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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO
Obras avançam e sinalizam para ampliação
de estacionamentos no entreposto
Página 5

Após anos de discussões e trabalho para solucionar a carência de estacionamentos
no entreposto, a ACCeasa está construindo, finalmente, em parceria com a
CeasaMinas, Aphcemg, conselheiros e parceiros, uma solução para o problema.

COM A PALAVRA, A DIRETORIA

“Não é o mais forte da espécie que
sobrevive, nem o mais inteligente,
mas sim aquele que se adapta melhor às mudanças”. Esta reflexão de
Charles Darwin torna-se absolutamente contemporânea e é o grande
desafio da atualidade. A falta de
estacionamentos é uma demanda
antiga no nosso entreposto, pois
sua expansão fez diminuir os espaços livres, prejudicando a atuação
dos nossos clientes nas operações
de carga e descarga. Oferecer mais
conforto aos clientes era uma das

prioridades dos nossos associados,
quando assumimos a diretoria da
ACCeasa. Já havia estudos, projetos e sonhos. Mas, como tirar tudo
isso do papel?
Infelizmente, apesar da aprovação
dos associados em Assembleia Geral,
o estudo para desenvolvimento de
um novo modelo de organização do
trânsito e disponibilização de vagas
para estacionamento no entreposto
de Contagem, denominado Projeto
Logístico, desenvolvido pela diretoria anterior, não avançou para
sua implementação, pois o mesmo
não foi aprovado pelo Conselho de
Administração da CeasaMinas.
E, de repente, eis que estamos
trabalhando nisso. A partir de parcerias importantes com a diretoria
da CeasaMinas, conselheiros da
ACCeasa, o presidente da Aphcemg,
associados e parceiros, estamos
transformando um sonho em realidade. Contamos, também, com o
importante apoio das autoridades

municipais na agilidade das aprovações necessárias.
Acreditamos que esta condição só
se tornou possível porque as diretorias anteriores trabalharam incansavelmente, buscando atender esta
urgente demanda dos comerciantes.
Essas diretorias organizaram a casa
para que tivéssemos condições de
propor o início da obra em terreno
da ACCeasa, para criar um estacionamento social. Estamos agora buscando outras áreas e outros apoios
para a criação de novos bolsões de
estacionamento.
Sempre com muita transparência,
o projeto traz a expectativa de melhorias para todos do nosso entreposto.
Temos plena convicção do caminho longo a percorrer. Por isso, mais
uma vez, falamos de união. Sem ela,
não estaríamos vivendo este momento ímpar. Juntos somos mais.
Karina Campos Santiago
Diretora Administrativa da ACCeasa
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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

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Márcio Antônio Ferreira
Presidente do Conselho

Conte com a ACCeasa para o sucesso do seu processo de seleção!

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

SOLICITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E RECEBIMENTO DE CURRÍCULOS:
Centro de Recrutamento da ACCeasa
(31) 3394-1155 • WhatsApp: (31) 99583-5122
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)

DEVIDO ÀS FÉRIAS DAS COLABORADORAS DO SETOR, NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO DE 15 A 29 DE JULHO
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MERCADO/ FINANCEIRO
PRODAL

BALANÇO FINANCEIRO RDC

Benefícios para entidades carentes Maio de 2019

Doações

Os programas sociais do Instituto atingem hoje mais de 180 entidades sem
fins lucrativos, distribuídas em mais de 20 municípios de Minas Gerais. São
mais de 26.000 pessoas beneficiadas semanalmente com alimentação que
vem das doações de lojistas e produtores da CeasaMinas.
No ano de 2018 foram doados para essas entidades, 1.482.270 kg de alimentos in natura e mais de seiscentas e trinta mil (630.000) refeições em forma de
Mix de Legumes desidratados. O Mix de Legumes é um alimento produzido
pelo Instituto, que tem por objetivo garantir uma alimentação balanceada e
altamente nutritiva, além de muito saborosa e extremamente versátil. Com
o MIX, as instituições conseguem preparar desde uma sopa até quibe, pizzas,
pães, suflês e outras diversas receitas que usam o produto como base. Dessa
forma, os beneficiados têm acesso a uma alimentação diversificada.
Parceria

RECEITAS

SALDO ANTERIOR

Quem desejar conhecer o trabalho do Instituto ou passar a ser um doador,
pode agendar um contato pelo telefone (31) 3399-3450. Mais informações e
números de doações podem ser vistos no site www.iceasaminas.org.br.

