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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

Parceria entre a Prefeitura de Contagem, CeasaMinas e ACCeasa permitiu a 
liberação dos alvarás e só foi possível devido à desburocratização e aceleração 
do processo de regularização dos empreendimentos. 
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ALVARÁS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Prefeitura de Contagem entrega documento 

para 50 empresas da CeasaMinas
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O nosso novo presidente citou a 
abertura da economia como um 
dos pilares para o desenvolvimento 
do país, atraindo assim mais in-
vestimento para o Brasil. Mesmo 
com o país em crise, as empresas 
estabelecidas aqui na CeasaMinas 
não retrocederam em seus inves-
timentos, ampliaram suas vendas 
e contribuíram para a retomada 
deste desenvolvimento. 

Só tenho a parabenizar os em-
preendedores que aqui estão, pois 
demonstraram a importância da 
participação de cada empresa no 

crescimento da economia, através 
do número de empregos gerados, 
do volume de mercadoria comer-
cializada que abastece a mesa de 
cada um de nós, principalmente, 
dos mineiros. Estamos em clima de 
negócios, profissionalismo e otimis-
mo e certos de que novos tempos 
estão a caminho.

Sabemos, contudo, que as 
mudanças demandadas pelo país 
exigem tempo, atenção e não são 
tão simples. Em nosso setor, onde 
atuamos em um cenário de muitos 
atores, precisamos de união.

Nos últimos 6 meses a ACCeasa 
tem trabalhado em prol dessa 
união, auxiliando seu associado a 
entender a INC 02/2018, que trata 
sobre a rastreabilidade de produtos 
vegetais frescos, como também no 
auxílio para a obtenção dos alvarás 
de localização e na realização de cur-
sos, como o oferecido recentemente 
sobre higiene e manipulação de 
alimentos. Continuamos, também, 
atuando junto à administração da 

CeasaMinas, nas demandas dos 
associados e mantendo o Centro 
Social, onde temos um atendimento 
de qualidade impar nas áreas de 
fisioterapia, odontologia e exa-
mes médicos, além do centro de 
recrutamento e seleção, que traz 
muitos benefícios para as empresas 
associadas. Destacamos também as 
parcerias que a força desta associa-
ção tem nos proporcionado, o que 
muito nos honra. 

Este é o papel da nossa associa-
ção, auxiliar em todos os quesitos 
que pudermos e, se não soubermos, 
estaremos dispostos a procurar o 
caminho juntos. Percebemos que 
nosso associado tem se manifesta-
do satisfeito com nossas ações. Por 
fim, gostaríamos de deixar, sempre, 
bem claro: Associado, você é muito 
bem-vindo! Vamos juntos, porque 
juntos somos mais!
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MERCADO

Pela terceira vez consecu-
tiva, Ladislau Jerônimo 
de Melo assume a pre-
sidência da Associação 
dos Produtores de 
Hortifrutigranjeiros das 
Ceasas do Estado de 
Minas Gerais (Aphcemg). 
A cerimônia que em-
possou Ladislau e mais 
21 produtores, que 
irão compor a Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
Aphcemg, durante o triênio 2019/2021, ocorreu no dia 20 de janeiro, às 16h, 
no setor A do Mercado Livre do Produtor (MLP).

Durante a cerimônia, que contou com a presença de produtores, carrega-
dores, caminhoneiros, representantes da CeasaMinas, Coophemg e ACCeasa, 
Ladislau agradeceu o apoio que obteve durante a eleição e pediu que neste 
próximo ano todos continuem unidos para a construção de um entreposto 
melhor. “Gostaria de agradecer a todos que acreditaram na gente. Tivemos 
um 2018 muito difícil, mas vamos continuar lutando por todos. Hoje temos 
uma união muito forte entre as entidades e peço que continuemos juntos”. 

O diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, aproveitou o momento para 
relembrar a parceria de longa data que mantém com Ladislau e reafirmar o com-
promisso de continuar trabalhando lado a lado com a Aphcemg. “O Lauzinho 
é um grande parceiro da ACCeasa. Nós temos vários projetos em conjunto que 
visam resgatarmos o MLP e a Ceasa como um todo. Pretendemos levar isso 
adiante e trazer muitas melhorias para os produtores rurais, comerciantes, 
carregadores e os próprios funcionários da CeasaMinas também”.

Além de Ladislau foram empossados também: Antônio Donizete (vice-pre-
sidente), Ronaldo Pereira (diretor subsecretário), Lucimar Rocha (vice-diretor 
secretário), Geraldo Mendes (diretor tesoureiro), José de Sá Turquette (vice-di-
retor tesoureiro), Janaína Bertoni (diretora social), Rones dos Santos (vice-dire-
tor social), Galileu Campos (diretor comercial), Fábio José de Souza (vice-diretor 
comercial), Adilson Mendes (Conselho Deliberativo), Oscar Diniz (Conselho 
Deliberativo), Luciano Lopes (Conselho Deliberativo), Antônio Gomes (suplente 
Conselho Deliberativo), Luiz Paulo de Oliveira (suplente Conselho Deliberativo), 
Carlos Alberto Furtado (suplente Conselho Deliberativo), Elis Tavares (Conselho 
Fiscal), Sérgio Amorim (Conselho Fiscal), José Barbosa (Conselho Fiscal), 
Vander Neri (suplente Conselho Fiscal), Jair Magela (suplente Conselho Fiscal) 
e Luiz Antônio de Melo (suplente Conselho Fiscal).

