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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

Publicada pela administração da CeasaMinas, a RD/PRESI/04/19 normatiza a liberação 
de carrinhos retidos e/ou apreendidos no entreposto, com a definição de critérios e 
procedimentos para essa liberação sem pagamento da tarifa de cobrança.

CeasaMinas define critérios para 
liberação de carrinhos apreendidos
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A Ceasa-Contagem completou 45 
anos no dia 28 de fevereiro. É natu-
ral que, após tantos anos, apresente 
vários problemas, destacando-se, 
dentre eles, em sua estrutura e, 
principalmente, na logística. A re-
solução para essas duas questões é 
de extrema urgência para o bom 
funcionamento, bem como, para 

proporcionar boas condições de tra-
balho aos usuários do entreposto. 

Temos, também, outros pro-
blemas a serem trabalhados com 
carinho e a mesma urgência: precifi-
cações de lojas, alterações societárias 
dentro do contrato vigente e tarifa 
de uso dos novos contratos no valor 
do contrato antigo. 

Nesses 45 anos de existência, 
vimos na Ceasa um grande rodízio 
de empresas e, também, de empre-
sários e o atual modelo de contrato 
está dificultando muito a entrada 
de novos concessionários, princi-
palmente no ramo de cereais e miu-
dezas. Corre-se um sério risco de, 
em pouco tempo, a Ceasa deixar de 
ser o entreposto mais completo do 
Brasil, oferecendo pouca variedade 
além do hortifrúti.

Esperamos que a ACCeasa con-
siga, junto a diretoria da nossa 
Ceasaminas, as mudanças necessá-
rias para que as empresas aqui es-
tabelecidas possam ter mais flexibi-
lidade para alterações de sócios, TU 
sem alterações para novas empresas 
e valores atualizados dentro da nova 
realidade, para quem quiser partici-
par de licitações no entreposto. 

Com as mudanças de governo, 
tanto estadual como federal, temos 
a esperança de que isso possa acon-
tecer. Mas vamos precisar de muita 
luta e da participação de todos.

 
Um forte abraço e vamos à luta!

JORNAL
DA ACCEASA

ASSESSORIA 
DE IMPRENSA E 
PLANEJAMENTO 
GRÁFICO

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

Jornalista responsável

Impressão

Tiragem

Percília Soares - Mtb 5.187

Rede Editora Gráfica 

2.500 exemplares

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

Márcio Antônio Ferreira

Francisco Emílio Brandi Félix
Presidente do Conselho

Vice-presidente do Conselho

DIRETORIA EXECUTIVA

Noé Xavier da Silva

Ronan Soares de Oliveira

Aécio Lucas Lacerda

Diretor-presidente

Vice-presidente

Mário Tadeu Chaves
Diretor Financeiro

Karina Campos Santiago
Diretora Administrativa

Diretor Social

CONSELHO FISCAL

Salvador Alberto Diniz Costa
Sandrigo Luiz Minosso
Ivan Trivellato

Efetivos

Adélio da Silva Braga
Carlos Braga
Pedro Las Casas

Suplentes

2 - Jornal da ACCeasa - Março/2019

Ronan Soares de Oliveira 
Vice-Presidente da ACCeasa

Associe-se à ACCeasa.

Sua empresa terá o apoio de uma instituição séria 
e dedicada, que trabalha pelos concessionários da 
CeasaMinas – entreposto de Contagem

Benefícios exclusivos

Representatividade junto à CeasaMinas e órgãos 
do Governo na defesa dos direitos dos associados.

Centro de Recrutamento e Seleção.

Área de eventos.

Locação gratuita de auditório para reuniões.

Assessoria jurídica gratuita.

Centro de Treinamento: cursos e seminários.

Posto de Saúde: Atendimento clínico, 
odontológico e fisioterápico. Gratuidade 
em vários procedimentos para associados.



MERCADO

Das 96.755 caixas quebradas e não 
repostas com recursos arrecadados 
pelo fundo de reposição, 10.000 
caixas serão arcadas pela Coophemg, 
36.755 assumidas pelo Banco Uai 
e as 50.000 caixas restantes serão 
zeradas por meio do aumento de  
R$ 0,05 (cinco centavos) no valor da 
higienização das caixas. Esta foi a 
conclusão a que chegaram os repre-

sentantes da Comissão de adequação de embalagens, em reunião realizada no 
dia 06 de fevereiro, com representantes da CeasaMinas, ACCeasa, Aphcemg, 
Coophemg e do Banco de Caixas Uai, que discutiu uma solução para o impasse 
do grande número de caixas quebradas no Banco de Caixas Uai.

A solução foi proposta pelo empresário Marcelo Pires Ferreira (Banco Uai) 
e o presidente da Coophemg, José Antônio Dias Silveira. De acordo com a 
proposta, o Banco de Caixas Uai assume, a partir de 01 de março a gestão 
do fundo de reposição de caixas, sendo que o número de caixas quebradas, 
calculado até 31 de janeiro de 2019, foi zerado, mediante o acordo firmado.

Ficou definido, também, que a partir do dia 01 de março de 2019, o valor 
da higienização das caixas plásticas no Banco Uai será de R$ 0,80 (oitenta 
centavos) por unidade, pelo período de um ano. Nesse valor, já estão incluídas 
a higienização e o fundo de reposição de caixas quebradas.

