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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

CENTRO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Profissionais selecionados e treinados,
com o perfil ideal para a sua empresa
Página 5

O Centro de Recrutamento e Seleção da ACCeasa tem como objetivo recrutar
e selecionar profissionais com o perfil adequado para atender as demandas
das empresas associadas.

COM A PALAVRA, A DIRETORIA

Após os quase três meses em que
assumimos a diretoria executiva da
ACCeasa, posso afirmar, com todas
as letras, que nunca ficou tão claro
para mim o papel de uma entidade
de classe para seus associados. Nos
dias atuais, em que as pessoas são
levadas a viver cada vez mais em sua
individualidade, é, sem dúvida, um
ato de coragem e de grande dignidade humana o papel que assumem
os dirigentes associativos, pelo seu
trabalho voluntário. E, aqui, destaco
toda a diretoria executiva anterior e
afirmo que também temos trabalhado
arduamente pelos interesses dos nossos associados, dando sequência aos
projetos e ações em desenvolvimento.
Quem conhece o nosso diretor-presidente, Noé Xavier, já sabe a sua postura de integração, união e parcerias.
Desta forma, ele tem unido todas as
entidades que estão na CeasaMinas,
ouvindo opiniões e tentando sempre

chegar ao senso comum, que seria o
ideal para todos ou pelo menos para a
maioria, visando, sempre, o todo.
Nossos conselheiros contribuem
muito com a associação, pois cada
um tem uma visão, uma forma de
enfrentar os desafios que lhe são
colocados, para se posicionar diante
das muitas questões relacionadas ao
nosso mercado. Ao reunir a contribuição de cada um, chega-se a uma
decisão ideal para avançar, e é este o
motivo da força e representatividade
que esta associação possui. Com
união, não há como não prosperar!
Durante este pequeno período, já
debatemos sobre apreensão de carrinhos, seguro das lojas, AVCB (Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros),
manutenção de telhados, projeto logístico, comércio irregular, convênio
com a Polícia Militar e promovemos
o treinamento sobre rastreabilidade
de hortifrúti, dentre outras ações.
Percebemos que, muitas vezes,
nossa demanda não é fácil de ser
atendida. Alguns assuntos andam
em velocidade diferente de outros
e os associados, na maioria lojistas,
são todos empreendedores e estão
acostumados com o fazer acontecer.
Porém, para grande parte destas
questões, nos deparamos com a
administração pública, que possui
regras mais engessadas e algumas
dessas regras levam mais tempo

para serem cumpridas que outras,
sem contar toda a responsabilidade
necessária para cada decisão.
Aproveitando, trago aqui meus agradecimentos, em nome da nossa diretoria, a toda a diretoria da CeasaMinas,
que nos recebe prontamente, que se
reúne conosco sempre que necessário,
para tratarmos sobre as demandas dos
nossos associados e melhorias em todo
o entreposto. Percebemos a boa vontade desta diretoria em atender todas as
nossas reivindicações.
Como assumimos há pouco
tempo, não posso, também, deixar
de agradecer às funcionárias da
ACCeasa, pois por meio delas tomamos ciência de todas as atividades
desta associação, como funciona
internamente nosso centro social,
nosso núcleo de saúde e as rotinas
administrativas. Elas são um elo importante para darmos seguimento
aos projetos já iniciados pela diretoria anterior e para lidarmos com todos que estão ligados à ACCeasa, seja
ele associado, prestador de serviços,
parceiro, funcionário ou fornecedor.
Sintetizando, vamos seguir com
transparência, servindo nossos associados da melhor forma possível
e tentando viabilizar a demanda
de cada um.
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DIRETORIA EXECUTIVA
Noé Xavier da Silva
Diretor-presidente

Ronan Soares de Oliveira
Vice-presidente

Karina Campos Santiago
Diretora Administrativa

Mário Tadeu Chaves
Diretor Financeiro

Aécio Lucas Lacerda
Diretor Social

Karina Santiago
Diretora Administrativa da ACCeasa

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Márcio Antônio Ferreira
Presidente do Conselho

ÁREA DE LAZER
DA ACCEASA
A melhor estrutura para
a realização do seu evento!