A Associação Comercial da Ceasa-MG (ACCeasa) manifesta pesar pela perda 
das vidas na região de Brumadinho, em Minas Gerais, em decorrência da tra-
gédia do rompimento da Barragem 1 da Mina do Feijão e se solidariza com a 
comunidade e familiares atingidos. 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), esta tragé-
dia em Minas Gerais é o pior desastre em uma barragem em todo o mundo na 
última década e aponta para a necessidade de reforço global nas medidas de 
segurança do trabalho no setor da mineração.

Noé Xavier – Diretor-presidente da ACCeasa

MERCADO

NOTA DE SOLIDARIEDADE 

Ladislau Jerônimo de Melo é 
reconduzido à presidência da Aphcemg

ACCeasa lamenta rompimento 
de barragem em Brumadinho

2.455.649,51TOTAL DESPESAS

468.864,47SALDO FINAL 

SALDO ANTERIOR 652.345,45

T.A. Recebida 174.302,24

RDC Recebida 2.097.866,29

TOTAL RECEITAS 2.924.513,98

Tarifas Públicas 441.304,73

Serviços 1.157.748,04

Pessoal 437.025,01

Materiais 14.467,65

Convênios 52.948,40

Financeiros 352.155,68

Investimentos –

–10.04 - Comodato de Espaço

74.985,0010.01 - 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)

52.825,0510.09 - Receita Centro Social (Convênio)

4.140,9311 - Receitas Financeiras

–10.10 - Doações Recebidas

–12 - Outras Receitas Operacionais

–10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–13 - Outras Receitas Não Operacionais

440,0010.03 - Receita Área de Lazer

128.250,05TOTAL

54.508,0714 - Despesas Administrativas

49.899,0815 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

200,0016 - Serviços Prestados Pessoa Física 

6.768,6517 - Impostos, Taxas e Contribuições

484,0618 - Despesas Manutenção e Conservação

24.556,5119 - Outras Despesas Operacionais

206,5020 - Despesas Financeiras

–21 - Despesas Não Operacionais

136.622,87TOTAL DESPESAS

- 4.231,89DÉFICIT

4.140,93TOTAL

BALANÇO FINANCEIRO RDC

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Dezembro de 2018

Dezembro de 2018



ACONTECEU

PREFEITURA DE CONTAGEM
50 empresas da CeasaMinas recebem Alvará de localização e funciona mento dos seus empreendimentos

Em evento realizado na ACCeasa, no dia 
29 de janeiro, com a presença do prefeito 
de Contagem, Alex de Freitas, 50 empre-
sas instaladas na CeasaMinas, recebe-
ram, da Prefeitura de Contagem, alvarás 
de localização e funcionamento de ativi-
dade econômica. As empresas encontra-
vam-se em situação irregular quanto ao 
licenciamento, em virtude da ausência 
de apresentação do RIU – Relatório de 
Impacto Urbano. A liberação dos alva-
rás foi concedida após reivindicação 

da ACCeasa e da CeasaMinas junto à 
Secretária de Desenvolvimento Urbano 
de Contagem e só foi possível devido à 
parceria entre a Prefeitura de Contagem 
e a CeasaMinas, para desburocratizar 
e acelerar o processo de regularização 
dos empreendimentos.

O evento contou também com a parti-
cipação dos representantes de secretarias 
municipais, associados, representantes 
da Câmara Municipal, da CeasaMinas e 
do Grupo G7.

O diretor-presidente da 
ACCeasa, Noé Xavier, 
destacou a importância da 
liberação do documento e 
agradeceu a todos os mem-
bros da equipe de licencia-
mento da Prefeitura, pelo 
auxílio para sua liberação. 
Agradeceu, também, ao 
Grupo G7 e à Câmara 
Municipal de Contagem 
pela participação efetiva 
no processo.

Na oportunidade, a 
ACCeasa prestou uma 
homenagem aos repre-
sentantes da Prefeitura 
de Contagem, com a entrega, pelo diretor-presidente da ACCeasa, 
Noé Xavier, de um certificado de agradecimento pelos relevantes 
serviços prestados à Associação, ao entreposto, a comunidade e a 
Ceasaminas. Foram homenageados o prefeito de Contagem, Alex de 
Freitas, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Ivayr 
Soalheiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sant Clair 
Schmiett Terres, o subsecretário de Licenciamento e Fiscalização da 
SMDU, Patrick Neil Drumond Albuquerque e o Superintendente de 
Regulação Urbana da SMDU, Eduardo Eustáquio de Morais.

