalizar o cumprimento 
da Lei 12.023/2009. Neste caso, 
a penalidade ficará ao arbítrio do 
Auditor Fiscal do Trabalho.

5) A Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/2017) trouxe alguma 
mudança no TAC?
Sim, a Lei 13.467/2017 ampliou 
as formas de contratação dos 
empregados. Assim, entendemos 
que essas novas formas de con-
tratação podem ser utilizadas 
na contratação de carregadores, 
como por exemplo, na modalidade 
terceirização. O que não pode, em 
hipótese alguma, é a contratação 
de carregador avulso sem vínculo 
empregatício.

ACCEASA ACONTECE

Conforme já amplamente divulga-
do nos canais de comunicação desta 
Associação, a Lei 12.023/2009 exi-
ge que os movimentadores de carga 
sejam contratados por intermédio 
do sindicato ou diretamente pelas 
tomadoras de mão de obra. Assim, 
aquelas pessoas que trabalham 
como ‘chapas’, carregadores avul-
sos, sem qualquer vinculação, seja 
com o Sindicato, seja diretamente 
com as empresas, estão proibidas 
de trabalhar. A contratação de 
carregadores somente será possível 
se for intermediada pelo Sindicato 
da categoria ou se os mesmos 
forem contratados diretamente 
pelas empresas.

Dando prosseguimento às obri-
gações assumidas pela ACCeasa 
no TAC – Termo de Ajustamento 
de Conduta, perante o Ministério 
Público do Trabalho, obrigações 
essas que já foram cumpridas 
pela Associação, consoante des-
pacho proferido pelo Dr. Geraldo 
Emediato, Procurador do Trabalho, 
vimos através deste, uma vez mais, 
informar que a Lei 12.023 exige 

PARECER ELABORADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA DA ACCEASA 

Ante o exposto, ratificamos o posicionamento da Associação Comercial da Ceasa que deve ser sempre respeitado o princípio da legalidade, vale dizer, todas 
as ações praticadas pelos empresários deverão respeitar a Lei.
Por fim, sobre o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso, encaminhado pela CeasaMinas, nosso parecer é pela assinatura do mesmo pelos concessionários.
Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para a ACCeasa. Estaremos à disposição para respondê-las.



É BOM SABER

MELHORIASCENTRO DE TREINAMENTO

DICAS DE SEGURANÇA

CeasaMinas informa 
sobre obras no entreposto

ACCeasa promove 
treinamentos sobre higiene 
e manipulação de alimentos

Em caixas eletrônicos

De acordo com a administração da 
CeasaMinas as obras para reforma 
do Pavilhão G1 – localizado no Setor 
Azul do entreposto, estão em fase 
final, com data de conclusão previs-
ta para 20 de novembro, faltando, 
apenas, a conclusão do mezanino e 
instalação das portas.

Devido ao incêndio do Pavilhão, no 
dia 07 de setembro de 2017, houve 
destruição parcial e/ou total da su-
perestrutura, cobertura, instalações 

Reforma do pavilhão G1: previsão de término é para o dia 20 de novembro.
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A ACCeasa realiza, neste mês de 
novembro, dois treinamentos sobre 
higiene e manipulação de alimentos. 
A iniciativa tem como objetivo qua-
lificar os colaboradores das empresas 
associadas, para atender às resoluções 

Higiene e Manipulação de Alimentos
Temas: Manipulação adequada dos alimentos, higiene operacional, higiene 
pessoal e saúde dos manipuladores. 
Público alvo: Equipe operacional e lideranças das redes de distribuição e co-
mércio atacadista de alimentos.
Data: 08/11/2018

Manipulação de Alimentos, higiene e doenças transmitidas por 
alimentos
Temas: Manipulação adequada dos alimentos, higiene operacional, higiene 
pessoal, saúde dos manipuladores, doenças transmitidas por alimentos e for-
mas de contaminação dos alimentos, com foco no preparo de alimentos prontos 
para o consumo.
Público alvo: Equipe operacional e lideranças de lanchonetes e restaurantes.
Data: 13/11/2018

• Não revele sua senha para terceiros. 
• Evite realizar saque de grandes quantias. 
• Em caso de dificuldade, comunique-se com funcionários do banco. 
• Observe atentamente as pessoas em atitudes suspeitas próximas ao local.
• Evite horários e locais de maior risco

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

ser monitorado e acompanhado.

hidrossanitárias e instalações plu-
viais, instalações elétricas, SPDA e 
telefônicas, alvenarias de bloco de 
vedação e mezaninos das lojas.