Francisco Emílio Brandi Félix
Vice-presidente do Conselho

CONSELHO FISCAL
Adélio da Silva Braga
Carlos Braga
Pedro Las Casas
Efetivos

Salvador Alberto Diniz Costa
Sandrigo Luiz Minosso
Ivan Trivellato
Suplentes

•
•
•
•
•
•

Área de lazer com salão coberto
Churrasqueira
Instalações sanitárias e iluminação elétrica
Mesas e cadeiras
Cozinha equipada com fogão e freezer
Vestiários e banheiros masculino e feminino

ASSESSORIA
DE IMPRENSA E
PLANEJAMENTO
GRÁFICO:
Galpão 33
Comunicação e Marketing

Av. Brasil, 248, cj. 215, Santa Efigênia
Tel: (31) 2535-5533

Jornalista responsável
Percília Soares - Mtb 5.187
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Centro Administrativo da ACCeasa
31 3394-1155 | acceasa.com.br
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MERCADO

Em visita à ACCeasa, o
caso de frutas). Para
presidente do Instituto
receber os alimentos,
CeasaMinas,
Ricardo
todas as organizações
Carnaval Furtado, fez
sociais devem seguir
uma breve apresentação
padrões
previamente
sobre as atividades do
estabelecidos, além de
Programa de Distribuição
buscar, semanalmente,
de Alimentos (Prodal –
sua cota de alimentos
Banco de Alimentos). O
no Instituto.
órgão é responsável pela
Vita Sopa - Com
Ricardo
Carnaval,
presidente
coordenação e destinação
recursos
captados
dos alimentos doados do Instituto CeasaMinas
em 2016, através dos
pelos lojistas e produtores rurais, que fundos do Idoso de Contagem e Belo
garante o controle e a segurança alimen- Horizonte, o Instituto reimplantou o
tar, com técnicas e procedimentos para projeto Vita Sopa, reformando a fábrireduzir o desperdício.
ca e comprando equipamentos novos,
Doações - Na CeasaMinas, diariamen- mais eficientes e econômicos no consute, são recolhidos alimentos que perderam mo de energia. Hortigranjeiros, como
seu valor comercial, mas preservam suas cenoura, beterraba, batata, moranga e
características sanitárias e nutricionais. mandioca, são desidratados e podem
No Prodal, tudo é separado, devidamente ser consumidos, na forma de sopa,
processado, higienizado e, posteriormen- após a adição de macarrão e proteína
te, doado para entidades cadastradas no de soja. Com a desidratação, o prazo
Banco de Alimentos.
de validade passa a ser de um ano. Na
Os alimentos podem ser doados forma in natura, o prazo de validade é
in natura, ou na forma de polpa (no de poucos dias.

Agosto de 2018
RECEITAS

Sua doação beneficia entidades
carentes e evita o desperdício

BALANÇO FINANCEIRO RDC

Refeições na forma de Vitasopa: 120.000/mês

Pessoas beneficiadas
semanalmente: 26.240

Doações encaminhadas:
110.000 kg (média mensal)

Instituições atendidas: 178

Municípios beneficiados: 25

Para doar ao Prodal Banco de Alimentos: 31 3399-2047

T.A. Recebida

175.131,47

RDC Recebida

2.100.464,02

TOTAL RECEITAS

2.418.425,61
319.714,97
1.125.080,08

Pessoal

401.930,51

Materiais

8.123,41

Convênios

52.875,25

Financeiros

386.225,53

Investimentos
TOTAL DESPESAS

–
2.293.949,75

SALDO FINAL

124.475,86

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Agosto de 2018

10.01 - Mensalidades de Associados

RECEITAS

73.161,00

10.02 - Receitas Centro Administrativo

–

10.03 - Receita Área de Lazer

–

10.04 - Comodato de Espaço

–

10.06 - Receitas Creche Escola (Mensalidade)

–

10.07 - Receita Creche Escola (Repasse)

–

10.08 - Receita Posto Médico (Convênio)

–

10.09 - Receita Centro Social (Convênio)