Avaliação
O diretor-presidente, Noé Xavier, destacou, na oportunidade, a importân-
cia do papel do Banco de Caixas, ao assumir a responsabilidade da gestão 
do fundo de reposição de caixas. “Considero que este foi um bom acordo. O 
projeto está bem equilibrado, mas é necessário que o Banco de Caixas assuma 
o compromisso de que não faltarão caixas no mercado”, destacou. Marcelo 
Ferreira garantiu que o banco consegue sustentar o cumprimento da propos-
ta apresentada, principalmente porque a fábrica estará funcionando. 

O presidente da Aphcemg, Ladislau Jerônimo, também manifestou preo-
cupação com o cumprimento da proposta. “Concordamos com a transferência 
de responsabilidade do fundo de reposição para o Banco de Caixas Uai. Com 
esse acordo, o déficit de caixas quebradas foi zerado, mas destaco que o Banco 
de Caixas não pode deixar faltar caixas no mercado”.  

Conclusão
Após discussões, as entidades aceitaram a proposta formalizada pela Uai 
Higienização e Logística S/A e Coophemg, ficando definido que o saldo de 
caixas quebradas foi zerado. Mediante este acordo, a UAI assume o fundo, se 
comprometendo com a reposição de todas as caixas quebradas que chegarem 
ao banco de caixas e, também, assumindo o compromisso de não deixar faltar 
caixas para os usuários do sistema.

Entenda
O Banco de Caixas Uai irá repor 36.755 caixas quebradas e a Coophemg, 10.000 
caixas quebradas; o restante de 50.000 caixas foi reposto pelo reajuste de R$ 0,05 
(cinco centavos) no valor total da higienização, que passa a ser de R$ 0,80 (oitenta 
centavos) pelo período de um ano, a partir de 01 de março de 2019, já contem-
plando as reposições de caixas quebradas que ficam inteiramente sob a respon-
sabilidade da UAI que a partir dessa data assume a gestão do fundo de reposição.

A administração da CeasaMinas conta com o apoio de todos os envolvidos 
nesse processo, para o manuseio e o transporte correto das caixas, utilizando 
cantoneiras para amarrar as cargas, evitando o uso de ganchos para arrastá-las.

BANCO DE CAIXAS

Coophemg e Banco de 
Caixas Uai assumem déficit

2.113.855,25TOTAL DESPESAS

661.337,92SALDO FINAL 

SALDO ANTERIOR 468.864,47

T.A. Recebida 178.682,13

RDC Recebida 2.127.646,57

TOTAL RECEITAS 2.775.193,17

Tarifas Públicas 286.073,04

Serviços 1.172.430,55

Pessoal 388.779,43

Materiais 16.454,85

Convênios 53.051,14

Financeiros 197.066,24

Investimentos –

–10.04 - Comodato de Espaço

81.103,0010.01 - 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)

52.839,4910.09 - Receita Centro Social (Convênio)

4.658,4411 - Receitas Financeiras

–10.10 - Doações Recebidas

–12 - Outras Receitas Operacionais

–10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–13 - Outras Receitas Não Operacionais

880,0010.03 - Receita Área de Lazer

134.822,49TOTAL

34.184,9714 - Despesas Administrativas

40.647,4215 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

–16 - Serviços Prestados Pessoa Física 

6.723,0617 - Impostos, Taxas e Contribuições

23,4018 - Despesas Manutenção e Conservação

7.178,0119 - Outras Despesas Operacionais

143,4020 - Despesas Financeiras

–21 - Despesas Não Operacionais

88.900,26TOTAL DESPESAS

50.580,67SUPERÁVIT

4.658,44TOTAL

BALANÇO FINANCEIRO RDC

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Janeiro de 2019

Janeiro de 2019
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ACONTECEU

DESTAQUE

MANDADO DE SEGURANÇA 

GRUPO G7

ACCeasa visita o Secretário 
especial de Desestatização 
e Desinvestimento 

ACCeasa e associados estão 
desobrigados ao recolhimento 
da taxa de incêndio

Prefeitura de Contagem apresenta 
projeto de incentivos fiscais

O diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier e os conselheiros  Caio Dias 
Gomide, Márcio Salvador e Rogério Avelar estiveram em Brasília, no dia 19 de 
fevereiro, para participar de reunião com o Secretário Especial de Desestatização 
e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Mattar. O programa 
de privatização é administrado pela Secretaria Especial de Desestatização e 
Desinvestimento, uma agência do governo recém-criada dentro do Ministério 
da Economia do Brasil.

A audiência foi solicitada pela ACCeasa e teve como objetivo apresen-
tar a Associação Comercial da Ceasa-MG como uma instituição forte e 
representativa na defesa dos direitos dos comerciantes estabelecidos na 
CeasaMinas – entreposto de Contagem. 

Destacando a importância da CeasaMinas, responsável por executar e 
controlar políticas de abastecimento em Minas Gerais, os representantes 
da ACCeasa informaram sobre os grandes desafios enfrentados pela estatal, 
mas que podem ser vencidos com responsabilidade e planejamento, aliados 
à união de todos os empresários, com a realização de ações necessárias à mo-
dernização, reorganização e gestão desta central de abastecimento.

Neste sentido, a ACCeasa, como entidade representativa dos comerciantes do 
entreposto de Contagem, ressaltou a necessidade de ser ouvida nas questões rela-
cionadas à privatização ou gestão do entreposto. O secretário Salim Mattar se mos-
trou receptivo às reivindicações da ACCeasa e garantiu que os operadores de mer-
cado serão ouvidos caso ocorra qualquer movimentação em relação à privatização.