Manutenção de telhados
A administração da CeasaMinas infor-
ma, ainda, que, após licitação realiza-
da, a CeasaMinas está firmando o con-
trato com a empresa JRL Engenharia 
Ltda., para iniciar os trabalhos neces-
sários o mais rápido possível.

da ANVISA RDC 275/2002 e RDC 
216/04, que definem a obrigatorie-
dade de capacitação periódica de to-
dos os colaboradores que manipulam 
alimentos, desde o recebimento e 
separação até o transporte.

Colaboração: Sergio Luiz - Empresa de Vigilância Plantão

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

(31) 3394-1217
Pelotão da PM
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COMUNICAÇÃO

Atualize seus dados
A ACCeasa utiliza seu site, Facebook, e-mails e mensagens por WhatsApp 
para levar aos seus associados informações importantes sobre o setor, 
bem como sobre as atividades promovidas pela Associação. Fique por 
dentro das ações realizadas pela ACCeasa!

Todas as informações encaminhadas por e-mail e WhatsApp ficam dispo-
níveis no site e Facebook:

TOME NOTA!

Horário: De 14h às 15h
Local: Centro de Treinamento da ACCeasa
Todos os participantes receberão certificados.
Informações e inscrições: (31) 3394-1155

TREINAMENTO

PARA ASSOCIADOS

GRATUITO

Solicite pelo número (31) 98738-7525 sua 
inclusão no grupo de WhatsApp da ACCeasa 

Encaminhe seu endereço de e-mail para 
atualização: acceasa@acceasa.com.br 

facebook.com/acceasamgacceasa.com.br



HISTÓRIA

MEMORIAL CEASAMINAS

Espaço e oportunidade de trabalho
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Trabalhando atualmente na Seção 
de Agroqualidade, na Administração 
da CeasaMinas, o funcionário Valdir 
Moreira Campos, fala, com satisfação, 
sobre sua trajetória na empresa. “Tão 
logo entrei na Ceasa, chequei à conclu-
são de que aqui era o melhor lugar para 
trabalhar”. Valdir conta que foi admiti-
do na Ceasa em agosto de 1976 e que, 
após uma semana de trabalho na em-
presa foi promovido a administrador 
do mercado distrital da barroca. “Este 
cargo era equivalente ao de um chefe 
de seção hoje na empresa”, explica. 

Com a transferência dos mercados 
distritais, em 1984, para a Prefeitura 
de Belo Horizonte, Valdir foi trans-
ferido para o departamento de mer-
cado atacadista na CeasaMinas em 
Contagem. “Nesse departamento, 
coordenei o Varejão da Ceasa, que 
funciona aos sábados. Fui, também, 
coordenador do setor de trânsito 
da empresa, quando implantei a 
primeira sinalização de trânsito no 
mercado, que serviu como parâme-
tro para organizar melhor a circula-
ção dos veículos no entreposto”. 

“Quando cheguei aqui percebi que na 
Ceasa existe espaço para todos que 
quiserem trabalhar”. Esta é a conclu-
são, sobre a CeasaMinas, a que chegou 
a conselheira da ACCeasa, Maria das 
Graças Naufel, que, juntamente com 
o esposo, Winston Naufel, adminis-
tram a Papelaria PapelNovo, empresa 
que está há 22 anos na CeasaMinas. 
Dona Maria, como é conhecida por 
todos no entreposto, conta que o ma-
rido, “com a cara e a coragem” resolveu 
abrir uma papelaria na Ceasa e que, 
depois de dois anos do início das ati-
vidades da empresa, ela veio ajudá-lo. 
“Tivemos muita coragem mesmo, 
porque na ocasião não tínhamos 
condições de montar uma loja. No 
princípio, ela ficava com caixas vazias 
na prateleira”, relembra. 