52.875,25

10.10 - Doações Recebidas

–

10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–

TOTAL

126.036,25

11 - Receitas Financeiras

4.422,69

12 - Outras Receitas Operacionais

–

13 - Outras Receitas Não Operacionais

–

TOTAL

DESPESAS

Números em 2018

142.830,12

Serviços

IMPOSTO DE RENDA
Ricardo Carnaval informa que a entidade é mantida, em grande parte, pela doação de 1%
do Imposto de Renda, por algumas empresas que apostaram no projeto.
O presidente incentiva os comerciantes do entreposto a participarem com esta
doação. “Empresas como a Araújo, Mafre, Ambev, Vale, Raízen, Magnesita e Ticket
Refeição, por exemplo, doaram em dezembro de 2016 e o recurso caiu para o Instituto
em março de 2018”.
Como funciona - Para ser executado, o projeto precisou ser aprovado pelo Fundo
do Idoso de Belo Horizonte (Lei nº 8.288, de 28 de dezembro de 2001), o qual permite
que pessoas físicas e jurídicas, tributadas em lucro real, apoiem projetos aprovados
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso.
Cada número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) pode deduzir até
1% do seu Imposto de Renda e fazer um depósito, no valor referente, para o Fundo do
Idoso de Belo Horizonte. O Fundo tem conta e CNPJ específicos, que são distintos aos da
Prefeitura de BH. Após realizar o depósito, a empresa doadora envia o comprovante e a
Carta de Intenção de Destinação de Recursos à instituição.
A partir do envio, o Instituto CeasaMinas comprova, junto ao Fundo, que os recursos
depositados pela empresa devem ser direcionados à conta do “Distribuição” e solicita
a emissão do recibo definitivo da doação. O aporte, então, será deduzido da tributação
final do Imposto de Renda, bastando apenas realizar a declaração. Para Pessoas Físicas, o
mesmo procedimento é aplicado; porém, elas podem deduzir até 6% do Imposto de Renda.

SALDO ANTERIOR

Tarifas Públicas

DESPESAS

PRODAL – BANCO DE ALIMENTOS

4.422,69

14 - Despesas Administrativas

33.425,50

15 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

61.307,78

16 - Serviços Prestados Pessoa Física

722,00

17 - Impostos, Taxas e Contribuições

3.110,51

18 - Despesas Manutenção e Conservação

4.596,38

19 - Outras Despesas Operacionais

9.083,38

20 - Despesas Financeiras
21 - Despesas Não Operacionais
TOTAL DESPESAS
SUPERÁVIT

126,91
–
112.372,46
18.086,48
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ACONTECEU
CAFÉ COM ORAÇÃO

ACCeasa reúne associados, parceiros
e amigos na 124ª edição do evento
A manhã da terça-feira (04 de setembro), começou com um delicioso café da manhã e a exortação do padre Gilson de Oliveira (Comunidade
Renovada Santo Antônio de Pádua) para que se
observe o carinho e o cuidado de Deus, apesar
de um cenário de incertezas. Os participantes da
124ª edição do Café com Oração ouviram, do sacerdote, palavras de incentivo à fé e à prudência.
“Sem Deus não conseguimos mudar a situação
da nossa casa, da nossa empresa, do nosso país”.
O diretor-presidente da ACCeasa, Noé
Xavier, agradeceu a participação de todos, e
destacou que o encontro tem como objetivo
reunir a comunidade, amigos e parceiros
em momentos especiais de reflexão sobre a
Palavra de Deus. “Esta é uma oportunidade de
reflexão sobre os valores que estão expressos
na Palavra de Deus e, também, de interação
com a nossa comunidade”.

PROCESSO ELEITORAL

Candidatos ao governo do estado apresentam propostas na ACCeasa
Sem qualquer distinção partidária, a ACCeasa abriu espaço, no mês de setembro, para ouvir as propostas dos candidatos ao governo do estado nas eleições
de 2018. De acordo com o diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, os encontros proporcionaram uma oportunidade para que os candidatos ouvissem
os empresários sobre as demandas de interesse do mercado e da apresentação de um documento oficial, detalhando o que os comerciantes da CeasaMinas
esperam do Governo de Minas Gerais. “São sugestões necessárias para o mercado e que o Governo do Estado pode ser o realizador”, afirma o diretor-presidente da ACCeasa.

10/09 – Antônio Anastasia (PSDB)

14/09 – Romeu Zema (Partido Novo)

PREFEITURA DE CONTAGEM

24/09 – Adalclever Lopes (MDB)