178.067,68

RDC Recebida

2.111.554,21

TOTAL RECEITAS

3.368.170,43
336.773,96
1.110.226,78

DESPESAS

Pessoal

417.201,41

Materiais

14.124,55

Convênios

52.812,93

Financeiros

233.246,00

Investimentos

–

TOTAL DESPESAS

2.164.385,63

SALDO FINAL

1.203.784,80

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Maio de 2019

10.01 - Mensalidades de Associados

–

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)

52.814,30

10.10 - Doações Recebidas

–

10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–
126.583,30
5.369,77

11 - Receitas Financeiras
12 - Outras Receitas Operacionais

–

13 - Outras Receitas Não Operacionais

–

TOTAL

DESPESAS

73.769,00

10.02 - Receitas Centro Administrativo

TOTAL

Segurança

Como participar

T.A. Recebida

Serviços

O presidente do Instituto CeasaMinas, Ricardo Carnaval Furtado, destaca a
importância da participação dos lojistas e produtores rurais do entreposto
com a doação dos alimentos que são destinados para todas essas pessoas.
“Precisamos que cada vez mais parceiros doadores acreditem e passem a fazer
parte do projeto com doações de alimentos que perdem o valor comercial ou
mesmo que estejam excedentes”.
Ricardo Carnaval explica que, com mais doações, o instituto poderá atender cada vez mais pessoas. “Hoje existem mais de 47 instituições na fila de
espera para serem beneficiadas”.

Outro fator importante é que doar através do instituto traz diversas seguranças
para quem o faz. Uma doação direta para uma instituição representa um risco
para quem doa, pois o mesmo será responsabilizado civilmente pela doação
realizada. Além disso, as doações através do Instituto são controladas e cada
instituição recebe de forma equilibrada aquilo que tem condições de consumir,
evitando que o desperdício de alimentos seja simplesmente deslocado de lugar.

1.078.548,54

Tarifas Públicas

RECEITAS

Na CeasaMinas, o Instituto
CeasaMinas, por meio do
Programa de Distribuição de
Alimentos (Prodal – Banco de
Alimentos) é o órgão responsável e legítimo pela coordenação
e destinação, dos alimentos
doados pelos lojistas, garantindo o controle e a segurança
alimentar e implementando
técnicas e procedimentos para
reduzir o desperdício.
O Instituto CeasaMinas
(PRODAL) passou por diversas
reestruturações nos últimos
anos. Hoje o instituto é uma
organização da sociedade civil
(OSC), tendo por associados e
participantes do Conselho as
entidades beneficiadas pelo
mesmo. Dessa forma, os principais interessados no trabalho realizado passaram a ter poder de voto e a
participar das decisões estratégicas e da gestão da entidade.

5.369,77

14 - Despesas Administrativas

39.620,14

15 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

52.766,36

16 - Serviços Prestados Pessoa Física

–

17 - Impostos, Taxas e Contribuições

14.755,17

18 - Despesas Manutenção e Conservação
19 - Outras Despesas Operacionais
20 - Despesas Financeiras
21 - Despesas Não Operacionais
TOTAL DESPESAS
SUPERÁVIT

376,26
12.542,71
91,00
–
120.151,64
11.801,43
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AÇÃO SOCIAL
LAR DE ANTÔNIO TEREZA