Dona Maria recorda que percebeu, 
também, na Ceasa, uma correria 
muito grande. “Todos sempre tinham 
e têm muita pressa, desde os fornece-
dores até os clientes e empresários”. 
Ela destaca que, por isso, sentiu um 
desejo muito grande de anunciar na 
Ceasa o reino de Deus. “Pensei em pro-
porcionar à comunidade ceasense um 
tempo para oração e reflexão. Come-
cei, junto com o sacerdote da Paróquia 
de São Sebastião, com a celebração da 
Eucaristia no MLP, que continua até 
hoje, às quartas-feiras, às 17 horas”. A 
conselheira explica que deu sequência 
a essa missão através do Café com Ora-

Dentre as principais funções 
de Valdir, na administração da 
CeasaMinas, se destacam o aten-
dimento a grupos de visitantes 
interessados em conhecer o processo 
de funcionamento da Ceasa, como 
estudantes, produtores e técnicos 
de outras empresas; a orientação a 
produtores, comerciantes e compra-
dores sobre o processo de melhoria 
do trabalho de pós-colheita dos pro-
dutos, principalmente na questão da 
classificação e embalagens e a parti-
cipação em eventos relacionados à 
implantação de mercados regionais, 
orientando sobre a viabilidade de 
projetos em análise.

Orgulho
Técnico agrícola, gerente empresarial 
e economista, Valdir destaca que foi na 
Ceasa que construiu sua carreira pro-
fissional: “Esta é uma empresa muito 
séria e sólida. “Trabalho aqui há mais 
de quarenta anos e ela nunca atrasou 
um pagamento, que acontece sempre 
no último dia útil do mês”, destaca. 

Para Valdir, o abastecimento é 
uma questão de segurança nacional 
e, por isso, a atuação da CeasaMinas 
sempre foi de grande importância 
para o estado e o país. “O produtor 
sempre teve garantia de um espaço 
para comercializar sua produção, 
sendo acolhido com especial atenção, 
estimulando a produção mineira. O 
grande sucesso do abastecimento é a 
atuação da Ceasa, em especial, atra-
vés do MLP”, enfatiza. 

ção, evento realizado trimestralmente 
pela ACCeasa, já na sua 125ª edição. 

Realizações
“Tenho um sentimento de grande sa-
tisfação de fazer parte do Conselho de 
Administração da ACCeasa e de estar 
em união com esses conselheiros, en-
frentando tantos batalhas para vencer 
as inseguranças, com as constantes 
mudanças na gestão da CeasaMinas”, 
destaca a conselheira, completando 
que a ACCeasa está sempre sendo 
renovada e vivendo um novo tempo, 
pois conta com empresários empenha-
dos em fazer uma Ceasa que satisfaça 
aos anseios de cada um dos comercian-
tes que atua no entreposto. “Temos 
aqui uma grande insegurança, de não 
podermos contar com uma gestão na 
CeasaMinas que seja conhecedora da 
realidade deste entreposto”, enfatiza. 

Gratidão 
Dona Maria destaca que se sente 
honrada de ser a primeira mulher, 
pequena empresária, a fazer parte da 
associação: “Agradeço, primeiramente 
a Deus, que me permitiu entrar aqui. 
Vejo meu marido, Winston Naufel, 
como um vitorioso, que continua tra-
balhando com muita garra e muita fé. 
Não viemos com a intenção de fazer 
riqueza, mas de trabalhar e criar nossa 
família com dignidade. Com muita ale-
gria, queremos agradecer à Ceasa, por-
que daqui tiramos o nosso sustento”. 

Expectativas
A empresária e conselheira diz es-
perar que as mudanças políticas no 
país sejam favoráveis ao pequeno e ao 
grande empresário. “Tenho esperan-
ça de melhorias para todos que fazem 
parte da Ceasa: produtores, carrega-
dores, motoristas, funcionários, em-
presários, clientes e fornecedores”.