ACCeasa participa de inauguração da nova sede da Secretaria de
Fazenda, Controladoria e Procuradoria Geral do Município
O diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, participou, no dia 12 de setembro, da inauguração da nova
sede da Secretaria de Fazenda, Controladoria e Procuradoria Geral do Município, pelo prefeito Alex de
Freitas. O evento contou com a presença de autoridades e servidores da Prefeitura de Contagem.
Na oportunidade, o prefeito Alex de Freitas afirmou que a nova sede da Secretaria de Fazenda,
Controladoria e Procuradoria Geral do Município é um investimento para melhorar a qualidade de vida e
as condições de trabalho dos servidores, mas com o compromisso maior ainda de atender melhor ao contribuinte. “Desejo que sejam mais felizes neste espaço, mas que aproveitem essa estrutura para atender
melhor à população”.
Os três órgãos passaram a funcionar na avenida João César de Oliveira, nº 6.620, bairro Beatriz, na
regional Sede.
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ACCEASA ACONTECE
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Projeto inovador da ACCeasa oferece banco
de currículos com candidatos pré-selecionados
Um banco de talentos, com profissionais selecionados para a imediata contratação pelas
empresas associadas. Este é o resultado das atividades do Centro de Recrutamento e Seleção
da ACCeasa, que tem como objetivo recrutar e
selecionar profissionais com o perfil adequado
para atender as demandas das empresas do
entreposto. O atendimento é gratuito para
empresas associadas.
De acordo com Valdinéia Barbosa, assistente
administrativo, responsável pelo processo de
recrutamento e seleção, cerca de 30 empresas já
foram atendidas, desde o início das atividades,
em março de 2018, sendo que algumas delas
têm uma parceria mais constante que outras.
Valdinéia explica que um processo de recrutamento e seleção assertivo é uma necessidade cada
dia mais estratégica e complexa para as organizações. De acordo com a assistente administrativo,
a alta competitividade e a pressão pela mudança,
além da constante adequação para acompanhar o
mercado, exige cada vez mais profissionais qualificados e dinâmicos que “abracem” a cultura da

empresa e se adequem rapidamente ao perfil dos
negócios: “Essa busca por colaboradores qualificados é um desafio constante, independentemente
do nível hierárquico. Esse é o objetivo do nosso
trabalho: agregar valor social e competitivo ao
negócio dos associados, através de um recrutamento adequado”.
Cadastro de candidatos, elaboração de
laudos comportamentais, entrevistas grupais
e dinâmicas, avaliação comportamental e
psicológica, acompanhamento do candidato,
além da triagem de currículos, recrutamento
e seleção, de acordo com as vagas demandadas
pelos associados, são algumas das atividades
desempenhadas pela equipe, para atendimento
as empresas associadas.
Estrutura

O Centro de Recrutamento e Seleção da
ACCeasa conta com profissionais habilitados
para o processo de seleção, como também,
avaliações psicológicas, para a identificação de
bons profissionais.

EQUIPE
Profissional de Recrutamento e Seleção,
especializada em Recursos Humanos

Valdinéia Barbosa
Assistente administrativo
no Centro de Recrutamento
e Seleção da ACCeasa

Psicóloga habilitada e atualizada com as principais
ferramentas de avaliação e instrumentos psicológicos
Consultora especializada em cursos
de treinamento e adaptação

OFERECENDO
EMPREGO?
Informe ao Centro de Recrutamento e Seleção
da ACCeasa o perfil que você precisa
SOLICITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
E RECEBIMENTO DE CURRÍCULOS:
recrutamento@acceasa.com.br
recrutamento01@acceasa.com.br
Horário de cadastramento de currículo: segunda e quarta-feira, das 09h
às 11h e das 13h às 16h (serão distribuídas 50 senhas em cada turno)

Centro de Recrutamento da ACCeasa
(31) 3394-1155 • WhatsApp: (31) 99583-5122

A AVALIAÇÃO DO ASSOCIADO
O processo seletivo é um
dos procedimentos mais
importantes no setor de RH.
Isso porque o novo colaborador deve ser sinônimo de
comprometimento e inovação.
O Centro de Recrutamento e
Seleção da ACCeasa veio para solucionar os potenciais
desafios no entreposto e contribuir significativamente
para o sucesso na seleção dos candidatos, e o mais importante, de maneira eficaz!”
DAYANNE ROCHA – Setor Administrativo
Verde Minas

Com a alta oferta de mão de
obra disponível no mercado, o
projeto de Recrutamento e
Seleção facilita demais a vida
de quem trabalha com divulgação de vagas e captação
de currículos, pois além de
encurtar o caminho da empresa até o candidato, ainda
tem o grande diferencial na forma como os candidatos
são apresentados para a empresa, já que as entrevistas
são feitas pelo próprio Centro de Recrutamento e ainda
é disponibilizado um parecer com avaliação psicológica
e uma visão geral sobre o perfil do entrevistado, conferindo uma maior segurança ao processo de contratação,
além da grande facilidade. Utilizo desde que o mesmo
foi disponibilizado e indico a todos”.
MICHAEL T. VIEIRA – Gerente de Processos
Tryumpho Alimentos

Recentemente criado, o
Centro de Recrutamento e
Seleção tem nos auxiliado
bastante no momento de
contratação dos nossos colaboradores. Digo isso com
muita propriedade porque já
utilizei algumas vezes e fiquei plenamente satisfeito
com o trabalho de análise do perfil do contratado, seus
pontos fortes e fracos, suas aspirações e promessas de
comprometimento com a função a ser desempenhada.
Em se tratando de uma prestação de serviço de alto nível e gratuita, recomendo a todos sua utilização plena.”
MÁRIO TADEU CHAVES – Diretor Financeiro da ACCeasa
Taurus - Importação e Comércio de Frutas e Legumes Ltda.