Noé Xavier enfatizou o empenho da Prefeitura com as deman-
das dos empresários. “Colocamos as nossas dificuldades em rela-
ção à questão da CeasaMinas com o relatório de impacto urbano, 
que não é uma questão simples de ser resolvida. Tivemos, então, 
de buscar uma forma, encontrada na própria legislação, que 
permite um tratamento diferenciado para uma empresa pública. 
Conseguimos encontrar um caminho, uma solução. O prefeito 
Alex vem atuando na simplificação desse processo, e quero agra-
decer tudo que tem feito para facilitar a vida do empresário, que 
não tem sido fácil”.

Homenagem
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Representantes do Grupo G7 
Contagem, do qual a ACCeasa faz 
parte, estiveram presentes ao even-
to. O grupo reúne sete entidades 
empresariais e representativas dos 
diversos setores da sociedade, com 
objetivo de construção conjunta 
de uma agenda estratégica para o 
desenvolvimento econômico e social 
do município.

Mário Lúcio Moura (CRCMG - 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Minas Gerais), presidente do 
G7, destacou a importância da li-
beração dos alvarás pela Prefeitura 
de Contagem. “A mudança nos 

GRUPO G7 DESTACA IMPORTÂNCIA DO PROCESSO PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS 

processos para liberação dos alvarás 
traz mais agilidade, simplificação 
e, o mais importante, transparência 
nesse processo”.

O presidente explica que a cidade de 
Contagem, no passado, era considerada 
uma cidade industrial e que, depois pas-
sou a ser também uma cidade comercial, o 
que era muito positivo. “Agora, Contagem 
é considerada uma cidade dormitório, 
perdendo a sua importância no contexto 
nacional. Com esse ato simbólico, o muni-
cípio passa a trilhar, novamente, o cami-
nho do desenvolvimento, impactando sig-
nificativamente para a sociedade, pois vai 
criar emprego e renda para a população”. 

De acordo com Mário Lúcio, a atua-
ção da Prefeitura de Contagem foi muito 
importante em todo o processo. “O nosso 
prefeito, Alex de Freitas, tem um grande 
mérito nessas mudanças, pois é preciso 
ter coragem para quebrar o paradigma 
negativo que existia em nossa cidade”. O 
presidente destaca que uma dessas mu-
danças foi a união do setor público com 
o setor empresarial, por meio do Grupo 
G7, que teve importância significativa 
nas evoluções que estão ocorrendo na 
cidade. Compartilhamos o pensamento 
de que a união faz a força. É assim que 
vamos trazer desenvolvimento para o 
nosso município.

"A atuação da Prefeitura de 
Contagem foi muito impor-
tante em todo o processo"

Mário Lúcio Moura 
Presidente do G7 Contagem
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50 empresas da CeasaMinas recebem Alvará de localização e funciona mento dos seus empreendimentos
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Transparência
O prefeito Alex de Freitas agradeceu a homenagem e destacou a importância da realização de um 
evento público, para entrega dos alvarás. De acordo com o prefeito, a medida se tornou necessária, 
pois Contagem é uma cidade em que boa parte do território não possui regularização fundiária e 
qualquer ação da prefeitura nessa situação, desperta, por força das práticas históricas, muita sus-
peição. “Se entregássemos o documento de outra forma poderia se pensar que alguém estivesse 
levando alguma vantagem, e isso é tudo que a gente tem tentado combater. Desde o primeiro dia de 
governo, queremos dar transparência e mostrar que as coisas mudaram na Prefeitura”.

“O Alvará de Localização e Funcionamento dispensa comentários em 
termos de importância. É uma das autorizações mais importantes e 
necessárias para toda e qualquer regularização da atividade a ser em-
preendida no estabelecimento. A emissão de alvarás sanitários, auto-
rizações e licenças ambientais e outras licenças específicas, como para 
operação com químicos, sempre dependem primeiramente da emissão 
do Alvará de Localização e Funcionamento. Além de tudo isso, no pro-

cesso de emissão do Alvará, temos a garantia de que o estabelecimento está em conformidade com 
as normas urbanísticas garantindo a construção e manutenção de uma cidade mais organizada e 
que promova melhor qualidade de vida à população. Enfim, a regularização da situação dos esta-
belecimentos da CeasaMinas através da emissão de alvarás de localização e funcionamento, é um 
marco importante e destaco aqui, o trabalho conjunto da presidência, diretoria e corpo funcional 
da ACCeasa, CeasaMinas e os órgãos do executivo e legislativo do município de Contagem na ini-
ciativa de um trabalho conjunto transparente e objetivo, alcançando a solução deste problema que 
perdurava há tempos e trazia reflexos negativos sociais e econômicos para a região. Mais um passo 
alcançado frente ao desenvolvimento sustentável!”