Dedicação integral à educação infantil
O Lar de Antônio Tereza é uma
instituição filantrópica privada,
que, por intermédio de seu “Centro
de Educação Infantil Professora
Maria Lúcia Hannas” – CEI, oferece creche e pré-escola a crianças
de 1 a 6 anos, em sua maioria
muito pobres, em tempo integral.
A instituição também oferece,
gratuitamente, transporte escolar,
uniformes, quatro refeições diárias,
assistência médica, odontológica
e psicológica.
Seu crescimento tem sido extraordinário: iniciou suas atividades em
2014 com 62 crianças; em 2015, aumentou para 128; em 2016, para 192;
em 2017, para 296; em 2018, para
439; e, neste 2º semestre de 2019, já
são 558 crianças matriculadas.
O Professor Vicente de Paula
Mendes, atual presidente e um dos
fundadores da instituição, hoje com
76 anos – conhecido na CeasaMinas
como “Professor Vicente” por serviços jurídicos prestados à ACCeasa
e aos usuários do entreposto – explica que a meta é atender a 100%
da demanda na região – para que a
nenhuma família falte esse apoio
fundamental.
Convênio PBH

A Instituição mantém convênio com
a Prefeitura de Belo Horizonte, que
além de custear quase 100% da folha
de pessoal e encargos, fornece alimentação de qualidade e apoio técnico para a confecção de alimentos.

Segundo o Professor Vicente, sem
esse apoio essencial o número de
famílias beneficiadas seria reduzido
a menos de 1/3.

corretamente, a escovar os dentes,
a se vestir e a dormir na hora certa – começando a se preparar para
a alfabetização”.

PRODAL e Mesa Brasil

Prevenção

O Lar também recebe regularmente alimentos fornecidos pelo
PRODAL (Instituto CeasaMinas)
e do Programa MESA BRASIL, do
SESC, com enormes benefícios
para a melhoria da alimentação
das crianças.

De acordo com o professor Vicente,
o projeto inicial era de um abrigo
institucional (orfanato), mas hoje
ele reconhece que a creche, em
tempo integral, é o melhor meio de
ajudar a criança, educando-a, alimentando-a corretamente, evitando seu abandono e ainda mantendo-a junto a sua família, em muitos
casos, apenas a mãe pobre, solteira
e desempregada. “Toda criança tem
pai e mãe; mas muitas não conhecem o pai. E a mãe, para sobreviver,
precisa trabalhar. A creche se torna
indispensável”.

Responsabilidade Social

Para o Professor Vicente, o CEI é
hoje a maior e melhor creche de
Belo Horizonte. “Em sua construção não foi utilizado um centavo
de dinheiro público, numa demonstração cabal do que pode ser feito
pela iniciativa privada imbuída de
responsabilidade social”. Ele destaca que “a criança pequena, de 0
a 7 anos, é a semente do amanhã;
alimentá-la e educá-la são o melhor investimento que a Sociedade
Civil pode fazer para a construção
de um mundo melhor. É a solução
preventiva e planejada para a saúde,
educação, segurança e a melhoria
de qualidade do futuro trabalhador.
Nos primeiros 7 anos de vida, a
criança não aprende apenas a falar
e andar: é nesse período que ela
forma seu caráter e personalidade,
aceita a disciplina, aprende a conviver e a respeitar o outro, a observar
regras e limites, a se alimentar

Estrutura

Numa área física de 8.000 m², foram construídas 42 salas de aula,
16 apartamentos, refeitório com
240 m², cozinha industrial para
1.500 refeições, quadra coberta poliesportiva, auditórios, consultórios
médico, odontológico e psicológico,
zeladoria e portaria. As instalações
são modernas: a instituição tem
poço artesiano, depósitos subterrâneos para coletar 750.000 litros de
água de chuva (para uso externo),
água quente com aquecimento solar
e 66 placas fotovoltaicas que geram
toda a energia elétrica gasta no mês
(R$6.000,00/mês).