O projeto de Recrutamento e Seleção da ACCeasa
tem muito a agregar aos empregadores, pois é um diferencial quanto à seleção de candidatos, trazendo pessoas mais qualificadas e preparadas para o mercado.”
SHIRLEY DORNELAS – Departamento de Pessoal
Comercial Irmãos Pereira

Jornal da ACCeasa - Outubro/2018 - 5

É BOM SABER
PESQUISA SINCOVAGA BH

TREINAMENTO

Melhora a sensação de segurança Associados recebem orientações
nos supermercados de BH e no sobre rastreabilidade de hortifrúti
entorno da CeasaMinas

de aproximar a polícia das lojas
tem surtido resultados positivos.
“Não houve melhoras expressivas
no cenário econômico, porém a
instalação das unidades móveis de
polícia nos bairros, a partir do final
de 2017, tem provocado essa sensação maior de segurança, captada
pela pesquisa”.
CeasaMinas

José Luiz de Oliveira informou,
na ocasião, que a partir de informações de empresas, clientes na
CeasaMinas, a percepção é de que
também aumentou a sensação de
segurança no entorno da Ceasa.
“As ocorrências de assaltos caíram
após a intensificação das patrulhas
e dos processos de investigação de
quadrilhas que agem na região”.
Para José Luiz Oliveira, o policiamento ostensivo é fundamental
para a melhoria da segurança.
“A presença policial melhora a
segurança e inibe possíveis ataques, não somente no entorno da
Ceasa, como também no acesso
pela BR”.

LEI DOS CARREGADORES

ACCeasa alerta para
cumprimento da legislação
A ACCeasa, cumprindo seu papel
de entidade representativa dos
comerciantes da CeasaMinas e
atendendo exigência do Ministério
Público do Trabalho, continua alertando seus associados sobre a necessidade de obediência ao estabelecido na Lei 12.023/09. De acordo

com a legislação, as atividades de
movimentação de mercadorias
somente podem ser exercidas por
trabalhador com vínculo empregatício direto ou em regime de trabalho avulso, nessa hipótese, com
intermediação direta e obrigatória
do sindicato da categoria.
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Treinamento

O curso foi ministrado pela consultora Fernanda Rabelo (CompartVeg),
que destacou a importância do

sistema de rastreabilidade para
a melhor organização do setor.
Foram abordados, também, temas
como a aplicação da legislação INC
nº 02/2018 e alternativas para implantação da rastreabilidade.
Os participantes tiveram a oportunidade de esclarecimentos de
dúvidas sobre o processo de fiscalização e identificação dos produtos,
dentre outras.
Para Joaquim Oscar Alvarenga,
Seção de Agroqualidade da
CeasaMinas, o curso foi muito
produtivo. “Parabenizo a ACCeasa
pela iniciativa de proporcionar
este treinamento para as empresas
associadas. Precisamos unir forças
para implementarmos a legislação,
numa parceria entre todos os elos
da cadeia, bem como a órgãos governamentais responsáveis”.

DICAS DE SEGURANÇA

Como agir durante um assalto?

• Nunca reaja, pois em 90% dos casos as vítimas que tentaram enfrentar
um ladrão armado foram feridas.
• Se você for abordado por um criminoso, não tente acelerar o veículo ou
sair correndo, pois é muito provável que o marginal faça um disparo
com a arma.
• Não tente negociar com o ladrão, entregue o que ele pedir.
• Evite realizar movimentos bruscos, pois o ladrão pode interpretar como
sendo uma reação. Avise sobre os gestos que irá fazer.
Colaboração: Sergio Luiz - Empresa de Vigilância Plantão

ATENÇÃO!