Durante encontro na Secretaria 
Municipal de Fazenda, no dia 13 de 
fevereiro, Gilberto Ramos, Secretário 
Municipal de Fazenda, externou que 
está em fase de elaboração, com a par-
ticipação do G7, a regulamentação do 
decreto de incentivos ficais provindo 
da Lei Complementar nº 268/2018. 
De acordo com o Secretário, “O de-
creto irá garantir incentivos fiscais 
municipais para as empresas que 
firmarem a sua implantação ou a ex-
pansão de suas atividades comerciais 
em Contagem”. O Secretário destacou 
que essa expansão tem reflexo direto 
no Valor Adicionado Fiscal (VAF) que 
é um indicador econômico-contábil 
utilizado pelo Estado para calcular o 
índice de participação municipal no 
repasse do ICMS, gerando, com isso, 
mais empregos e renda para a socie-
dade contagense”.

Participaram do evento: Gilberto 
Ramos (Secretário Municipal de 
Fazenda), Saint Clair Terres (Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 

Econômico), Armênio Fantini 
(Procurador Chefe da Fazenda 
Municipal), os representantes do 
Grupo G7, Mário Lúcio Gonçalves 
(CRCMG), Egmar Panta (ACIC), Marco 
Aurélio Figueiró (CDL), Felipe Bicalho 
(ACIC), Sanders Augusto (OAB), 
Rogério Silva (OAB), Odimar Carmo 
(CREAMG), Reginaldo Almeida (CDL), 
Ricardo Maia (CIEMG) e Simone 
Vianna (ACCeasa).

O Evento contou, também, 
com a participação de integran-
tes da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Adair 
Evangelista e João Paulo de Oliveira e 
da Secretaria Municipal de Fazenda, 
Carlos Frederico Neto, Edson da 
Cunha e Sílvia Helena Coimbra.
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COMEMORAÇÃO

Entreposto de Contagem 
completa 45 anos

O entreposto de Contagem comple-
tou no dia 28 de fevereiro, 45 anos 
de atividades. Implantado em 1974 
para organizar o atacado, princi-
palmente de hortigranjeiros, que 
ocorria até então no centro de 
Belo Horizonte, hoje o entreposto 
é considerado o mais diversifica-
do do país e o segundo maior em 
oferta de produtos. Em 2018, a 
unidade ofertou 1,9 milhões de to-
neladas de hortigranjeiros, cereais e 
industrializados.  

Além da unidade de Contagem, a 
CeasaMinas conta ainda com outros 
cinco entrepostos (Uberlândia, Juiz 

O entreposto de Contagem é responsável pelo abastecimento de 8,5 milhões de 
pessoas. A unidade concentra 98% do comércio de hortigranjeiros da Região 
Metropolitana, 75% do comércio de açúcar, 70% do comércio de óleo, 50% do 
comércio de arroz, feijão, farinhas, massas, e grande parte do comércio de lati-
cínios, embutidos, temperos, milho e derivados, produtos de higiene, limpeza, 
doces, carnes, pescados, rações, bebidas e embalagens, dentre outros.

A ACCeasa informa, com satisfação, que foi deferida a liminar pleiteada 
no Mandado de Segurança nº 5005199-71.2019.8.13.0079 e a ACCeasa, 
bem como seus associados, estão desobrigados ao recolhimento da taxa 
de incêndio.

É importante destacar que, por tratar-se de decisão liminar, concedida 
sem a manifestação do Estado de Minas Gerais, trata-se de decisão precária, 
passível de modificações após a manifestação do Estado.

de Fora, Governador Valadares, 
Caratinga e Barbacena).

Referência
Ao longo dos 45 anos, o en-
treposto tem sido considerado 
referência para outras Ceasas 
em áreas como a de tecnologias 
da informação.

Neste sentido, o maior des-
taque é a ampliação do uso do 
software Detec Web, programa de 

computador, criado pela CeasaMinas, 
capaz de agilizar o processamento de 
informações de mercado, tais como 
preços médios, ofertas, procedência e 
séries históricas. 

Desde 2003, quando o progra-
ma foi implantado, técnicos da 
CeasaMinas têm instalado e capa-
citado equipes de outras Ceasas, 
como a do Rio de Janeiro, Campinas 
Acre e Espírito Santo, dentre outras, 
após convênio com a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). 
A própria Conab utiliza o Detec Web 
para alimentar um banco de dados 
próprio dela.

Empresas estabelecidas: 618

Municípios compradores: 500

Empregos diretos: 15.000

População flutuante média 
máxima (pessoas/dia): 70.000

Produtores rurais ativos: 1.978 Municípios fornecedores: 1.400

DADOS GERAIS



MERCADO

Resolução da Diretoria normatiza liberação 
de carrinhos apreendidos no entreposto
Por meio de Ato Normativo defini-
do na Resolução da Diretoria de nº 
04/2019, de 18 de janeiro de 2019, a 
administração da CeasaMinas define 
os critérios e os procedimentos para a 
liberação de carrinhos de madeira re-
tidos e/ou apreendidos no entreposto 
de Contagem. O diretor-presidente da 
ACCeasa, Noé Xavier e o presidente da 
Aphcemg, Ladislau Jerônimo, partici-
param de diversas reuniões junto à ad-
ministração da CeasaMinas, para dis-
cutir as situações consideradas como 
isentas de tarifa de cobrança, para 
liberação dos carrinhos. A Resolução 
está em prática no mercado desde o 
dia 01 de fevereiro. 