FESTA JULINA

Arraiá Beneficente Pampulha - 2018
Todos os anos a família Villefort e seus fornecedores
organizam o “Arraiá Beneficente Pampulha”, a melhor
Festa Julina de BH. O Professor Vicente e o empresário
Ronaldo Navarro, também diretor do Lar, convidam para
a festa deste ano, no próximo dia 12 de julho: “Venha participar conosco. Imperdível! Traga também seus parceiros
e funcionários”.
INFORMAÇÕES: (31) 99222-0035
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Ampliação

O professor informa que as instalações físicas e o quadro de pessoal da
instituição estão sendo ampliados
continuamente. “Quando houver
recursos, construiremos novo prédio
destinado à educação infantil, ao
ensino profissionalizante e ao ‘contraturno’ – para completar o tempo
da criança matriculada em tempo
parcial em escola pública. Haverá
também espaços para o ensino
profissionalizante”.
Doações

“Nossa missão é servir, com o compromisso e o dever de utilizar com
parcimônia e honestidade cada
centavo que nos for confiado”, destaca o professor Vicente, acrescentando que, além da parceria com
a Prefeitura de Belo Horizonte, a
instituição recebe apoio de pessoas
e empresas, algumas instaladas na
CeasaMinas. “A CEMA (Villefort),
recentemente instituiu a doação
do “troco” (centavos) – em benefício do Lar. O empresário Emílio
Brandi (Nova Safra), para citar
apenas dois exemplos, é doador há
vários anos”.
EXEMPLO

O Lar de Antônio Tereza é um
exemplo de Instituição de acolhimento e Ensino. Somos hoje o maior
convênio com a Prefeitura de Belo
Horizonte, com grande reconhecimento da sociedade.
Para mim é motivo de orgulho
fazer parte da Diretoria, como voluntário. É um privilégio único, de
dedicar amor ao próximo!
Hoje acolhemos e educamos 558
crianças em escola integral gratuita. Nosso grande mentor, professor
Vicente Mendes, diz que nosso limite é atender o máximo possível de
crianças, sem perder em qualidade.
Convoco todos os nossos amigos
e companheiros de luta a participar dessa jornada de forma direta
ou indireta, assim como nossos
parceiros que muito contribuem
para o sucesso dessa instituição.
Ronaldo Navarro
Lar de Antônio Tereza

ACCEASA ACONTECE
CONQUISTA

CeasaMinas terá novo espaço para estacionamento
REGULAMENTO
INTERNO DE TRÂNSITO

A comissão de estacionamento, composta por membros da
ACCeasa e CeasaMinas, dá sequência, com reuniões semanais,
às discussões sobre as obras para
ampliação de estacionamentos no
entreposto e da logística necessária para o seu funcionamento.
Em paralelo com a construção
do estacionamento, estão sendo
estudadas ações educativas para
orientações aos usuários sobre o
novo espaço. É projeto da comissão
a realização de pesquisas sobre o
funcionamento interno do mercado. As mesmas serão apresentadas
aos usuários para avaliação.
Antiga reivindicação do mercado, a
ampliação de estacionamentos, para
promover mais conforto às operações
de carga e descarga de clientes, está
próxima de se tornar possível, com
a construção do bolsão de estacionamento em área da ACCeasa. A solução
foi construída a partir de parcerias
firmadas pela ACCeasa com a administração da CeasaMinas, Aphcemg,
conselheiros, associados e parceiros.
De acordo com o diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, as obras
encontram-se em andamento, sendo
que a fase de preparo do terreno está
concluída e já estão iniciando o plantio

de grama. Noé Xavier destaca a importância dos bolsões de estacionamento
para o entreposto: “Estamos buscando
parcerias para construção de novos
bolsões. Esses espaços serão muito
importantes para a recuperação do
nosso mercado, potencializando a
comercialização e os nossos negócios”.
Noé Xavier enfatiza a atuação das
diretorias anteriores que permitiram
a realização das obras de ampliação
de estacionamentos. “Recebemos
a diretoria com a casa organizada e
com subsídios para avançar na solução de um problema grave que afeta
o nosso mercado”.