O diretor-presidente da ACCeasa,
Noé Xavier, participou, no dia
12 de setembro, de apresentação
da Pesquisa de Vitimização do
Segmento Supermercadista, realizada pelo Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros Alimentícios da
Capital (Sincovaga BH), em parceria
com a Fecomércio MG.
O Sincovaga reuniu empresários
do setor e autoridades de segurança
pública do estado para apresentação
do levantamento, que tem como
objetivo auxiliar todo o setor na promoção de práticas que possam evitar
ou reduzir a ocorrência de crimes
nos estabelecimentos.
De acordo com a pesquisa, o
número de crimes contra supermercados apresentou uma redução
expressiva em Belo Horizonte, nos
últimos 12 meses. Nesse período,
32,4% dos estabelecimentos registraram algum tipo de violência,
o índice mais baixo desde 2013.
De acordo com o vice-presidente
do Sincovaga BH, José Luiz de
Oliveira, acabar definitivamente
com o problema ainda é um processo difícil. Entretanto, a iniciativa

A ACCeasa realizou, nos dias 11
e 18 de setembro, o treinamento
"Rastreabilidade de Hortifrúti",
com o objetivo de auxiliar os usuários do mercado a se adequarem
à Instrução Normativa Conjunta
ANVISA e MAPA nº 02/2018, que
determina critérios para garantir a
rastreabilidade dos produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana.
As novas regras de rastreabilidade de frutas, hortaliças e ervas
aromáticas começaram a valer no
mês de agosto em todo o país. Na
primeira fase de implementação,
a rastreabilidade será aplicada ao
grupo de citros, maçã, uva, batata,
alface, repolho, tomate e pepino.
Até fevereiro de 2020, todos os vegetais frescos destinados ao consumo humano deverão estar aptos a
serem rastreados ao longo de toda
a cadeia produtiva – ou seja, da
produção à venda ao consumidor
final, passando pela distribuição
e estocagem.

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

Olho Vivo

(31) 3394-7067 / 3399-3444

Pelotão da PM
(31) 3394-1217

HISTÓRIA
MEMORIAL CEASAMINAS

Em mais de quatro décadas de existência,
a CeasaMinas reúne histórias de pessoas
que aqui chegaram ainda no início das suas
atividades. São histórias como a do funcionário mais antigo da administração, Paulo
de Sá, que segue trabalhando, apesar de
aposentado: “Tenho alegria em trabalhar
aqui”. O comerciante Ivan Pereira, que era
produtor de laranja e inhame, encontrou
na CeasaMinas oportunidade de trabalho
e desenvolvimento para toda sua família:
“Nasci para ser comerciante e trazer minha família para trabalhar comigo foi uma
grande conquista”.

DECOM/CeasaMinas

Uma empresa feita por gente e sonhos
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UMA VIDA NA CEASA

Paulo de Sá
Funcionário na administração
da CeasaMinas há 47 anos

São os 47 anos de trabalho na administração da CeasaMinas que o
tornam o funcionário mais antigo da
empresa. Paulo Geraldo Pinto de Sá,
o “Paulo de Sá”, para todos, foi contratado no período de construção da
CeasaMinas, em 1971. “A CeasaMinas

foi constituída em 30 de abril de 1971
e comecei a trabalhar no dia 22 de
junho, ainda no escritório, que funcionava, então, na Av. João Pinheiro”.
“Tenho uma vida aqui!” destaca
Paulo de Sá, lembrando que é o
15º empregado da Ceasa registrado. O funcionário, que iniciou na
CeasaMinas como auxiliar administrativo, na sessão de pessoal, galgou
degraus e consolidou sua carreira
no setor financeiro da CeasaMinas.
“Este departamento foi minha casa
durante muitos anos. No departamento financeiro cheguei ao meu
primeiro cargo de chefia, em 1974,

quando, então, montamos o setor de
cobrança na Ceasa”.
Pela grande experiência, Paulo de
Sá ocupou o cargo de diretor financeiro interino por várias vezes e foi
chefe de gabinete nas gestões dos
presidentes Hélio Machado, Edson
Rezende e Altivo Almeida Cunha.
Lembranças

Paulo de Sá relembra que, no início,
foram enfrentadas algumas dificuldades. “Quando nós viemos para cá, não
tinha onde comer. Não havia nenhum
restaurante. No dia em que viemos esperar a mudança da Ceasa, tivemos que

comprar uma caixa de pêssego. Não me
esqueço disso. Foi o nosso almoço”.
Expectativas

Aposentado e ocupando atualmente o cargo de técnico nível superior
no departamento técnico, Paulo de
Sá diz que está se preparando para
parar de trabalhar, mas destaca
que, enquanto estiver com saúde e
tiver disposição para levantar cedo,
vem trabalhar com alegria. “Aqui
faço o que sei, o que eu gosto, meus
amigos estão aqui. Tenho o maior
prazer de trabalhar na Ceasa. Tudo
que consegui na vida foi aqui”.

