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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

ABRACEN/BRASTECE
Entreposto de Contagem recebe 

encontro nacional para debater temas 
de interesse das Ceasas brasileiras 
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Gestores e lideranças de Ceasas de todo o país se reuniram na CeasaMinas para 
o Encontro Nacional da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento 
(Abracen), realizado em conjunto com a Confederação Brasileira das Associações 
e Sindicatos de Comerciantes em Entrepostos de Abastecimento (Brastece). 
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Suplentes

Todos nós, em algum momento da 
vida, já ouvimos a expressão 'a união 
faz a força'. Não por acaso, o slogan 
da ACCeasa – Comerciante unido. 
Abastecimento forte – reforça a ne-
cessidade de união para vencer os inú-
meros desafios que se apresentam, a 
cada dia, para o desenvolvimento das 
operações do nosso mercado. 

Unidas em prol de demandas 
específicas das Ceasas do país, lide-
ranças do setor estiveram reunidas 
na CeasaMinas, para o Encontro 

Nacional da Associação Brasileira 
das Centrais de Abastecimento 
(Abracen), realizado em conjunto 
com a Confederação Brasileira 
das Associações e Sindicatos de 
Comerciantes em Entrepostos 
de Abastecimento (Brastece). A 
ACCeasa recebeu em sua sede os 
representantes da Brastece, quando 
foram discutidas questões que afe-
tam os operadores de mercado das 
Ceasas. Nesta oportunidade, foi ma-
nifestada por todos os participantes 
a necessidade de ações e mobilização 
para aprovação do PLC nº 59/2015, 
projeto que institui uma Lei es-
pecífica para as Ceasas do país. O 
projeto foi aprovado na Câmara dos 
Deputados em 2015 e se encontra, 
desde então, no Senado Federal, para 
aprovação. Esta é uma questão sobre 
a qual a ACCeasa dedica atenção es-
pecial, pois esse projeto vem criar as 
condições para que o abastecimento 
agroalimentar seja valorizado no 

Brasil, possibilitando o revigoramen-
to das Ceasas de todo o país.

 Continuamos, também, as ações 
para conclusão das obras do nosso 
estacionamento social. A disponibili-
zação de vagas, que promoverá mais 
conforto aos nossos clientes, é uma 
demanda urgente do nosso mercado 
que, agora, finalmente, estamos 
conseguindo atender. Para o sucesso 
desse projeto, contamos com a par-
ceria da CeasaMinas e da Aphcemg, 
além do apoio incondicional do nosso 
Conselho de Administração e empre-
sários associados.

 Com diálogo, foco e união esta-
mos avançando para a resolução de 
questões e conquistando resultados 
que promoverão desenvolvimento e 
trarão melhorias em nosso ambiente 
de negócios. O sucesso do trabalho de 
uma Associação passa justamente pela 
união e pelo trabalho em conjunto.

EMPRESÁRIO
DA CEASAMINAS

A ACCeasa, em parceira com o Centro de 
Integração Empresa-Escola de Minas Gerais 

oferece benefícios para os associados na 
contratação de aprendizes e estagiários.

Fique atento!

De acordo com a Lei nº 10.097/00 as 

empresas que possuem sete empregados 

ou mais estão obrigadas a contratarem 

aprendizes. Consulte conosco as 

vantagens deste programa.

A parte teórica do Programa de
Aprendizagem ocorrerá na ACCeasa.

Unidade de atendimento do CIEE/MG na ACCeasa CIEEMG - Contagem (Unidade Regional Grande BH)
Telefone (31) 3394-1155 | ceasaminas@cieemg.org.br Telefone (31) 3395-5351 | contagem@cieemg.org.br

www.cieemg.org
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Aécio Lucas Lacerda
Diretor Social da ACCeasa



ACONTECEU/FINANCEIRO

2.157.352,69TOTAL DESPESAS

1.395.400,24SALDO FINAL 

SALDO ANTERIOR 1.271.816,35

T.A. Recebida 179.066,79

RDC Recebida 2.101.869,79

TOTAL RECEITAS 3.552.752,93

Tarifas Públicas 393.359,79

Serviços 1.096.216,87

Pessoal 402.860,13

Materiais 5.654,72

Convênios 52.851,99

Financeiros 206.409,19 

Investimentos –

–10.04 - Comodato de Espaço

86.479,0010.01 - 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)