CARÊNCIA HISTÓRICA

Com uma população média flutuante de 40 a 90 mil pessoas/dia, onde circulam
cerca de 13 mil/veículos dia, o entreposto de Contagem, necessita, há muito, de
readequações em suas áreas de estacionamento. Desde 2011, com o fechamento
do Pavilhão X, para construção de lojas, muitos usuários ficaram sem estacionamento. A ACCeasa solicitou, insistentemente, à Administração da CeasaMinas,
providências urgentes para a disponibilização de mais vagas no entreposto. Além
da carência de estacionamentos para carros pequenos, os comerciantes estavam
preocupados com o conforto dos seus clientes que não mais conseguiam estacionamentos para as atividades de carga e descarga.
Pesquisa realizada pela empresa Cidade Viva, contratada pela CeasaMinas,
em setembro de 2013, apurou, naquela ocasião, um grande déficit de vagas para
veículos de passeio, que ocupam espaços para carga e descarga. O déficit, de acordo
com a pesquisa, é de 2.668 vagas até as 7 horas da manhã.
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É BOM SABER
INTERNET

G7 CONTAGEM

Global Lines: solução em internet Entidade discute processos
para empresas do entreposto
de recuperação de crédito
com Receita Federal

Atuando na CeasaMinas há quase
cinco anos, a Global Lines, empresa que
atua no segmento Telecom, atende
mais de 200 grandes empresas no local e região, realizando um trabalho de
parceria e solução em internet. A empresa conta com uma moderna rede de
fibra óptica, que permite 100% de garantia na transmissão dos dados com
segurança, eficiência e estabilidade.
Principais produtos comercializados: planos de internet, sendo eles
banda larga e link dedicado, lan to lan
e planos de telefonia.

CeasaMinas

A Global Lines atende, de forma
parceira, sem custos, órgãos importantes da sociedade que estão
situados dentro da CeasaMinas unidade Contagem, como Corpo de
Bombeiros, Policia Militar, Guaritas
e ACCeasa.
Parceria

A empresa firmou, recentemente,
uma parceria com a ACCeasa, que
disponibiliza descontos, com pacotes especiais para associados.

Reunião entre o presidente do G7,
fórum que agrega as entidades da
sociedade econômica e social de
Contagem, Mário Lúcio Gonçalves
de Moura (CRCMG), e Helder
Miranda, delegado da Receita
Federal em Contagem. A pauta foi
sobre a atuação de pessoas em processos de recuperação de créditos
em determinadas receitas auferidas
com as vendas dos produtos sujeitos ao regime monofásico (PIS/
COFINS) nas empresas cadastradas
no Simples Nacional.
Helder Miranda alertou que a
RFB vai agir para verificar a licitude
dos procedimentos e, se detectada
alguma irregularidade, a empresa
poderá responder por evasão fiscal. Na oportunidade, foi externada a relevância da atuação do profissional da contabilidade responsável pela empresa
em todo o processo, onde as pessoas que estiverem oferecendo o serviço
devem sempre se reportar ao contador da empresa para explicar como foram
elaborados os cálculos, podendo o profissional declinar de aceitá-los como
corretos, mesmo que a decisão final seja do gestor da empresa.

LEI DOS CARREGADORES

Assine o Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão de Uso

ATENÇÃO!

Em nome da ACCeasa e de todos os usuários, agradeço à Diretoria e equipe
técnica da Ceasaminas e à Global Lines pelas melhorias realizadas no Sistema
de telefonia do entreposto de Contagem.”
Noé Xavier
Diretor-presidente da ACCeasa

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

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

HISTÓRIA
MEMORIAL CEASAMINAS

Histórias de vida e superação

Junto com seu crescimento, a
CeasaMinas acumula histórias de
funcionários e comerciantes que
foram fundamentais pelo sucesso do
funcionamento do Mercado.

Aprendizado e respeito

Reconhecimento

e às 3 horas, horário do início de
funcionamento da Ceasa, já estava
aqui”, relembra.

não alimentícios. É responsável pelo
levantamento e atualização diária
dos dados de oferta e preços dos 48
principais produtos, para alimentar
o painel do MLP e o site CeasaMinas
e pelo atendimento à imprensa e ao
público nas solicitações relativas às
informações sobre comercialização
nas unidades da CeasaMinas.