TRABALHO E RESULTADOS

Ivan Francisco Pereira
Legumes Neovi Minas Brasil Ltda.
Há 44 anos na CeasaMinas

Na movimentada manhã em sua loja
no pavilhão F, Ivan Francisco Pereira,
proprietário da empresa Legumes
Neovi Minas Brasil Ltda. dá uma
pausa para falar sobre sua história
na CeasaMinas. O comerciante está
no entreposto desde a sua fundação
e sua empresa comercializa, atualmente, inhame, abóbora, cebola e
alho. “Eu era produtor de inhame e

laranja, que trazia para vender no
mercado. Comecei no Perrela, depois fomos para o Bairro São Paulo.
Quando foi inaugurado o mercado
novo, comprei quatro lojas. Em
1974, a CeasaMinas foi fundada e
trouxeram a gente para cá. Os pavilhões ainda não estavam completos e
fomos para a Pedra”, relembra.
Ivan ficou alguns anos na Pedra,
quando então iniciou suas atividades
como comerciante. “Eu fui um dos
maiores vendedores de repolho da
Ceasa. Passados alguns anos, eles
me trouxeram para esta loja, porque
havia começado a comercializar.
Comecei a comprar e vender, então
tive que vir para uma loja”.

Expansão

Com a empresa em expansão,
Ivan trouxe a família para trabalhar
com ele. “Primeiro trouxe meu irmão mais novo, depois outro irmão.
A minha irmã, que é formada em
contabilidade, trabalha comigo na
parte financeira há 33 anos”. Com
satisfação, Ivan explica que a empresa é totalmente familiar. “Somos
três irmãos, José Ivo, Eli e eu, além
do meu filho Jhon e minha irmã, que
todo mundo conhece como Teca”.
Para o comerciante o mais importante em sua trajetória foi ter trazido
a família para trabalhar com ele. “Para
mim, o que mais importou na Ceasa
foi trazer a família para trabalhar

comigo. Todos tiveram a oportunidade de crescer. Graças a Deus, porque
na roça tudo era muito difícil”.
Conquistas

Realizado, Ivan destaca a satisfação
em trabalhar com o que gosta. “Acho
que é muito valoroso o ramo da
alimentação. Eu nasci para ser comerciante. Já trabalhei na roça, fiz outras
coisas, mas meu negócio é comércio.
Lidar com um produto que já produzi é
muito bom, porque conheço à fundo”.
Com 69 anos, completados no
mês de junho, Ivan Pereira é grato
por tudo o que conseguiu na Ceasa.
“Para nós, acostumados com dificuldades, aqui foi o céu!”.
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Coluna Jurídica

A corrupção é um fenômeno mundial que existe
desde o início das sociedades organizadas, em
todos os âmbitos sociais, seja em países desenvolvidos, seja em países em desenvolvimento,
como é o caso do Brasil.
Não é exagero dizer que a corrupção destrói
perspectivas de vidas futuras, visto que sua
existência afeta diretamente os direitos básicos dos cidadãos, impossibilita o crescimento
socioeconômico de um país, enfraquecendo a
própria democracia. (NETO, 2017, p. 11)
Desta forma, demonstrando latente preocupação do legislador brasileiro foi promulgada a
Lei Anticorrupção – Lei 12.846 de 2013, também
conhecida como “Lei da Empresa Limpa” que veio
para nortear muitos a respeito de práticas corruptivas e a forma de responsabilização das pessoas
jurídicas, que neste caso abrange sociedades
simples, empresárias, personificadas ou não, seja
qual for sua forma de organização ou modelo
societário. Ressalta-se que a Lei 12.846/2013 não
trata da responsabilidade civil do Estado comumente estudada, em que o Estado é o responsável
pelos danos causados, por ação ou omissão de
seus agentes, mas em outra circunstância, quando o Estado é vítima de danos causados por entes
personificados ou não. (NETTO, 2017, p. 25)
Anteriormente à criação da referida lei, caso
uma pessoa causasse danos ao Estado, de uma
forma geral, a verificação da culpa se faria indispensável para ensejar a sua responsabilidade,
exceto se determinada conduta fosse amparada
por lei especifica que prevê a imposição da
responsabilidade objetiva, nos termos do parágrafo único do art. 927 do Código Civil.
Com a Lei 12.846/2013, basta a comprovação
da prática de atos lesivos pela pessoa jurídica,
nos termos do art. 5º do texto da lei, para que
sejam aplicadas as sanções cabíveis, sendo que a
responsabilização da pessoa jurídica não exclui a
responsabilidade (subjetiva) das pessoas naturais
envolvidas (art. 3º da referida lei) e independe dela.
Em meio a este cenário, especialmente após
a divulgação de diversos escândalos de corrupção envolvendo políticos e grandes empresas,
viemos abordar um termo que boa parte das
pessoas ainda não possuem familiaridade.
Trata-se de um instrumento já utilizado há
muitos anos pelas empresas multinacionais ao
redor do mundo, o Compliance, que vem ganhando notoriedade no Brasil como estratégia de governança a fim de mitigar atos corruptivos interna