“O processo para liberação do Alvará de 
Funcionamento estava em trâmite há cerca de 
três anos e esta liberação é um grande alívio. 
Para trabalhar corretamente precisamos ter os 
documentos necessários. Com a intermediação 
da ACCeasa, deram prioridade à nossa solicita-
ção. Agradecemos o empenho da Prefeitura de 
Contagem para ajudar os comerciantes.”

Fábio Oliveira Silva - Diretor Administrativo - Imperial Importação e Exportação Ltda.

Altamir José Ferreira
Secretário Executivo da Presidência da CeasaMinas

Ivayr Soalheiro
Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano

Tiago Xavier - WF Frutas

“A grande impor-
tância da liberação 
dos alvarás é garan-
tir a continuidade 
do trabalho dos em-
presários da Ceasa. 
A realização de um 
evento para entre-
ga de alvará é algo 

muito simbólico. Isso mostra o nosso em-
penho e a determinação da administração 
pública na desburocratização e na transpa-
rência dos seus atos.”

“Atendendo a orientação do 
Presidente da Ceasaminas, 
Guilherme Caldeira Brant, 
trabalhamos em parceria 
com a ACCeasa no sentido 
de solucionar um pleito 
de extrema importância 
às atividades dos nossos 
concessionários. 

Assim, conseguimos, junto à Prefeitura Municipal 
de Contagem, a regularização cadastral com a emissão 
de alvarás de funcionamento, legalizando as ativida-
des econômicas desenvolvidas.”

LOJISTAS COMEMORAM

AVALIAÇÃO

Componentes da mesa: Guilherme Brant (presidente da CeasaMinas), 
Patrick Albuquerque (subsecretário de Licenciamento e Fiscalização), 

Noé Xavier (diretor-presidente da ACCeasa), Alex de Freitas (prefeito de 
Contagem), Ivayr Soalheiro (secretário de Desenvolvimento |Urbano e 

Habitação) e Mário Lúcio Moura (presidente do G7)

Diretoria da ACCeasa e o Prefeito Alex de Freitas: Aécio Ribeiro 
(diretor social), Karina Campos (diretora administrativa), Mário 

Tadeu Chaves (diretor financeiro), Noé Xavier (diretor-presidente) 
e Alex de Freitas (prefeito de Contagem)

Grupo G7 Contagem: Egmar Panta (ACIC); Odimar Carmo (CREA); 
Marco Aurélio Figueiró de Lourdes (CDL); Maria Helena Guedes 

(CIEMG); Noé Xavier (ACCeasa); Felipe Bicalho (ACIC); Reginaldo de 
Almeida Salles  (CDL); Mário Lúcio Moura (CRC)

Laerte Gestich (conselheiro da ACCeasa); Marcelo Lana (diretor técnico opera-
cional da CeasaMinas), Altamir Ferreira (Secretário Executivo da Presidência 

da CeasaMinas), Noé Xavier (diretor-presidente da ACCeasa), Mário Lúcio 
Moura (presidente do G7) e Guilherme Brant, presidente da CeasaMinas

Guilherme Martins (CEMA – Central Mineira Atacadista Ltda.), recebe, do 
prefeito Alex de Freitas, o Alvará de Localização e Funcionamento da empresa 

Tiago Xavier, da 
empresa WF Frutas 
e o secretário de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, 
Ivayr Soalheiro.
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É BOM SABER

SEGURANÇA

GRUPO MOTOGERADOR MERCADO

Novo comandante do 18º Batalhão 
de Polícia Militar visita a ACCeasa 

Corpo de Bombeiros orienta sobre 
utilização do gerador de emergência

ACCeasa discute sistema de 
justificativa para liberação de carrinhos

Noé Xavier, diretor-presi-
dente da ACCeasa, recebeu, 
no dia 31 de janeiro, a visita 
do novo comandante do 18º 
Batalhão de Polícia Militar, o 
tenente-coronel Maurício José 
de Oliveira. Acompanhado 
do comandante do Pelotão 
da Polícia Militar na Ceasa, o 
2º tenente Edvaldo Luiz da Silva e do gerente de segurança da CeasaMinas, 
Sergio Luiz, o novo comandante se apresentou à ACCeasa e se colocou à dis-
posição no trabalho para a segurança pública dos usuários da CeasaMinas e 
seu entorno. O comandante informou que a Polícia Militar tem intensificado 
suas ações no entorno da Ceasa, inclusive com a participação de policiais de 
outras companhias, que não compõem o convênio da Polícia Militar, para 
oferecer mais segurança àqueles que vêm fazer compras no entreposto.   
Noé Xavier agradeceu a atuação da Policia Militar e destacou que o mer-
cado está, há cerca de um ano, sem ocorrências graves. O tenente coro-
nel Edvaldo da Silva observou que as blitzen realizadas na entrada da 
CeasaMinas tem inibido substancialmente os roubos e furtos, inclusive 
com ações para averiguação de roubo de celulares, o que têm propor-
cionado excelentes resultados para a segurança pública do entreposto.  
A ACCeasa dá boas vindas ao tenente-coronel Maurício José de Oliveira 
e deseja sucesso nesse novo desafio, à frente do 18º Batalhão de Polícia 
Militar de Contagem.