Adequação
De acordo com Noé Xavier, no 
decorrer da sua implementação, a 
Resolução poderá sofrer ajustes. 
“Estamos colocando essa norma 
em prática agora e ela será avaliada 
para melhorias em seu processo. É 
um processo novo que merece ser 
colocado em prática. A fiscalização é 
necessária para proteger o patrimô-
nio dos associados e dos usuários”. 

Para o chefe do Departamento 
Técnico da CeasaMinas, Tarcísio 
Silva, a nova resolução faz parte 
de um esforço conjunto entre a 
CeasaMinas e os agentes de mercado, 
no sentido de promover a atualização 

Ficou acordado com a administração da CeasaMinas que o 
sistema eletrônico para liberação de carrinhos encaminhará, 

diariamente, para as associações representativas, um 
relatório sobre os carrinhos apreendidos que não foram 
procurados, cujo prazo para retirada está vencendo 
naquela data. 

Noé Xavier informa que a ACCeasa prestará esse 
serviço com um alerta ao comerciante. “A retirada 
do carrinho deverá ser efetuada no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas após a respectiva 
retenção e/ou apreensão”.

No site da CeasaMinas (Serviços > 
Liberação de Carrinhos) estão disponíveis 
os documentos que devem ser utilizados 

pelo comerciante para solicitar a libe-
ração do seu carrinho, como regu-

lamentação, formulário e manual 
de utilização.

de regras, face às necessidades de 
modernização que o tempo impõe. 
“A resolução anterior vinha de um 
período em que o mercado era ca-
racterizado por cenários diferentes, 
seja no aspecto de segurança, seja no 
aspecto tecnológico. Assim, a nova 
resolução veio para permitir maior 
eficiência, bem como para promover 
maior equilíbrio nas relações entre a 
Estatal e o mercado atacadista”.

Procedimentos
De acordo com a RD/PRESI/04/19, a 
tarifa para retirada dos carrinhos de 
madeira não será cobrada em casos 
de furto comprovado, utilização sem 
autorização do respectivo proprietá-
rio e se o carrinho for abandonado 
por terceiros. 

Noé Xavier informa que, de acor-
do com a Resolução, o comerciante 
encontra, no site da CeasaMinas, um 
formulário para registro de perda ou 
extravios de carrinhos, onde deve 
informar o nome da sua empresa, 
pavilhão e CNPJ para acessar o siste-
ma, quando se tem acesso às opções 
de justificativas. ‘’De acordo com a 
Resolução, a isenção da tarifa de co-
brança é condicionada ao limite máxi-
mo de três apurações de ocorrência no 
período de um ano. O sistema de jus-
tificativa para liberação de carrinhos 
permite um histórico das ocorrências”.

ACCEASA ACONTECE
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Acesse 
www.ceasaminas.com.br/carrinhogeral.asp

Formulário para 
os Concessionários

Formulário para 
os Produtores Rurais

Ato Normativo que regulamenta a 
liberação dos carrinhos na CeasaMinas

Esta página dá acesso a três links:

Depois de digitados os dados de validação de acesso 
será exibida a tela de registro das justificativas de 

perda ou extravios dos carrinhos. 

Após registrar as justificativas, caso as mesmas estejam de 
acordo com as regras de liberação, o usuário poderá solicitar, 

junto ao MLP da CeasaMinas, a liberação dos carrinhos

NOTIFICAÇÃO1

DEFESA (PRAZO DE DEZ DIAS)2

Busca rápida Colunas

Formulário para Registro de Justificativa de Perda ou Extravio de Carrinhos − CEASAMINAS

5

030

1009 22/01/2019 00:00:00 23/01/2019 00:00:00 24/01/2019 00:00:00

24/01/2019 00:00:0024/01/2019 00:00:00

Furtado Giovani

GiovaniAbandonado22/01/2019 00:00:006 A & M De Ferro

Padrão

Azul

Amarelo

Código Nome
Tipo de
Carrinho

Cor do
Carrinho

Inscrição do
Carrinho

Data Hora da
Apreensão

Data Hora Registro da
Perda Tipo Nome do Solicitante

Data Hora da
Liberação Usuário Liberação

CONSULTA DE REGISTRO DE PERDA OU EXTRAVIO DE CARRINHOS LIBERADOS

PASSO A PASSO DOS PROCEDIMENTOS 
PARA LIBERAÇÃO DOS CARRINHOS

NO SITE DA CEASAMINAS

CONTROLE
Formulário para Registro de Justificativa de Perda ou Extravio de Carrinhos − CEASAMINAS

CONSULTA DE REGISTRO DE PERDA OU EXTRAVIO DE CARRINHOS PENDENTES DE JUSTIFICATIVA DE PERDA OU EXTRAVIO

Busca rápida

Código

7 De Ferro

Auto Atacado

Amarelo

Indefinido

1001

080

22/01/2019 00:00:00

24/01/2019 11:00:00

teste

Teste. Alterei a data8

Justificativa de Perda Nome Tipo de Carrinho Cor do Carrinho Inscrição do Carrinho Data Hora da Apreensão Observação da Apreensão

Colunas



É BOM SABER

PREVENÇÃO

TREINAMENTO

Incêndio elétrico: Como ocorre? Como prevenir?