Advogado Marcelo Romanelli
Assessor Jurídico da ACCeasa
e externamente, especialmente após a promulgação de legislações pertinentes, bem como o tramite no Congresso Nacional de diversos projetos
de Leis que visam a adoção do Compliance como
medida obrigatória pelas empresas que visam
negociar com a Administração Pública.
Este termo, classificado por grande parte
da doutrina como advindo do verbo to comply,
que significa estar em conformidade com algo,
de acordo com regras internas (SUMMERS, 1995, p.
271), vem ganhando espaço na administração de
empresas públicas e privadas no Brasil.
No entanto, o que causa grande confusão é que
muitas pessoas acreditam que o Compliance se
trata de meros cumprimentos de regras formais e
informais quando na verdade seu alcance é muito
mais amplo, ou seja, “é um conjunto de regras,
padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma
vez definido e implantado, será a linha mestra que
orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como a atitude dos seus
funcionários”. (CANDELORO; RIZZO; PINHO, 2012, p.30)
Além disso, observamos que, mediante a
implantação do Compliance, é possível fazer a
gestão de riscos legais e regulatórios, objetivando a maior eficiência de transações empresariais e mercantis.
Apesar de experiências bem sucedidas de
aplicação do Compliance se dar, na maioria das
vezes, em grandes empresas e multinacionais,
a tendência é que cada vez se espere a aplicação
desta prática em todos os tipos de organizações.
Isto porque o mercado busca exigir atuações
mais éticas, legais e sustentáveis das empresas.
O que muitos empresários se questionam
é como, na prática, a aplicação do Compliance

pode alavancar uma empresa. Importante destacar que não se tratam de normas vazias, regimentos internos e regulamentos genéricos. A estrutura deverá ser adaptada para cada empresa,
não podendo meramente transferir modelos de
aplicação desconsiderando a cultura e objetivos
organizacionais dentro de cada empresa, deixando de aplicar particularidades iminentes do
objeto social e da forma de posicionamento no
mercado, sob pena de ineficiência da medida.
Este conjunto de regras e medidas que
devem ser adotados possuem um campo de
abrangência amplo. Podemos mencionar regras
ambientais, financeiras, trabalhistas, tributárias
societárias, contratuais, concorrenciais, administrativas e normas internas como código
de ética, manual de conduta e procedimentos
internos. Assim, evidente que o sistema de
medidas adotado não visa apenas resguardar
quanto a atos praticados em face à administração pública, mas também em situações que
empresas praticam em face de terceiros.
Empresas que aplicam a ferramenta de
Compliance como política de governança, além
de conseguir gerir melhor riscos iminentes a
transações, conforme já dito, acabam possuindo
vantagem competitiva em relação às demais. Isto
porque é comum que outras empresas parceiras e
até investidores se sintam mais seguros em transacionar com empresas que possuem medidas de
anticorrupção e de transparência implementadas.
Além disto, outro benefício da implementação
efetiva do Compliance no ambiente empresarial
é a possibilidade, conforme artigo 7º, inciso VIII
da Lei 12.846/2013, de atenuação das sanções
impostas à pessoa jurídica responsabilizada por
atos de corrupção, caso verificada a existência de
mecanismos e procedimentos internos, auditoria
e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta.
Diante de todo o exposto e em observância
a casos práticos, é possível se verificar que empresas que utilizam o Compliance são seguramente menos suscetíveis a riscos do mercado,
com amplo controle de gerenciamento, pessoal
e financeiro. Assim, medidas de transparência
e que combatem a corrupção devem ser desenvolvidas, conduzidas e, principalmente, adotadas pela alta diretoria, para que, a partir destes,
sejam difundidas para toda a organização
operacional, tornando-se um hábito na cultura
da empresa e passem a vigorar de forma eficaz.
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