O Grupo Motogerador, também conhecido como Gerador de Emergência, é 
um equipamento que transforma a energia mecânica, química, solar ou de 
qualquer outra natureza em energia elétrica, sendo amplamente utilizado na 
indústria, comércio, eventos e até em residências.

Considerando a presença desse equipamento em diversas lojas no interior 
do entreposto de Contagem, o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com 
o Departamento de Operações da CeasaMinas – DEPOP, realizou, entre o 
final do mês de dezembro de 2018 e início de janeiro do corrente ano, di-
versas vistorias de orientação para esclarecer sobre os cuidados relacionados 
à instalação e manutenção de geradores, alertando, principalmente. sobre a 
necessidade de adequações face às normas vigentes.

O diretor-presidente da ACCeasa, Noé 
Xavier e o presidente da Aphcemg, Ladislau 
Jerônimo de Melo, participaram, no dia 28 
de janeiro, de reunião na CeasaMinas para 
discutir a Resolução da Diretoria - RD-
PRESI/04/19 - e tomar conhecimento do 

sistema eletrônico de justificativa para liberação de carrinhos. Publicada 
em 18 de janeiro de 2019, a resolução tem como objetivo normatizar a li-
beração de carrinhos de madeira retidos e/ou apreendidos no entreposto de 
Contagem da CeasaMinas e descritos no art. 97 do Regulamento de Mercado. 

De acordo com Noé Xavier, a implantação dessa RD está prevista para o mês de 
fevereiro e serão divulgadas, oportunamente, outras informações. O diretor expli-
ca que a fiscalização é necessária para proteger o patrimônio dos associados e dos 
usuários. “Esse é um processo novo, que merece ser colocado em prática. Estamos 
iniciando a implantação dessa norma e ela será avaliada para melhorias no proces-
so. Em caso de dúvidas os associados devem entrar em contato com a ACCeasa”.• Informações sobre o Grupo Moto-

gerador deverão constar no Projeto 
de Prevenção e Combate a Incêndios 
e Pânico, que deverá ser submetido à 
aprovação do Corpo de Bombeiros.
• Adquira equipamentos somente 
junto a empresas especializadas, 
evitando improvisações.
• A instalação deverá ser realiza-
da por empresa e/ou profissional 
habilitado, que deverá, obrigato-
riamente, emitir ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica).
• A ART deverá ficar disponível no 
caso de uma possível fiscalização 
e deve ser apresentada uma cópia 
ao Departamento de Operações da 
CeasaMinas – DEPOP, para conheci-
mento e controle.
• Faça o devido planejamento de 
consumo e tempo de utilização, pois 
a capacidade máxima para estoca-
gem, no interior da edificação, de 
óleo diesel para abastecimento é de 
2.000 litros.
• Instale extintor (Pó Químico Seco) e 
mantenha-o devidamente sinalizado 
próximo de cada gerador e/ou reser-
vatório de combustível para facilitar 
o combate a um princípio de incêndio. 
• Embaixo de todo reservatório de 
combustível deverá conter, obriga-
toriamente, uma bacia de contenção 
com capacidade volumétrica de, no 
mínimo, 50% a mais que a soma de 
todos os reservatórios existentes, 
pois, em caso de vazamento, evitará 

que ocorra acidentes, propagação de 
incêndio e/ou dano ambiental.
• Não se deve estocar materiais/
mercadorias próximos a geradores, 
respeitando uma distância de, no 
mínimo, 2 metros em todos os lados.
• Os locais de instalação dos geradores 
deverão ser demarcados no piso com 
faixas entre 0,05 m e 0,20 m na cor 
branca ou amarela em todo o perímetro, 
a fim de indicar uma separação entre os 
locais de armazenamento de materiais 
e corredores de circulação, salvo em ca-
sos de instalação em uma sala isolada.
• Os locais onde estão instalados os 
geradores e seus reservatórios devem 
dispor de acesso para facilitar as ins-
peções e manutenções que assegurem 
seu perfeito funcionamento, bem como 
ser acessado por equipes do Corpo de 
Bombeiros em caso de emergência.
• É de suma importante manter o 
entorno do gerador e/ou reservató-
rio de combustível limpo e desobs-
truído, sem a presença de materiais 
sujeitos a combustão, como estopas, 
papelões e plásticos.
• Deverão ser realizadas manu-
tenções e testes periódicos, a fim de 
assegurar o perfeito funcionamento 
dos geradores, principalmente em 
situações emergenciais.
• Preferencialmente, os geradores de-
verão ser instalados em locais protegi-
dos das intenpéries, para prolongar sua 
vida útil, bem como impedir o acesso de 
pessoas não aptas a manuseá-los.