Evolução

Alexandra de Paula Ferreira
e o pai, Ildeu de Paula Ferreira
História de trabalho iniciada
na CeasaMinas em 1974

A trajetória do pioneiro Ildeu de Paula
Ferreira na CeasaMinas começou
com a sua vinda para o entreposto de
Contagem, ainda em 1974. “Meu pai
veio para a Ceasa desde a sua abertura. Sempre produziu abacaxi em
Lagoa Santa e, posteriormente, em
Tocantins”, explica sua filha, Alexandra
de Paula Ferreira, hoje à frente dos negócios do Grupo, na CeasaMinas.
Ela relembra a criação da primeira empresa, a D’Paula, referência
no mercado na comercialização de
abacaxi massa amarela. Conta que
o irmão, Amauri Vinicius Ferreira,
veio depois e, juntamente com o pai,
expandiu os negócios.
Aprendizado

“Há 29 anos atrás também comecei
a trabalhar na empresa, ainda sem
nada saber. Não sabia a diferença
entre uma nota fiscal e um boleto.
Foram meu irmão e meu pai que me
ensinaram”, relata Alexandra.
A comerciante conta que em
1995 se formou em Ciências
Contábeis pela PUC Minas. “Foi
uma grande conquista porque não
foi fácil. Estudava até as 23 horas

Alexandra avalia que o trabalho da
família e o empenho em oferecer
condições diferenciadas aos clientes
trouxeram, como resultado, o desenvolvimento dos negócios. “Fomos
crescendo, abrindo novas empresas
e diferenciando o nosso trabalho.
Hoje, contabilizamos seis empresas:
Lagoa Santa, Frutas D’Paula, Grife
da Fruta, Natural da Terra, Vitrine
da Fruta e Della fruta”, relata.
Respeito

Desafios e superações fazem parte da
história da família na CeasaMinas.
“Muita garra, muito suor, muita,
mas muita dedicação para chegar
até aqui. Muito amor pelas pessoas
e muito respeito pelo mercado!”,
explica a comerciante.
Alexandra destaca a importância
da Ceasa em sua trajetória. “Eu amo
a Ceasa, de verdade. Grande parte
da minha vida passo aqui e aprendo
todos os dias. Crises, dificuldades,
mudanças de governo e oscilações de
toda espécie ... Nada abala quem tem
Deus acima de tudo e quem acredita
que, com o trabalho, superamos os
obstáculos. Aqui na Ceasa construí
minha vida financeira e pessoal. Se
sou quem sou, agradeço a este chão
aqui, às pessoas com quem convivo
aqui, a cada socio, a cada parceiro e a
cada colaborador!”.

Ricardo Fernandes Martins
Na CeasaMinas desde 1976

O Coordenador do Setor de
Informações de Mercado da
CeasaMinas, Ricardo Fernandes
Martins, tinha exatos 18 anos
quando iniciou suas atividades na
CeasaMinas, em agosto de 1976, no
cargo de Auxiliar Técnico. “Atuava no
levantamento de oferta e procedência de produtos comercializados no
entreposto de Contagem”, explica.
Com satisfação, Ricardo conta que,
em fevereiro de 1992, foi promovido a
coordenador do setor de informações
de mercado, cargo que ocupa até hoje.
O funcionário é responsável pela
apuração de informações para realização das estatísticas de comercialização do entreposto de Contagem da
CeasaMinas. Dentre outras funções,
coordena a atividade de lançamento
das notas fiscais e romaneios de entrada recolhidos na portaria, de onde
são extraídos indicadores como data,
horário, tipo de veículo transportador,
destino interno dos produtos, origem
por município, produto, variedade,
embalagem e quantidade. Ricardo
coordena, também, a realização de
pesquisa e lançamento de preços do setor de hortigranjeiros, de cereais e produtos industrializados, alimentícios e