52.814,4310.09 - Receita Centro Social (Convênio)

5.592,7411 - Receitas Financeiras

–10.10 - Doações Recebidas

–12 - Outras Receitas Operacionais

–10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–13 - Outras Receitas Não Operacionais

–10.03 - Receita Área de Lazer

139.293,43TOTAL

40.119,9514 - Despesas Administrativas

210.802,9815 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

–16 - Serviços Prestados Pessoa Física 

7.129,8717 - Impostos, Taxas e Contribuições

26.352,0618 - Despesas Manutenção e Conservação

12.321,9919 - Outras Despesas Operacionais

157,0520 - Despesas Financeiras

–21 - Despesas Não Operacionais

296.883,90TOTAL DESPESAS

-151.997,73DÉFICIT

5.592,74TOTAL

BALANÇO FINANCEIRO RDC

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Julho de 2019

Julho de 2019
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RDC

Tarifa tem redução 
a partir do mês de setembro
A Comissão de RDC, composta por representantes da ACCeasa e da 
CeasaMinas, definiu que o valor da tarifa de Rateio das Despesas Comuns 
(RDC) será reduzido do seu valor atual de R$ 13,75, para R$ 12,00 nos meses 
de vencimento de outubro, novembro, dezembro/19 e Janeiro/2020. 

O diretor financeiro da CeasaMinas e coordenador da Comissão de RDC, Juliano 
Maquiaveli Cardoso, informa que a redução da tarifa foi proposta pela CeasaMinas 
em reunião da Comissão de RDC, realizada no dia 27 de agosto. “Sugerimos uma 
redução de 8,75% sobre o valor que é cobrado atualmente. Temos um saldo positivo 
na conta gráfica, resultado de gestão orçamentária e melhorias nas contratações. 
Outro fator de preocupação e que justifica a redução é a situação econômica que o 
país atravessa e o período de aumento de despesas no final do ano”.

Para o diretor financeiro da ACCeasa e membro da comissão de RDC, Mário 
Tadeu Chaves, essa é uma notícia que merece comemoração especial, pois, em 
um cenário escasso de boas notícias, uma redução no valor da tarifa de RDC 
da ordem de 8,75% nos próximos quatro meses é motivo de muita euforia. 
“Como membro desta comissão, atribuo esse sucesso ao bom relacionamento 
e empenho da ACCeasa e CeasaMinas na busca constante pela eficiência e 
transparência na gestão dos gastos, visando sempre sua redução sem perder 
qualidade. O diretor destaca que, apesar da morosidade em algumas resolu-
ções, pelos entraves da gestão pública, considera o resultado final exitoso e 
benéfico para os usuários da estatal”.

EVENTO

Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais homenageia a CeasaMinas

Os 45 anos da CeasaMinas foram celebrados no dia 12 de agosto, em Reunião 
Especial de Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O 
diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, e o conselheiro, Márcio Salvador, 
participaram do evento, quando o presidente da CeasaMinas, Guilherme 
Brant, recebeu uma placa de homenagem pelos 45 anos de operação da esta-
tal, completados em 28 de fevereiro de 2019.

O requerimento para a homenagem é do deputado Professor Irineu (PSL). 
Para o parlamentar, a empresa tem papel fundamental na questão social e 
econômica em Minas, e sua atuação se faz presente no dia a dia da população 
do Estado. “A Ceasa cumpre a função estratégica de organizar, expandir e 
dinamizar a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros em Minas”.



EVENTO

Encontro nacional fortalece a integração das Ceasas brasileiras 

“Gostaria de pedir licença ao presidente da República e 
à ministra da Agricultura para declarar Contagem a ci-
dade nacional do abastecimento nesses dois dias”, de-
clarou o presidente da CeasaMinas, Guilherme Brant, 
na abertura do Encontro Nacional da Associação 
Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen) 
e da Confederação Brasileira das Associações e 
Sindicatos de Comerciantes em Entrepostos de 
Abastecimento (Brastece). O evento reuniu, nos dias 
01 e 02 de agosto, nos auditórios da Minasbolsa e da 
ACCeasa, na CeasaMinas, em Contagem, dirigentes 
das Ceasas do país, técnicos, produtores rurais, co-
merciantes e lideranças ligadas ao abastecimento. 