FÉ E ESPERANÇA

CONFIANÇA E ORGULHO

Valdir Moreira Campos 
Seção de Agroqualidade da 
CeasaMinas
Há 42 anos na CeasaMinas

Maria das Graças e Winston Naufel 
Papelaria PapelNovo
Há 22 anos na CeasaMinas

À frente da papelaria PapelNovo, Winston e Maria das Graças Naufel são exemplo de 
quem soube aproveitar as oportunidades de trabalho oferecidas pela Ceasa. Com mui-
ta alegria, o funcionário da administração da CeasaMinas, Valdir Moreira Campos, 
manifesta seu orgulho por trabalhar em uma empresa que é responsável pelo abaste-
cimento alimentar no estado. São pessoas que fazem a CeasaMinas e contribuem para 
a consolidação do seu importante papel no mercado do abastecimento.



LAR DE ANTÔNIO TEREZA
Um sonho que se torna mais real a cada dia
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Numa área de 8.000 m², adquirida em 
1987, foram construídos 16 aparta-
mentos amplos, quadra poliesportiva 
coberta, refeitório, cozinha industrial 
para 1.500 refeições, três auditórios, 
salas de aula e consultórios médico e 
odontológico. Tudo isso ficou pronto 
em 2009. Mas uma Instituição não se 
confunde com suas instalações físicas: 
ela só se concretiza pelo trabalho diá-
rio e contínuo de dezenas de pessoas, 
e muitos voluntários comprometidos 
com a criança pequena – essa “semen-
te do amanhã”.

O projeto inicial era de oferecer 
abrigo à criança órfã ou abandona-
da, em “casas-lares”, cada uma com 
oito crianças, dirigida 24 horas por 
uma “mãe social”, apoiada numa 
estrutura de serviços (assistência 
escolar, cozinha, refeitório, lavande-
ria, limpeza, transporte, vigilância, 
segurança etc.) – até a criança se 

O Lar de Antônio Tereza é uma associação filantrópica regularmente constituída em 04/09/2009, registrada no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas sob o nº 128120, Livro A, CNPJ nº 
11.422.064/0001-05, com sede na R. Copenhague, 500, Bairro Trevo – BH – tel.: (31) 3497-4242 – ou cel.: (31) 99731-4704 de Vicente de Paula Mendes, atual presidente e um dos fundadores)

Começamos em 2014 com apenas 
62 crianças; em 2015 crescemos 
para 128; em 2016 para 252; em 
2017 para 296; em 2018, para 
439... em 2019 serão pelo menos 
570 crianças... onde chegar? Qual é 
a meta? – Atender a toda demanda 
na região próxima, em parceria com 
a Prefeitura de Belo Horizonte, 
sem cujo apoio não poderíamos ter 
nem metade das matrículas atuais. 
Aproveitamos este espaço para agra-
decer ao Prefeito Alexandre Kalil e 
seus auxiliares na Educação. 

A creche também beneficia a família 
pobre, para que a mãe possa trabalhar. 
Estamos ampliando as instalações físi-
cas e o quadro de pessoal. Em fevereiro 
de 2019 ficarão prontas mais 18 salas 
de aula, todas com mais de 30 m², no-
vos banheiros, novo “escovário”, ram-
pas de acesso, área exclusiva de 600 m² 

ATUAÇÃO

tornar adulta. A tentativa era de 
reconstituir a família.

Mas em apenas dois meses de 
funcionamento, depois de acolher 
dois irmãos – um menino de 9 anos, 
já usuário de droga, e uma menina 
de 11 anos, com sérios problemas de 
comportamento sexual, percebemos 
que é melhor prevenir do que reme-
diar – e evitar que o abandono ocorra, 

para “soneca”, novo refeitório com 
240 m² e novo auditório, com 208 m². 

Mais adiante – quando houver 
recursos financeiros – construiremos 
um novo prédio nos dois lotes restantes 
que compõem o campus atual com 17 
lotes, que igualmente será destinado à 
educação infantil, ao ensino profissio-
nalizante e ao “contra-turno” (para a 
criança do ensino fundamental público, 
matriculada apenas em tempo parcial).