Para esclarecimento de dúvidas e outras informações, 
procure o Pelotão do Corpo de Bombeiros instalado na 
Ceasa ou o Departamento de Operações da Ceasa Minas.

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

BOMBEIRO - O amigo certo das horas incertas

Orientações para os comerciantes que já instalaram 
ou pretendem adquirir este tipo de equipamento

Veja a íntegra da RD-PRESI/04/19 no site da CeasaMinas
(Transparência Pública      Institucional      Resolução da Diretoria)



HISTÓRIA

MEMORIAL CEASAMINAS

Histórias de trabalho e amizade

“Eu era prego. Virei martelo”. Com 
essa expressão o empresário Márcio 
Eustáquio da Fonseca, um dos sócios 
da empresa Irmãos Fonseca, define sua 
história na Ceasa. O empresário conta 
que iniciou suas atividades no setor 
ainda com 17 anos, como funcionário 
na empresa Santos e Fios Ltda., insta-
lada inicialmente, na rua Guaicurus, 
em Belo Horizonte. “Trabalhei 18 
anos com eles. O proprietário era o Sr. 
Francisco Pereira dos Santos. Pessoa 
muito correta. Aprendi muito com ele”. 

Márcio Eustáquio relembra que em 
1983 a empresa foi instalada na Ceasa 
e ele continuou como funcionário até 
1988. “Quando estavam para encerrar 
as atividades, pensei em abrir um 
negócio aqui. Tive a ideia e,  junta-
mente com meus três irmãos, José 
Luiz Fonseca, Luiz Carlos Fonseca e 
Antônio Galdino Fonseca, iniciamos 
as atividades da Distribuidora Irmãos 
Fonseca”. O empresário conta que a 
loja foi comprada em 1989 e inicial-
mente atuava com a comercialização 

Quando chegou na Ceasa, aos 20 
anos, em 1980, a funcionária da 
CeasaMinas, Maria de Fátima Martins 
de Matos Nunes, iniciava uma trajetó-
ria profissional de 39 anos em uma das 
principais centrais de abastecimento 
do país. “Comecei trabalhando no 
Mercado Distrital do Cruzeiro. Meu 
cargo era de Auxiliar Administrativo. 
Emitia boletos para os permissioná-
rios, era secretária, fazia de tudo um 
pouco. Éramos o Gerente do Mercado, 
eu e uns quatro Orientadores”. Esse foi 
o seu primeiro emprego e, com muita 
dedicação, Fátima galgou degraus. 
Atualmente é secretária da diretoria 
técnico operacional, função que assu-
miu em junho de 1981. “Permaneço 
nessa função até hoje, exercendo um 
trabalho que adoro. Sempre tive a 

de ração e farináceos. “Agora trabalha-
mos com miudezas e bomboniere”.

Resultados
De acordo com Márcio Eustáquio, 
os resultados do empreendimento 
foram os melhores possíveis. “Já 
tinha clientela, fornecedores e já co-
nhecia o mercado. O segredo é muita 
paciência e, colocar o chapéu onde se 
pode alcançar”, destaca.  

Família 
Satisfeito, Márcio Eustáquio destaca 
a participação de toda a família nos 
negócios da empresa. “A família 
trabalha toda com a gente. Todos os 
filhos e sobrinhos têm curso superior, 
conquistados com o seu trabalho 
na Distribuidora. Meu filho, Diego, 
aprendeu aqui e já tem a empresa dele, 
a ‘Ponto de Bala Distribuidora’. Se jun-
tarmos as duas empresas, temos, atual-
mente, mais de 200 funcionários”.

CeasaMinas
“A Ceasa para mim é tudo”, enfatiza o 
comerciante, destacando as facilidade 
que encontrou na CeasaMinas para 
trabalhar. “Aqui encontramos toda a 
estrutura necessária para as nossas 
atividades. Só quem vivenciou o 
trabalho na rua Guaicurus, pode dar 
valor ao que temos hoje. Lá não tinha 
nem como estacionar o carro. Não 
tenho nada a reclamar. Só elogios”. 

Márcio Eustáquio faz questão 
de destacar sua satisfação com as 
amizades adquiridas no entreposto. 
“As amizades formadas aqui não têm 
preço. Destaco, entre elas, o meu 
amigo Garcias, um comerciante que 
respira Ceasa”.

sorte de trabalhar com pessoas boas. 
Sou alegre e bem-humorada, então 
consigo levar isto também a quem está 
junto de mim”.

Fátima conta que no segundo 
semestre de 1982, quando foi ex-
tinto um convênio entre a Ceasa e 
a Prefeitura de Belo Horizonte, os 
Mercados Distritais passaram a ser 
administrados pela Prefeitura, e todos 
os funcionários vieram trabalhar em 
Contagem. “Para mim, foi tudo novo. 
Era meu primeiro emprego (e único até 
hoje). Achei o máximo conhecer tanta 
gente de uma só vez. Comecei, então, a 
fazer minhas amizades. Saíamos sem-
pre às sextas-feiras para um barzinho, 
que é onde a gente conhece mais as 
pessoas, num papo descontraído”.