Estrutura

O funcionário ainda se lembra de
algumas dificuldades no começo da
administração do entreposto. “Existia
apenas um restaurante, funcionando
durante o dia, enquanto o horário
de trabalho era de 24 horas/dia, inclusive nos finais de semana. Outra
dificuldade era o transporte coletivo
que não atendia nossa necessidade”.
CeasaMinas

Ricardo destaca o sentimento de
orgulho por ter contribuído para
tornar a empresa, ao longo da vida,
como uma central de abastecimento
moderna, aberta e transparente. “A
CeasaMinas é reconhecida como a
mais diversificada e completa do
país, a primeira em área construída
no Brasil e a terceira no mundo”.
Expectativas

O coordenador acredita que, apesar
dos desafios, a CeasaMinas deverá
retomar o caminho do crescimento.
“A empresa possui um comércio formado por empresários inovadores,
produtores eficientes e um corpo
técnico sério e profissional”.
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QUALIDADE DE VIDA

Importância da fisioterapia para tratamento e prevenção de lesões

Segundo a definição de Fisioterapia
da “Confederação Mundial para a
Fisioterapia”, o papel do fisioterapeuta seria: “desenvolver, manter e
restaurar a movimentação máxima
e a habilidade funcional por toda
vida (…) Isso inclui fornecer serviços em circunstâncias nas quais
movimento e função sejam ameaçados pelo envelhecimento, lesão,
dor, doenças, desordens, condições
ou fatores ambientais”. Para a
Fisioterapia, o movimento funcional de cada pessoa é fundamental
no que significa ser saudável.
A Fisioterapia possui um vasto
campo de atuação, desde a promoção
da saúde através de campanhas e educação em saúde, prevenção de doenças
por meio de orientações para uma
vida saudável, como também reabilitação de órgãos, sistemas e funções.
Existem várias situações em que
o fisioterapeuta pode ser fundamental, como pós-cirurgia, prática de
atividades físicas, lesões musculares,
dores articulares e prevenção.
Tratamento e prevenção

Na CeasaMinas as patologias relacionadas à coluna vertebral são as

mais prevalecentes, principalmente
na coluna lombar, que, disparadamente, é a mais atingida, além
das afecções dos ombros e joelhos
que também ocorrem a níveis
alarmantes.
O trabalhador não precisa estar
lesionado para procurar a fisioterapia. Devido à complexidade do
trabalho realizado na Ceasa, a prevenção às lesões se torna essencial
na promoção da qualidade de vida
e saúde. Através de uma avaliação
detalhada da condição física de cada
um, e exames complementares, é
possível detectar fatores causadores
de lesões e preveni-las. Para os profissionais e amadores do esporte em
geral é oferecido um trabalho avaliativo e preparatório para ganho de
força e flexibilidade.
Independentemente do tipo de
lesão ou acometimento (neurológico, ortopédico, traumático, do
esporte e trabalho, cardiológico,
dentre outras), podem ser traçados
objetivos e metas de tratamento
para solucionar o problema ou minimizá-lo, restabelecendo assim a
saúde física e consequentemente, a
qualidade de vida.

WILLIAM CEVIDANES
Fisioterapeuta (Reabilittare - Serviços de Fisioterapia e Engenharia)
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O fisioterapeuta William Cevidanes de Oliveira iniciou
sua parceria com a ACCeasa no Posto de Saúde em
2009, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade
de vida aos trabalhadores, oferecendo um tratamento
diferenciado, focado no problema individual, sem a
necessidade de grandes deslocamentos. Associados
da ACCeasa contam com uma tabela diferenciada para
atendimento, sendo que alguns procedimentos,
conforme
são

convênio

oferecidos

com

a

gratuitamente

ACCeasa,
para

associados e seus dependentes.

Fisioterapia Traumato-Ortopédica
Fisioterapia do Esporte
Fisioterapia Neuro Funcional
Fisioterapia Cardiovascular
Fisioterapia do Trabalho
Fisioterapia na Reeducação Postural
Massoterapeuta: Massagem relaxante,
redutora, drenagem e pós-operatória

AGENDE SUA AVALIAÇÃO
(31)

98893-0164