 Talvez, já no próximo ano, abriremos 
nossa “creche do idoso”, onde velhinhos 
e velhinhas saudáveis terão a oportu-
nidade de ajudar e de conviver com as 
crianças durante parte do dia – bem 
como repousar, receber cuidados, ali-
mentação saudável, assistência médica, 
odontológica e psicológica, frequentar 
a biblioteca, utilizar computadores, ter 
aulas de pilates, de música, de dança etc. 
Nossa quadra poliesportiva já é compar-
tilhada com vizinhos e grupos de idosos. 

mediante ajuda à família. Evoluímos 
então para a creche e educação in-
fantil em tempo integral, com acolhi-
mento o dia inteiro, por profissionais 
qualificados, alimentação adequada 
(lanche da manhã, almoço, lanche da 
tarde e jantar), “soneca” após almoço, 
brinquedos saudáveis, transporte es-
colar, jogos, aulas de música, capoei-
ra, futebol etc. – tudo gratuitamente.

Nosso limite é o que for possível fazer 
– na missão de servir com trabalho e dedi-
cação. Nosso compromisso – e dever – é de 
utilizar com estrita parcimônia e hones-
tidade cada centavo dos recursos que nos 
são confiados, inclusive o dinheiro sagrado 
disponibilizado pela Prefeitura – originá-
rio dos tributos pagos pelos contribuintes. 

Temos recebido doações de pessoas 
e empresas, algumas instaladas na 
CeasaMinas de Contagem, como a CEMA 
(Villefort), que recentemente instituiu a 
doação do “troco” – em benefício do LAR 
e o empresário Emílio Brandi (Nova 
Safra) – para citar apenas dois doado-
res. Todos os anos a família Villefort e 
seus fornecedores organizam o “Arraiá 
Beneficente Pampulha” – a melhor festa 
junina de BH, quando 100% da receita 
líquida são doados à Instituição. 

Contamos também com a ajuda “ge-
rencial” de empresários – que exercem, 
sem remuneração, cargos de direção 

Nos primeiros 5 anos de vida, a 
criança não aprende apenas a falar e 
andar: é nesse período que ela forma 
seu caráter e aprende a conviver, a 
respeitar o outro, a observar regras e 
limites, a se alimentar corretamente, 
a escovar os dentes, a se vestir, a 
dormir na hora certa – começando 
a se preparar para a alfabetização. 
No ensino fundamental (1ª à 8ª 
série), há uma enorme diferença 
entre a criança que frequentou ou 
não frequentou a creche. E neste 
país de desigualdade profunda, a 
criança carente do alimento na hora 
certa, de um lar amoroso ou de ha-
bitação condigna, ao receber, desde 
pequena, tratamento igualitário, 
sem distinções de cor, raça, religião 
ou condição econômica – consegue 
vislumbrar a possibilidade de crescer 
por seus próprios méritos, indo mais 
além que os seus pais.

na Instituição – como Marcus do 
Nascimento Cury (“Pité”- da SARG), 
atual Diretor Financeiro, e Ronaldo 
Navarro, da REFRISOL, atual 
Diretor Administrativo. 

Nosso símbolo é o de duas mãos pro-
tegendo uma casinha de criança. Mas 
ele também poderia ser o de um portal, 
alto, largo e majestoso – onde todas as 
pessoas de boa vontade podem entrar 
para ajudar e exercer sua responsabi-
lidade social. Servir ao próximo é um 
privilégio que precisamos aprender a 
desfrutar. Como disse o poeta Gibran 
Kalil Gibran, cujo centenário de nasci-
mento foi comemorado há poucos dias 
no mundo inteiro: “Descubras que é 
mais prazeroso dar do que receber; 
mais ainda, sem que te peçam. E não 
perguntes se o outro merece: pergun-
tes, antes, se mereces ser doador”.

JUNTE-SE A NÓS!

Por: Advogado Vicente de Paula Mendes – Presidente e um dos fundadores do Lar de Antônio Tereza
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