O encontro contou com a participação da secretária 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa/MG), Ana Maria Soares Valentini, do depu-
tado federal Newton Cardoso Júnior (MDB/MG), 
do presidente da Conab, Nilton Araújo Júnior e do 
presidente da Emater-MG, Gustavo Laterza, dentre 
outras autoridades. 

O vice-presidente da Abracen, Johnni Hunter 
Nogueira, destacou a importância do encontro para o 
setor do abastecimento. “As Ceasas enfrentam muitos 
problemas comuns, o que torna o encontro um meio 
para se buscar soluções conjuntas para os mercados”.

No dia seguinte (02/08) os participantes fizeram 
uma visita técnica no entreposto da CeasaMinas, 
quando visitaram o Banco de Caixas e o Prodal – 
Banco de Alimentos, apresentado pelo presidente 
do Instituto CeasaMinas, Ricardo Carnaval. O pro-
grama tem como objetivo combater o desperdício 
de produtos no entreposto. 

A inserção digital também foi discutida no 
evento, com a palestra “A inserção digital na Ceasa 
com Y-bot”, ministrada por Marcelo Gomes, sócio 
proprietário da Yes Tecnologies. Os participantes 
visitaram também o Mercado Distrital do Cruzeiro 
e o Mercado Central de Belo Horizonte.

Após a abertura do evento, foram ministradas palestras mo-
tivacionais, com destaque para a participação do empresá-
rio Euler Fuad Nejm, CEO do Grupo Super Nosso, que falou 
sobre sua trajetória na CeasaMinas, enfatizando atitudes 
como superação, foco e inovação, para o sucesso dos seus ne-
gócios. Ao final da sua palestra, Guilherme Brant ressaltou 
a importância do comerciante para as Ceasas do país. “O 
futuro das Ceasas se confunde com o futuro do comerciante. 
A CeasaMinas traz a oportunidade de termos aqui grandes 
atacadistas e o presidente da Ceasa tem que dialogar, dar 
ouvidos a quem quer fazer o Brasil crescer”. 

Os auditores fiscais federais agropecuários do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), 
Fátima Parizzi e Yoshio Fugita, explicaram, de forma dinâmica, os passos necessários no processo de comerciali-
zação, de acordo com a IN 02/2018, que estabelece no país os procedimentos para a aplicação da rastreabilidade 
ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana.

Na sequência, o diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, ministrou a palestra “Rastreabilidade e 
Padronização de Peso Líquido Mínimo”, com a apresentação do aplicativo IDHA, desenvolvido para a emis-
são gratuita do selo, com as informações exigidas pela Instrução Normativa. 

Os empresários participantes levantaram questões como a necessidade de maior conscientização dos 
produtores sobre o processo exigido para a rastreabilidade. Alertaram para a possibilidade de produtos 
chegarem nas portarias das Ceasas e não conseguirem adentrar devido a problemas quanto às informações 
exigidas na Instrução Normativa.

Mentoria para Executivo 
Seja um Líder com Alta 
Performance
TARSIA GONZALEZ  
Psicóloga e Presidente 
do Conselho de 
Administração da Transpes

O Poder da Ação

ANDRÉIA OLIVEIRA  
Advogada e Coach

EULER FUAD NEJM 
CEO do Grupo 
Super Nosso:

“A CeasaMinas teve um 
papel fundamental em 
minha trajetória profissional.”

As atividades do Encontro Nacional 
foram encerradas no auditório da 
Minasbolsa com uma reunião con-
junta entre os membros da Abracen e 
representantes da Brastece, quando 
foi apresentada, pelo presidente da 

Brastece, Waldir Lemos, ao vice-pre-
sidente da Abracen, Johnni Hunter 
Nogueira, a pauta de reivindicações 
dos concessionários das Ceasas. Waldir 
Lemos destacou que as questões apre-
sentadas são muito importantes para 

o setor. “Com relação ao PLC 59/2015, 
solicitamos o posicionamento dos 
presidentes das Ceasas quanto ao 
apoio solicitado, para que possamos 
definir as medidas a serem tomadas 
pela Brastece”. O vice-presidente da 

Abracen, se comprometeu a repassar 
a pauta aos dirigentes das Ceasas 
associadas. “Tudo que foi colocado em 
pauta será apresentado oficialmente 
aos presidentes, para sua avaliação e 
posterior retorno à Brastece”.