Do Mercado do Cruzeiro, Fátima 
passou a trabalhar na Tesouraria, 
onde ficou por dois anos, quan-
do passou a ser secretária do 
Departamento Financeiro. 

Contribuição
Fátima considera muito satisfató-
rio ver a empresa em que trabalha 
crescer e se tornar uma Ceasa com 
destaque no Brasil inteiro. “Trabalho 
em uma Ceasa diversificada! Sei que 
aqui tem uma contribuição, mínima 
que seja, da minha parte. Espero que, 
mesmo quando eu estiver fora daqui, 
continue vendo a Ceasa crescer e que 
ela mantenha esta referência de mer-
cado de abastecimento”.

Márcio Eustáquio da Fonseca
Distribuidora Irmãos Fonseca
Na CeasaMinas desde 1983

Maria de Fátima de Matos Nunes
Secretária da diretoria técnico 
operacional
Na CeasaMinas desde 1980

TRABALHO 
E TRADIÇÃO

ALEGRIA E 
DEDICAÇÃO
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Muito além dos números expressivos de 
comercialização, em seus 44 anos de atuação, 

a CeasaMinas constrói sua  história com a 
participação de comerciantes e funcionários que 

dedicaram sua vida ao abastecimento.
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MERCADO

RASTREABILIDADE

Nova legislação de rastreabilidade de vegetais frescos já é realidade

A Instrução Normativa nº 2, conjunta 
entre Anvisa e Ministério da Agricultura 
(INC nº 2), determina os critérios para 
garantir a rastreabilidade dos produtos 
vegetais frescos destinados à alimen-
tação humana, sejam nacionais ou im-
portados, para fins de monitoramento e 
controle de resíduos de agrotóxicos.

Indica também como cada elo da 
cadeia deve proceder para atender aos 
requisitos da norma, bem como as infor-
mações que devem estar disponíveis e de 
fácil acesso aos órgãos fiscalizadores.

A partir de agosto de 2018, passou 
a ser exigida a adequação dos seguintes 
produtos: citros, maçã, uva, batata, al-
face, repolho, tomate e pepino. Contudo, 
o prazo para este grupo de produtos foi 
prorrogado por 4 meses, sendo que a 
cobrança para as adequações passou a 
vigorar em dezembro de 2018. 

Em fevereiro de 2019 entrarão para a 
lista outras culturas, conforme consta no 
Anexo III da INC nº 2. São eles: Melão, 
Morango, Coco, Goiaba, Caqui, Mamão, 
Banana, Manga, Cenoura, Batata doce, 
Beterraba, Cebola, Alho, Couve, Agrião, 
Almeirão, Brócolis, Chicórea, Couve-flor, 
Pimentão, Abóbora, Abobrinha.

A partir de janeiro de 2020 a 
rastreabilidade dos demais produtos 
vegetais será obrigatória.

Importância 
A preocupação com a segurança alimen-
tar vem crescendo nos últimos tempos, 
e é um comportamento percebido por 
todos os elos da cadeia de alimentos. 
Podemos dizer que a rastreabilidade é 
fator fundamental para o controle de 
qualidade e segurança dos alimentos. 
É ela que irá garantir a procedência 
do alimento e desta forma levar mais 
segurança para os consumidores.

Através da rastreabilidade é possível:
• Gerar registros em todas as fases da 

cadeia produtiva do alimento.
• Conhecer o histórico do produto.
• Bloquear/retirar o produto do 

De acordo com a Instrução Normativa Conjunta nº 02/2018, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), até 2021, obrigatoriamente, as principais fru-
tas e hortaliças produzidas no Brasil deverão ser rastreadas. 

Para esclarecer seus associados sobre as dúvidas relacionadas ao novo 
sistema, bem como, orientar para as adequações necessárias, a ACCeasa 
convidou a consultora Fernanda Rabelo, da empresa Compartveg, que traz 

informações importantes para que os entes da cadeia produtiva atuem em 
conformidade com a legislação. 

A Compart Veg monitora e acompanha a mudança de legislações relaciona-
das à produção e comercialização de alimentos e, em parceria com a ACCeasa, 
realizou, no segundo semestre de 2018, uma série de palestras e treinamen-
tos gratuitos para os associados, visando auxiliar os lojistas distribuidores a 
se adequarem e atenderem às novas exigências do mercado.

mercado no menor tempo e com 
menor custo possível nos casos em 
que houver riscos para a saúde do 
consumidor, evitando, desta forma, 
danos à saúde pública.

Para os operadores da cadeia de alimentos 
a rastreabilidade oferece vantagens como:
• Divisão das responsabilidades ao 

longo da cadeia: todos os elos da 
cadeia se responsabilizam.