Associados participam de curso prático 
sobre rastreabilidade de hortifrúti

ATENÇÃO!
Dica de segurança

A eletricidade é indispensável no 
nosso cotidiano. É um item essencial 
para garantir o acesso aos vários 
equipamentos e recursos que facili-
tam a vida das pessoas no dia-a-dia. 
Apesar de todos os seus benefícios, 

“Rastreabilidade: aplicação da INC nº 02/18 no mercado atacadis-
ta e distribuidor de FLV”, foi o tema do treinamento prático pro-
movido pela ACCeasa, no dia 26 de fevereiro, em parceria com a 
empresa CompartVeg. O treinamento teve como objetivo instruir 
os lojistas a realizarem a correta rastreabilidade no seu empreen-
dimento, conforme determina a legislação INC nº 02/2018. 

Achei o treinamento muito proveitoso. 
As informações sanaram as minhas dúvidas 
iniciais. Agora é colocar tudo em prática, 
efetivamente. Com esse novo sistema o nosso 
trabalho aumentou, mas se for para melhorar 
toda a cadeia produtiva, até a entrega ao 
cliente, precisa ser feito.”

Alexsandra Oliveira - Brasil Frutas João Lúcio - Frutas Cabral

A palestra foi bem dinâmica e objetiva. É um tema novo e pre-
cisamos nos adaptar e estar atentos para não sofrer penalidades.
É importante estarmos resguardados quanto à nossa parte e ter 
cuidados com relação à procedência dos produtos que comerciali-
zamos, para evitar problemas futuros: saber de onde vem a nossa 
mercadoria, de onde nossos produtores estão comprando, se estão 
de acordo com a legislação e se estão utilizando produtos corretos.”

ela necessita que seus riscos sejam 
mantidos devidamente sob controle.

Segundo dados estatísticos da 
Abracopel – Associação Brasileira 
de Conscientização para os Perigos 
da Eletricidade, a incidência anual 

de curtos-circuitos que geraram in-
cêndios mais que dobrou e passou 
de 200 em 2013, para 448 em 2016 
e teve um aumento de 20% no ano 
de 2018 em relação ao ano de 2017.

É importante destacar que, com 

algumas medidas preventivas e um 
pouco de atenção, o risco de incêndio 
pode ser drasticamente reduzido.

Seguem abaixo algumas medidas 
para evitar curtos-circuitos e sobre-
cargas na rede elétrica:

Incêndio provocado por des-
cuido: O choque elétrico na tomada 
ocorre quando há acúmulo de poeira 
e umidade entre o plugue e a tomada, 
soltando faíscas repetidas vezes, 
que resultam em incêndio. Por isso, 
sempre mantenha estes dispositivos 
devidamente limpos e protegidos.

Excesso de equipamentos na 
mesma tomada: O uso exagerado 
de equipamentos na mesma tomada, 
além da sua capacidade, pode causar 
sobrecarga elétrica e superaqueci-
mento dos componentes, resultando 
em curto-circuito. Como forma de 
evitar tal situação, utilize, preferen-
cialmente, uma tomada para cada 
equipamento elétrico.

Sobrepor objetos pesados 
sobre os cabos: Submeter cabos a 
uma grande pressão pode danificá- 
los, rompendo-os e causando curto- 
circuito, que pode resultar em incên-
dio. Para não ocosionar este desgaste, 
mantenha-os protegidos e isolados.

Uso de equipamentos com 
cabos enrolados: Cabos enrolados 
podem causar superaquecimento 

instalações elétricas são bastante 
importantes também para verificar a 
qualidade dos cabos de transmissões 
de energia elétrica e reparos nas dis-
tribuições pelos ambientes do imóvel.

Evite o “faça você mesmo”: 
Instalações elétricas são perigosas 
e exigem muita precaução e expe-
riência. Conte com profissionais 
habilitados e exija a emissão da 
ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) dos serviços executados 
para deixar seu ambiente de trabalho 
sempre em segurança.

De acordo com a Abracopel, em 
2018 ocorreram 536 casos de incêndios 
causados por curto-circuito, que resul-
taram em 62 mortes. Tal estatística de-
monstra a importância da participação 
de todos na cultura da prevenção.

Faça sua parte e “salve uma vida”! 

dos mesmos e produzir calor suficiente 
para incidência de fogo. Quando for 
utilizar os cabos, eles devem estar de-
senrolados, inclusive para facilitar uma 
inspeção visual dos mesmos.

Incêndio provocado por uso pro-
longado dos equipamentos elétri-
cos: Quando utilizados por um período 
prolongado, o acúmulo de poeira, umida-
de e calor, influenciam na degradação do 
produto, causando aumento de tempera-
tura e, consequentemente, a incidência 
de fogo no local. Todas as instalações 
elétricas devem ser inspecionadas perio-
dicamente por profissional habilitado.

Eletricidade e água não com-
binam: Mantenha sempre os cabos 
condutores de eletricidade longe de 
ambientes úmidos. Quando necessário, 
utilize tubulação apropriada. 