CAPA
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Motivação e superação

Rastreabilidade

REUNIÃO CONJUNTA

Perspectivas das Centrais 
de Abastecimento no Brasil

ALTIVO ALMEIDA CUNHA 
Doutor e Consultor da 
FAO (Organização das 
Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura)

Desenvolvimento da 
agricultura Brasileira

ALYSSON PAULINELLI 
Ministro da Agricultura do 
Brasil no período de 1974 
a 1979

Alimentação saudável e 
desenvolvimento sustentável

ATIVIDADES

A experiência da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) com o Programa 
Brasileiro de Modernização do Mercado 
Hortigranjeiro (Prohort) foi apresentada no 
encontro, pelo presidente da Conab, Newton 
Araújo Silva Júnior, e o técnico Anibal 
Teixeira Fontes, em palestra sobre as ações da 
Companhia voltadas para o abastecimento. 
Participaram, também, do encontro, o Doutor 
e Consultor da Organização das Nacões 
Unidas para Alimentação e Agricultura, 
Altivo Almeida Cunha e o ex-ministro da 
Agricultura, Alysson Paulinelli.

Abastecimento



BRASTECE

Confederação pede mobilização para aprovar projeto de lei das Ceasas

A aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
(PLC 59/2015) norteou o Encontro 
Nacional da Confederação Brasileira das 
Associações e Sindicatos de Comerciantes 
em Entrepostos de Abastecimento 
(Brastece), que aconteceu na sede da 
Associação Comercial da Ceasa MG 
(ACCeasa), no dia 02 de agosto de 2019.

Dando início à reunião, o presidente da 
Brastece, Waldir Lemos, passou a palavra 
para o empresário Virgílio Villefort, des-
tacando a importância da sua iniciativa 
para a fundação da Brastece. “Queria 
parabenizar Minas Gerais e todos que 
fizeram parte da sua fundação. A for-
mação da Brastece nasceu em Minas, 
por iniciativa de muitos que estão aqui, 
como Virgílio Villefort, Rogério Avelar 
e Ronaldo Navarro. Vocês deram nova 
vida às Ceasas”. Virgílio Villefort falou 
sobre a importância das associações para 
o desenvolvimento das Ceasas do país. 
“Nosso objetivo é fortalecer as Ceasas, 
principalmente a economia dentro das 
Ceasas. Apenas em Minas Gerais foram 
realizadas 49 reuniões para discussão das 
peculiaridades de cada Ceasa do país e, 
assim, apresentar um Projeto de Lei para 
as Ceasas, o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC 59/2015). A proposta está em tra-
mitação no Senado Federal, depois de ter 
sido aprovada na Câmara dos Deputados. 
É uma lei muito importante, que precisa 
avançar em Brasília. Esse é o nosso ca-
minho. Precisamos buscar apoio para a 
aprovação desse projeto no Senado”.

Os representantes de associações e 
sindicatos das Ceasas do país, destaca-
ram, na oportunidade a necessidade de 
medidas eficazes para agilizar a apro-
vação desse projeto. Foram colocadas, 

inclusive, outras sugestões de leis especí-
ficas, em estudo, como opções de regula-
mentação do setor.

Projeto de Lei
O encontro contou com a participação do 
advogado e professor Vicente de Paula 
Mendes, que atua junto à Brastece, de forma 
voluntária, prestando todo assessoramento 
e consultoria necessários. O professor des-
tacou as inúmeras viagens realizadas pelas 
Ceasas de todo o país, identificando os pro-
blemas comuns para elaboração do projeto, 
que se encontra no Senado Federal desde 
outubro de 2015. De acordo com Vicente 
Mendes, falta, para muitos, o conhecimento 
do texto que dá ensejo à intensa regulamen-
tação nas Ceasas. “Não é possível ficar tudo 
parado, aguardando essa aprovação. Como 
vamos buscar outros caminhos se temos um 
encaminhamento feito que aguarda apenas 
a aprovação do Senado?” 