• Transparência na comercialização.
• Proteção da reputação.
Para os consumidores, o acesso às in-
formações sobre o alimento aumenta a 
credibilidade com o mercado, uma vez 
que a rastreabilidade é um atributo de 
qualidade. 

Adequações 
Para o mercado distribuidor é impor-
tante que a empresa tenha registros 
das etapas imediatamente anterior e 
posterior ao seu processo. Desta forma, é 
necessário ter um controle através de re-
gistros da entrada/compra e saída/ven-
da de todos os produtos comercializados. 

Caso o produto passe por algum 
processo dentro da empresa, também 
é necessário realizar registros. Por 
exemplo: embalar produtos de forma 
fracionada (bandejas, potes, cumbu-
cas); misturar produtos que possuem 
origens diferentes; dentre outros.

Os produtos comercializados devem 
possuir identificação através de eti-
quetas impressas com informações que 
permitam à autoridade competente 
identificar os produtos vegetais de for-
ma única e inequívoca. Esta identifica-
ção pode ocorrer através de caracteres 
alfanuméricos, código de barras, QR 
Code, ou qualquer outro sistema, con-
forme artigo 7 da INC nº 2.

É importante destacar que a legis-
lação exige que estes registros fiquem 
armazenados por, no mínimo, 18 meses 
e os mesmos devem conter, no mínimo, 
as informações obrigatórias dispostas 
no anexo I e II da INC nº 2.

Os controles poderão ser feitos atra-
vés de registros manuais (planilhas, 
cadernos e tabelas) ou sistemas eletrô-
nicos (sistemas próprios, aplicativos 
gratuitos, softwares pagos, etc.). A 
escolha pela forma de controle depen-
derá da realidade de cada empresa, do 
volume de registros a serem realizados 
e da possibilidade de investimentos.

É importante ressaltar que o uso 
adequado de sistemas dependerá de 
uma correta instrução e compreensão 
do processo por parte do operador. 
Logo, a legislação precisa estar clara 
para o lojista para que o processo seja 
realizado de forma correta e eficaz.

Produtor Rural
O produtor rural representa o início 
da cadeia de alimentos. O processo de 
rastreabilidade inicia-se antes mesmo 
do alimento estar apto para ser colhido. 
Todas as atividades de campo, realizadas 
para o cultivo daquele produto, devem 
estar registradas no Caderno de Campo.

Apesar do produtor rural ser a ponta 
inicial da cadeia de alimentos, logo, do 
processo de rastreabilidade, muitas 
vezes as novas exigências de mercado 
chegam por último para eles, uma vez 
que na maior parte do tempo ele está 
envolvido com as práticas agrícolas e 
possui acesso restrito às atualizações 
das legislações. Desta forma, os distri-
buidores têm papel importante no com-
partilhamento das informações para 
proporcionar aos produtores o acesso às 
novas exigências de mercado. 

O caderno de campo, assim como 
os registros de rastreabilidade para 
os distribuidores, pode ser confeccio-
nado através de registros manuais 
ou eletrônicos. 

Nem sempre as ferramentas apli-
cáveis para o mercado distribuidor 
poderão ser utilizadas pelos produtores, 
pois os controles de rastreabilidade são 
diferentes. Mas é possível encontrar fer-
ramentas eficazes e que “se conectam” 

aos dados do distribuidor para facilitar 
o processo da rastreabilidade. É o caso 
do Caderno de Campo, lançado recente-
mente pela Compart Veg, que propicia o 
registro adequado das informações, com 
o intuito de atender a legislação vigen-
te, e facilita a Gestão dos Fornecedores 
pelos Distribuidores através do acesso 
direto aos registros de aplicação de 
insumos e defensivos para cada lote 
adquirido. É importante ressaltar que 
os dados que são compartilhados ao 
longo da cadeia são definidos conforme 
autorização de cada elo, respeitando 
a legislação. A vantagem do compar-
tilhamento de dados via sistema é a 
possibilidade do armazenamento das 
informações para consultas futuras de 
forma rápida e segura.

Rotulagem 
É importante ressaltar que a legislação 
sobre a rastreabilidade não sobrepõe à 
outras normas vigentes. 

Os alimentos embalados na ausên-
cia do consumidor devem possuir in-
formações de rotulagem obrigatórias, 
de acordo com as legislações vigentes 
da Anvisa, Mapa e Inmetro, conforme 
categoria do produto. 

O mercado produtor/embalador 
deve respeitar as determinações que 
tratam das informações obrigatórias, 
tamanho da fonte dos caracteres, ne-
cessidades de registros do produto no 
órgão competente, além das restrições 
de informações dos rótulos, que podem 
gerar dúvidas ou engano ao consumidor. 

Com todos os elos da cadeia de 
alimentos cada vez mais envolvidos 
e a informação fluindo ao longo do 
processo, certamente teremos pro-
dutos cada vez 
melhores e mais 
seguros chegando 
às mesas dos 
consumidores.

ESCLAREÇA SUAS DÚVIDAS

Fernanda Rabelo 
Compart Veg