Equipamentos nas tomadas ade-
quadas: Há diversos produtos que pre-
cisam de ligações especiais, como arcon-
dicionado, nobreaks e equipamentos de 
emissão de calor. Por isso, confira se a 
resistência da tomada em questão está 
adequada a suportar o fluxo de energia 
necessário. E não altere a configuração 

das entradas dos cabos: essa alteração 
pode comprometer a função do seu apa-
relho e, consequentemente, acarretar 
risco de incêndio.

Emendas malfeitas: Quando a 
emenda é malfeita ela pode causar 
aquecimento das instalações, podendo 
gerar um incêndio. Por isso, só permita 
que pessoas habilitadas executem a 
manutenção de sua rede elétrica.

Mercadorias próximas à rede elé-
trica: Materiais de fácil combustão, tais 
como papel, papelão e plásticos, dentre 
vários outros, jamais devem estar acondi-
cionados em contato direto com a rede elé-
trica, pois em um eventual curto-circuito, 
a probabilidade de um incêndio é maior.

Realize sempre a manutenção 
das instalações elétricas: Ao notar 
uma constante queda de disjuntor 
em determinado ambiente, procure 
um especialista. As manutenções das 

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

Colaboração:
Sergio Luiz - Empresa de Vigilância Plantão

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

(31) 3394-1217
Pelotão da PM
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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.

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

BOMBEIRO - O amigo certo das horas incertas
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MEMORIAL CEASAMINAS

Lembranças de muito trabalho e superação de desafios
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Aos 64 anos, o funcionário da admi-
nistração da CeasaMinas, José Luiz 
Heleno, trabalha atualmente na Seção 
de Informação de Mercado, mas conta-
biliza grande experiência pelos diversos 
setores da empresa. Formado em téc-
nico agrícola, José Luiz fez licenciatura 
em Matemática e o curso de Ciências 
Contábeis, que não chegou a finalizar.

José Luiz começou a trabalhar na 
CeasaMinas em 02 de fevereiro de 
1977, como orientador de mercado. 
“Fiquei nesse cargo durante um ano e 
fui trabalhar como caixa na portaria de 
acesso à CeasaMinas no recebimento 
de tarifas e marcação de áreas aos pro-
dutores rurais que utilizavam o MLP, 
por um período de três a quatro anos”. 
José Luiz atuou, também, no setor 
contábil, foi chefe da Seção de Contas 
a Pagar e da Seção de Programas 
Especiais, “Na época, o programa era 
financiado pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BIRD, com a 
denominação de programas Noroeste 
I, II e PROECI”, explica. Atuou, ainda, 

O comerciante Antônio Inácio da 
Silva (Bocão Atacado Armarinho 
e Bijouterias Ltda.), conhecido no 
mercado como Sr. Silva, completa, 
em julho de 2019, 67 anos, dos quais 
mais de 40 anos foram passados 
na CeasaMinas. 

O Sr. Silva relata que, quando a 
CeasaMinas foi criada, trabalhava 

na Seção de Custos, Orçamentos e 
Planejamento, onde era elaborado o 
planejamento e orçamento anual da 
empresa. José Luiz foi, também, chefe 
do Centro de Recursos Humanos, 
onde ficou por 13 anos. Depois, atuou 
na Seção de Cadastro. “Fiquei neste 
setor durante 10 anos. Foi o período 
de regularização dos Contratos das 
Concessões de Uso da CeasaMinas, 
quando atuei juntamente com o chefe 
do Departamento Técnico, Gilson dos 
Santos Neves”. O funcionário relem-
bra que, em 2007, de acordo com o 
TAC – Termo de Ajuste de Conduta do 
Ministério Público Federal juntamen-
te com as Associações representativas 
dos Concessionários das respectivas 
unidades (Contagem, Uberlândia, 
Juiz de Fora, Caratinga, Governador 
Valadares e Barbacena), foram 
regularizados todos os Contratos 
de Concessão de Uso existentes. 
“Depois disso, fui transferido para o 
Departamento Técnico onde estou 
lotado, na Seção de Informação de 
Mercado - SECIN”.

O início
Quando chegou à Ceasa José Luiz 
tinha apenas 22 anos e, hoje, fala 
sobre o início de suas atividades na 
estatal. “Trabalhei durante seis meses 
na Ceasa-DF em Brasília. Depois, par-
ticipei de um concurso na CeasaMinas 
e fui classificado. Quando a gente 

no bairro da Lagoinha, na Feira dos 
Produtores. “Mexia muito com coco, 
rapadura e outros produtos. Aí a 
Ceasa estava obrigando a gente a vir 
ao entreposto para carimbar as noti-
nhas. Fomos obrigados a nos transfe-
rir para a Ceasa para não ficar pra lá e 
pra cá. Nessa empresa eu tinha uma 
pequena participação dos produtos 
que vendia aqui dentro da Ceasa”.

 O comerciante explica que, depois 
de alguns anos, surgiu a oportunida-
de de montar uma sociedade. “Nessa 
sociedade trabalhamos muito tempo 
juntos. O tempo passou e os filhos 
começaram a crescer e queriam par-
ticipar da empresa”. 