Demandas
Mobilização para aprovação do PLC 
59/2015, falta de participação dos opera-
dores de mercado na administração dos 
entrepostos, suspensão de cobrança de 
tarifas de mezanino e pedágio na entrada 
de caminhões de entrepostos, necessidade 
de compartilhamento de gestão, auxílio a 
permissionários nas questões que enfren-
tam junto à administração das Ceasas, in-
fraestrutura necessária para a atividade do 
abastecimento e necessidade de avanço nas 
reivindicações do setor, foram algumas das 
questões pontuadas pelos participantes. 

Deliberações
O presidente da Brastece, Waldir Lemos, co-
locou em votação a continuidade de apoio, 
por parte das associações e sindicatos repre-
sentados, ao PLC 59/2015. Os participantes 
votaram sim, por unanimidade. Ficou defi-
nido que seria solicitada à Abracen a oficia-
lização do seu apoio ao PLC, para, então, se 
definir o caminho que a Brastece deve seguir 
para avançar no processo de sua aprovação 
no Senado. Foi elaborado documento com 
uma pauta de reivindicações para entrega 
oficial à Abracen.

1. Oficialização de apoio explícito ao PLC 59/2015, 
atualmente em trâmite no Senado.
2. Não gerar novas formas de cobranças e suspender as 
cobranças recentemente criadas para concessionários nas 
Centrais de Abastecimento, tais como, tarifa de mezanino 
e pedágio na entrada de caminhões nos entrepostos.

3. Participação de representantes das entidades 
comerciais que exercem a atividade fim dentro 
das centrais de abastecimento nos Conselhos de 
Administração, conforme decisão do TCU.
4. Criação de uma tarifa social para ser repassada às 
associações que representam os concessionários.

5. Realizar um trabalho de conscientização sobre 
a rastreabilidade nas portarias das Centrais de 
Abastecimento, sem que sejam realizadas apreensões 
de mercadorias ou aplicações de penalidades, permi-
tindo que a rotulagem possa ser exercida pelos produ-
tores e comerciantes dentro dos entrepostos.
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Gostaria de agradecer ao presidente da 
CeasaMinas, Guilherme Brant que, em con-
junto com a sua equipe, recebeu muito bem 
todos os partipantes. Foi um encontro muito 
importante. Recebemos o Waldir Lemos, 
presidente da Brastece e representantes das 
associações e sindicatos das Ceasas do país. 
No encontro da Abracen, contamos com a 

importante participação do consultor Altivo Almeida Cunha e tive-
mos a oportunidade de refletir sobre as questões que afetam o nos-
so segmento. Na reunião da Brastece, que aconteceu na ACCeasa, 
tratamos de diversos assuntos de interesses gerais e elaboramos 
uma pauta de reivindicações que foi apresentada à Abracen. Nessa 
pauta, destacamos a importância da aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara (PLC 59/2015), para trazer tranquilidade aos opera-
dores das centrais de abastecimento de todo o país.”

Noé Xavier – Diretor-presidente da ACCeasa

Waldir Lemos - Presidente da Brastece

Cláudio Furquim - Presidente do Sindicato dos Permissionários em 
Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo (Sincaesp)

Tivemos a oportunidade de apresentar 
um documento com uma pauta de reivin-
dicações que promoverão a melhoria das 
Ceasas. Apenas quando tiver a resposta, 
por parte da Abracen, poderemos avaliar o 
resultado desse encontro, se foi proveitoso 
ou não. Conforme a resposta que recebermos 
teremos que nos mobilizar para resolver as 

questões que afetam as Ceasas. A Ceasa é a nossa casa, eu não pos-
so ver isto acabar e não fazer nada. Eu substitui meu pai, depois 
meus filhos estão me substituindo. Nas Ceasas é assim: a família 
toda dedica suas vidas ali.”

É sempre uma alegria e satisfação par-
ticiparmos das reuniões da Brastece, repre-
sentação nacional do nosso setor, que nos 
traz a oportunidade de revermos os amigos 
e apresentarmos as inúmeras demandas das 
Associações e Sindicatos de empresas em cen-
trais brasileiras de abastecimento.

Por conta da "lição de casa" assumida, 
na última reunião havida em Campinas, somada à pauta de Belo 
Horizonte e a seriedade do trabalho realizado pelos participantes da 
Brastece, a expectativa era muito grande. Entretanto, a reunião de 
trabalho conjunta Abracen/Brastece, que imaginávamos que fosse 
ocorrer, por razão que desconhecemos, não houve. Perdemos uma 
excelente oportunidade para iniciarmos maior interação entre setor 
público e privado, tão necessária. Agradecemos ao amigo Noé e equi-
pe, nosso anfitrião, que tão bem nos recebeu e acolheu".

Pauta de reivindicações



É BOM SABER

Independentemente do tamanho e proporção que atinge, um incêndio sempre 
traz prejuízos materiais e as vezes pessoais. Algumas dessas perdas nunca serão 
recuperadas. A prevenção é sempre a melhor escolha e, pensando nisso, seguem 
orientações sobre como evitar incêndios. A melhor proteção é a prevenção.

As obras para ampliação do estacionamento social, em terreno da ACCeasa, 
continuam. Parte da colocação de grama está quase concluída e a comissão de 
trabalho está definindo a questão do acabamento.

De acordo com Noé Xavier, diretor-presidente da ACCeasa, será feita, em 
breve, uma proteção de brita em virtude das chuvas e o restante da obra 
será construído à medida em que forem buscados os recursos necessários. 
“Estamos no aguardo de retorno sobre nossas negociações com a Prefeitura 
Municipal de Contagem e vamos, também, buscar doações de empresários 
para que possamos concluir as obras”.

Lembre-se: os primeiros minutos são os mais importantes no combate a incên-
dio. Quanto mais demorar, maior a chance de que ele fique incontrolável.

Respeite a sinalização indicativa – A sinalização é muito importante, em 
caso de incêndio é ela que mostrará o caminho para as pessoas saírem do lugar 
em segurança.

Não obstrua os corredores de passagem e escadas – Em caso de incêndio, 
eles são a esperança de uma saída rápida e segura. Mantê-los desobstruídos é 
fundamental para a segurança de todos que estão no ambiente.

Não fume próximo a produtos inflamáveis – Obedecer a sinalização de não 
fumar é um ato de inteligência. Fume apenas nos lugares permitidos para tal.

Cuide bem da manutenção da rede elétrica – Boa parte dos incêndios ocorre 
por causa de curtos circuitos elétricos. Não faça gatos e gambiarras elétricas 
em máquinas e na rede elétrica. Não deixe a fiação exposta.

Não sobrecarregue as tomadas – Elas não foram feitas para suportar vários 
equipamentos ligados ao mesmo tempo. Cultive o hábito de retirar os equipa-
mentos da tomada no fim do expediente. Tenha cuidado com carregadores de 
celulares muitas vezes esquecidos, eles podem causar um incêndio.

Cuide dos seus extintores. Nunca obstrua o acesso a eles – Os extintores 
são, às vezes, a única chance de um combate a tempo de evitar que as chamas 
se tornem incontroláveis. 

Principalmente em ambientes com circulação constante de empilhadeiras é 
comum que aconteçam avarias em alguns extintores, tornando-os inadequa-
dos para uso.

Fazer a substituição no menor tempo possível é muito importante para 
manter o ambiente mais preparado para uma eventual ação.

Mantenha os extintores com carga de água longe dos equipamentos energi-
zados e dos produtos químicos inflamáveis, evitando que na hora da correria, 
algum desavisado use e com isso sofra uma descarga elétrica (a água conduz 
eletricidade).

Conheça os produtos químicos da sua empresa – Alguns produtos químicos 
reagem em contato com outro, e essa reação às vezes gera fogo. Conhecer os 
produtos químicos e sua reação irá fazer com que tome as medidas para arma-
zená-los a uma distância certa e lugar seguro para evitar o risco.

Mantenha os materiais combustíveis em local seguro – Tenha cuidado com 
combustíveis utilizados nos geradores de energia. Não improvise. Na dúvida, 
procure opinião especializada.

CORPO DE BOMBEIROS AMPLIAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS

Incêndio não é brincadeira. 
Previna-se!