Em 2003 a sociedade foi 
desfeita. Foi quando o Sr. Silva 

chegou aqui, estavam em operação 
somente os pavilhões de letras onde 
estavam instalados, principalmente, 
os comerciantes de hortigranjeiros. 
Ainda não existiam os pavilhões de 
números, pois eles foram construídos 
a partir de 1982, quando do primeiro 
plano de expansão através de consór-
cios entre concessionários. Os pavi-
lhões foram erguidos pela Construtora 
MARCO XX”. Ele relembra que, no 
início, apenas 50% do entreposto era 
asfaltado. “Somente as áreas de hor-
tigranjeiros eram asfaltadas. Só havia 
restaurantes no meio dos pavilhões 
A e I, que fechavam na sexta-feira 
à tarde e a gente não tinha onde se 
alimentar, pois só reabria na segunda- 
feira de madrugada. Posteriormente, 
esse restaurante foi remanejado para 
a esquina do pavilhão, na esquina do 
Itaú onde está até hoje. Foi o primeiro 
a se instalar aqui”. 

Dificuldades
De acordo com José Luiz, o trans-
porte público era praticamente ine-
xistente. A única linha que atendia 
a CeasaMinas passava pela BR 040, 
que fazia sentido Bairro Nacional 
para o centro de BH e vice-versa, 
com horários muito restritos e pouca 
escala de viagem. 

O funcionário explica que a 
maior dificuldade, no início das ope-
rações da CeasaMinas, foi o setor 

fundou o Bocão, juntamente com 
seu filho Flávio, que atua hoje 
no setor de compras. “Depois a 
minha filha Patrícia, formada em 
Administração, também veio para 
a empresa e estamos aqui, todos 
juntos. A Patrícia cuida da parte ad-
ministrativa”. A empresa trabalha 
com a comercialização de armari-
nhos em geral. 

Resultados 
O Sr. Silva relembra que enfrentou 
muitas dificuldades no entreposto, 
mas que, no final, tudo deu certo. 
“Quanta dificuldade passamos aqui! 
Não tínhamos clientes ainda. Era 
uma ‘briga danada’ para conseguir 
um comprador”.

comercial aceitar o remanejamento 
dos Mercados instalados no centro 
de Belo Horizonte, Mercado Central e 
Mercado Novo para Contagem. “Eles 
vieram para cá basicamente coagidos, 
porque na época tinha uma lei de 
perímetro e todos os produtos em 
nível de atacado de hortigranjeiros, 
deveriam passar pela CeasaMinas”. 
José Luiz conta que diariamente 
havia policiamento e fiscalização, 
para coibir esse tipo de comércio 
na região central de BH. “Naquela 
época, os Mercados Distritais do 
Cruzeiro, Barroca, Santa Tereza e a 
Feira Coberta, eram administrados 
pela CeasaMinas e os produtos ali 
comercializados tinham procedência 
obrigatória na CeasaMinas”.

Função social
Para José Luiz, uma importante fun-
ção da CeasaMinas foi fortalecer o ho-
mem do campo, que tinha dificuldades 
para escoar sua produção. “Hoje ele 
tem o Mercado Livre do Produtor, que 
no início da Ceasaminas tinha uma 
área construída de 10 mil m² e hoje 
conta com um espaço de 20 mil m². 
Eu acho que a Ceasa cumpriu sua 
função social de oferecer suporte 
para o produtor rural e para o con-
sumidor. Durante um bom período, 
de 1976 a 1996, com a hiperinflação, 
funcionou como reguladora de preço, 
controlando o mercado.

De acordo com o comerciante, o 
princípio da economia foi a solução 
para enfrentar os desafios. “Fizemos 
muita economia para superar tudo. 
Não somos uma empresa grande, 
mas sobrevivemos com o nosso tra-
balho”. Outro problema, de acordo 
com o Sr. Silva, foi o incêndio em 
uma de suas lojas no Pavilhão G1. 
“O seguro cobriu apenas uma parte 
dos prejuízos”. 

A CeasaMinas 
“A CeasaMinas faz parte da mi-
nha vida”, destaca o comerciante. 
“Quando viemos para cá, muita 
gente não quis vir. Quem levan-
tou a CeasaMinas fomos nós, os 
comerciantes”.

EXPERIÊNCIA E HISTÓRIA

PLANEJAMENTO E SUPERAÇÃO

José Luiz Heleno
CEASAMINAS - ADMINISTRAÇÃO
Na CeasaMinas desde 1977 

Antônio Inácio da Silva 
com os filhos Patrícia e Flávio
BOCÃO ATACADO ARMARINHO 
E BIJOUTERIAS LTDA.



JURÍDICO

TRIBUTAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO LEI DOS CARREGADORES

O planejamento tributário no sistema organizacional de uma empresa

Assembleia Geral Ordinária Assine o Termo 
Aditivo ao CCU

Como já é de conhecimen-
to de todos, especialmente 
daqueles que atuam no 
ramo empresarial, o Brasil 
é um país com elevada e 
complexa carga tributária. 
No ano de 2018 a Receita 
Federal divulgou o índice 
de tributação que chegou a 
atingir 32,43% de tudo que 
o país produziu, o maior 
nos últimos 04 anos. 

Além da elevada carga 
tributária, a grande crise vivencia-
da no país colocou os empresários 
em delicada situação financeira, 
o que comprometeu ainda mais o 
planejamento financeiro, gerando 
eventuais ausências de arrecadação 
e consequente situação de irregula-
ridade perante ao fisco. 

Diante dessa situação e visando 
superar a crise e se restabelecer no 
mercado, muitas empresas vêm ade-
rindo ao planejamento empresarial 
tributário como alternativa organiza-
cional para a reestruturação e, dentro 
dos limites legais, adequar a carga 
tributária à qual está submetida.