Projeto avança com 
participação de associados

DICAS DE SEGURANÇA

Cuidados com o veículo
Saiba a placa do seu veículo.
Avalie se o seu veículo é um atrativo para roubos e sequestros.
Evite colocar, em seu veículo, adesivos e outros símbolos que possam 
identificar sua condição social e características pessoais, tais como: profis-
são, faculdade, esporte, endereço, etc.
Equipe seu veículo com dispositivos que dificultem a ação de delinquentes, 
tais como: travas para acionamento e trancamento automático de portas e 
vidros, alarmes etc.
Mantenha seu veículo em bom estado de conservação para evitar panes 
que o deixem em situações vulneráveis. 
Procure ter, no interior de seu veículo, elementos, marcas ou adesivos que 
o individualizam e que lhe permitam identificá-lo. Geralmente, após um 
roubo ou furto, as placas são removidas e/ou substituídas.
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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

LEI DOS CARREGADORES

Assine o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso

Colaboração: Sergio Luiz - Empresa de Vigilância Plantão

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 PMA
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HISTÓRIA

MEMORIAL CEASAMINAS

Empresa coleciona histórias de comerciantes e funcionários 
que têm na estatal oportunidade de trabalho e renda

Jornal da ACCeasa - Setembro/2019 - 7

Uma equipe de profissionais 
qualificada, formada por um 
time consolidado, desde os co-
laboradores do armazenamen-
to até o setor de vendas. Assim 
o comerciante Pedro Venâncio 

Barbosa (Distribuidora Futura), define 
seus funcionários que, segundo ele, são 
um dos grandes diferenciais da empresa. 
“Prezo muito pela qualidade, não apenas 
dos produtos, como também dos serviços 
que oferecemos aos nossos clientes”, 
destaca o empresário, acrescentando que, 
ainda no início da sua carreira profissio-
nal teve a oportunidade de trabalhar 
nas mais diferentes funções do ramo. 
“Conheço de forma ampla todos os pro-
cessos do meu negócio e tenho consciência 
da importância de cada um deles”.

O empresário informa que a em-
presa foi fundada em agosto de 2010 

Admitido pela antiga CO-
BAL - Companhia Brasileira 
de Alimentos, hoje CONAB, 
em 20 de março de 1974, na 
função de Auxiliar de Admi-
nistração, para prestar ser-

viços no Mercado Distrital da Barroca, 
o Assessor Jurídico, Fernando Alves 
de Abreu, relembra o início de suas 
atividades. “Não podia sequer chegar 
atrasado no trabalho, pois a chave 
de abrir o mercado distrital ficava 
comigo, sendo que os permissionários 
precisavam abastecer bem cedo os seus 
boxes/lojas para iniciar o atendimento 
aos consumidores com hortifrutigran-
jeiros frescos”.

Em 1975 Fernando passou a exercer 
o cargo de Administrador do Horto 
Mercado, tendo sido transferido para 
o Mercado Distrital de Santa Tereza. 
O funcionário explica que era a CO-
BAL que administrava os mercados 
distritais através de um convênio assi-
nado com a CeasaMinas e a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. “Com o 
encerramento do convênio fui admitido 
na CeasaMinas, em agosto de 1976, na 
função de Técnico em Comercialização 
(Orientador de Mercado)”.

se levantado e, com isso, algumas 
mudanças serão boas soluções para a 
retomada do seu público. “Assim como 
o mercado se transforma, a manuten-
ção, reforma e investimentos em sua 
estrutura e segurança farão com que 
clientes tenham mais motivos para 
frequentar o local”. 

Agradecimento especial da 
Redação:
Nossos sinceros agradecimentos à 
Tina, gerente administrativa da 
Futura, que, gentilmente nos recebeu 
e intermediou esta entrevista, desta-
cando a importância do amor em tudo 
o que se faz. “Acredito que tudo em 
que imprimimos empatia e dedicação, 
se torna parte de nós. Por isso, por 
muitas vezes, a Futura é associada a 
minha pessoa. Há muito tempo perdi 
meu nome de batismo para me tornar 
a ‘Tina da Futura’”.

diversificados com excelentes preços, 
através de uma livre concorrência”.

O Assessor Jurídico aposta no cres-
cimento da empresa. “A CeasaMinas 
tem tudo para continuar crescendo, 
devido à sua diversificação de produtos 
e seu comércio centralizado. Se você 
abrir um comércio fora da Ceasa é 
necessário fazer propaganda, ao passo 
que, se estiver na Ceasa, não precisa de 
propaganda, pois o cliente, certamente, 
visitará o seu estabelecimento. Além 
disso, a segurança no entreposto traz 
garantia de tranquilidade para os que 
aqui comparecem”.