O principal objetivo do plane-
jamento tributário é a análise de 
fato do tributo, visando distinguir 
e projetar possíveis atos e fatos 

A Associação Comercial da 
Ceasa - MG, inscrita no CNPJ 
sob nº 20.226.437/0001-55, 
por seu Diretor Presidente, e, 
no uso de suas atribuições e 
poderes conferidos pelo esta-
tuto e pela lei, vem, pela pre-
sente, convocar a Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se 
no próximo dia 21 (vinte 
e um) de março de 2019, à 
Rodovia BR 040, KM 688, 
Bairro Guanabara, Contagem/
MG, no Edifico ACCeasa, no 
auditório Antônio dos Cocos, 
na sede da ACCeasa, em regi-
me de primeira convocação às 
14h30, com presença de 2/3 
(dois terços) do número total 

Conforme já informado pela ACCeasa, a 
administração da CeasaMinas está soli-
citando aos comerciantes que assinem o 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão 
de Uso, que acrescenta cláusulas com nor-
mas sobre o trabalho avulso na movimen-
tação de mercadorias em geral. 

As cláusulas contidas nesse Termo 
Aditivo têm o objetivo de prever a obrigato-
riedade 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 institui-
ções perante o Ministério Público sobre o 
trabalho avulso na movimentação de mer-
cadorias em geral.

Informações: (31) 3394-1155 
(Administração da ACCeasa)

tributáveis para o momento mais 
viável e adequado do orçamento. O 
emprego de meios administrativos 
próprios, a reestruturação contábil 
e societária, a análise legislativa, o 
aproveitamento de incentivos fis-
cais, entre outros, são algumas das 
medidas adotadas pelas empresas 
que visam colocar em prática a pro-
gramação tributária. 

Além disso, através da previsão de 
ocorrência do fato gerador do impos-
to, da adequação legal do montante 
do imposto devido, da substituição 
de atividades onerosas do ponto de 
vista fiscal, entre outras medidas, é 
possível conseguir promover uma 
economia significativa que pode vir 
a ser convertida no próprio sistema 
organizacional da empresa. 

de associados regulares e em 
segunda e última convocação às 
15h30, com a presença mínima 
de 10 (dez) associados regula-
res, a fim de tratarem e vali-
darem os seguintes assuntos: 
1. Prestação de contas do exer-
cício de 2018; acompanhada 
do Parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: a) Balanço 
Geral e demonstrativos analí-
ticos dos ingressos e aplicações 
financeiras; b) Demonstração da 
Receita e da Despesa, com indi-
cação dos elementos relativos ao 
comportamento da execução or-
çamentária e dos valores de “su-
perávit” ou “déficit” apurados; 
c) Demonstração da situação 

Outra medida necessária e que 
gera efeitos positivos para as empre-
sas que adotam a elaboração de um 
plano tributário é a visão mais ampla 
do sistema tributário. Não é mais 
pertinente e segura a análise exclusi-
va do Código Tributário Nacional ou 
de uma determinada legislação pe-
rante a uma situação fática. É preciso 
que seja feita uma análise minuciosa 
e vasta de todas as legislações, juris-
prudências, instruções normativas e 
portarias que englobam a situação 
fática vivenciada pela empresa em 
razão da complexidade e dinâmica 
apresentada no âmbito tributário.

Diante disso, empresas res-
guardadas por um plano atuam de 
maneira preventiva, evitando, na 
forma da lei, a incidência indevida 

econômica da Associação, com 
base no Relatório Financeiro e 
na Prestação de Contas do exer-
cício anterior e da que for objeto 
de apreciação, apresentando-se 
as variações do Patrimônio líqui-
do; d) Plano de Atividade para o 
exercício financeiro subsequen-
te, compatível com a situação 
econômica da Associação, com 
vistas à aprovação do Orçamento 
para o ano social seguinte; e) 
Parecer do Conselho Fiscal rela-
tivo à Prestação Anual de Contas 
e Parecer dos atos administrati-
vos do exercício examinado.

de tributos, ocorrência da 
incidência da obrigação 
em um momento mais 
oportuno ou no mínimo 
menos inadequado para a 
empresa, evitando assim 
um déficit orçamentário 
ou até mesmo situações 
de irregularidade perante 
ao fisco. 

É preciso ter a consciên-
cia que o planejamento 
tributário almeja não só a 

boa relação com o fisco, mas também 
a saúde econômico-financeira da em-
presa, oportunizando a proporcional 
lucratividade em face da adequação 
legal de impostos e, principalmente, 
a observância de que todas as opera-
ções e relações jurídicas ocorridas no 
âmbito interno e externo da entida-
de fiquem sempre alinhadas com o 
fisco e as legislações pertinentes.

MARCELO ROMANELLI
Assessor Jurídico da ACCeasa 

Advogado Sócio do APA - Alexandre 
Papini, Notini Canaan, Tavares e 

Romanelli Advogados 

LAÍS DUQUE E. O. H. BIAS FORTES
Advogada do APA – Alexandre Papini, 

Notini Canaan, Tavares 
e Romanelli Advogados 

Contagem, 11 de março de 2019
Noé Xavier da Silva – Diretor Presidente
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O principal objetivo do planejamento tributário é a análise de 
fato do tributo, visando distinguir e projetar possíveis atos e fatos 
tributáveis para o momento mais viável e adequado do orçamento.