Fernandão enfatiza, também, o 
papel fundamental dos produtores 
rurais para o sucesso das atividades no 
entreposto. “Eles têm contribuído muito 
com a melhoria da classificação de seus 
produtos, tornando-os mais atraentes 
para os consumidores. Existe o pavilhão 
do MLP (Mercado Livre do Produtor) 
que proporciona o acesso do produtor ru-
ral para comercializar diretamente seus 
produtos. Antes da CeasaMinas muitos 
produtores não possuíam um local apro-
priado para fazer sua comercialização 
direta, tendo que repassar seus produtos 
a terceiros por falta de possuírem um 
ponto comercial. Entendo que isto foi 
muito benéfico para o produtor rural”.

e que sua atuação na Ceasa, ocupando 
a representatividade que conquistou 
no grupo e sua consistência durante 
todos esses anos é a confirmação de um 
trabalho de qualidade, responsabilidade 
e seriedade. “Podemos ter a certeza e a 
segurança de uma empresa sólida que, 
mesmo vivenciando um mercado onde 
muitos estabelecimentos fecham, devido 
às dificuldades, se mantém constante”. 
A empresa disponibiliza um mix com 
mais de 6.500 itens (alimentícios, bazar, 
higiene pessoal, limpeza e bomboniere, 
dentre outros). O empresário destaca seu 
objetivo de atender as expectativas do 
cliente. “Queremos que o cliente tenha a 
comodidade de encontrar em nossa loja 
tudo que ele precisa para o seu comércio”.

Manifestando satisfação em poder con-
tar com a participação dos filhos em cargos 
de confiança, como gerências e diretorias 

Atividades
Desde então, Fernandão, como é conhe-
cido por todos, desempenhou diversas 
funções na estatal. Foi técnico em co-
mercialização (Orientador de Mercado), 
supervisor do varejão, chefe da Seção de 
Cadastro e chefe do Departamento de 
Operações de Mercado da unidade da 
CeasaMinas em Contagem.

Fernandão desempenhou, também, 
a função de chefe do Departamento de 
Operações de Mercado das Unidades 
do Interior da CeasaMinas, que abran-
gia a Feira Coberta do Bairro Padre 
Eustáquio em Belo Horizonte - MG e as 
unidades da CeasaMinas de Uberlândia, 
Uberaba, Barbacena, Juiz de Fora e 
Caratinga - Governador Valadares e, 
posteriormente, da Seção de Produção 
Programada, retornando novamente à 
Chefia das Unidades do Interior. 

Depois, passou a exercer sua atual 
função de Assessor Jurídico, tendo 
chegado a ocupar o cargo de Gestor do 
Departamento Jurídico.

A CeasaMinas
As dificuldades, devido à falta de estrutu-
ra no entreposto, no período de sua ins-
talação, são relembradas por Fernandão. 

do grupo, explica que os orientou para esse 
fim. “A mesma visão que carrego sobre 
meus negócios, divido também com meus 
filhos. Sempre deixei claro para eles o cami-
nho que percorri. Quando adolescentes já 
os envolvia nos processos, compartilhando 
cada etapa dos nossos negócios”.

Dificuldades
Com as mudanças no mercado e no perfil 
dos consumidores/varejo, crescimento 
dos atacarejos e empresas de distribui-
ções diretas, Pedro Venâncio observa que 
muitos clientes deixaram o hábito de ir 
até a Ceasa. “Eles acabam optando pela 
‘comodidade’ oferecida por atacarejos e 
distribuidores que, muitas vezes, atuam 
com preços e condições comerciais muito 
próximas às nossas”. 

Expectativas 
Otimista com a CeasaMinas, acredita 
que oportunidades e situações têm 

“No início aqui era muito deficiente em 
restaurante, telefone e linhas de ônibus”.

Aos 69 anos, Fernandão manifesta 
sua alegria e satisfação por ter acredita-
do que a CeasaMinas daria certo. “Ouvia 
muita gente falar que a CeasaMinas 
estava muito longe de Belo Horizonte 
e isto dificultaria sua consolidação. 
Muitas atacadistas não acreditavam no 
empreendimento e foram transferidos 
para a CeasaMinas obrigados, através 
de um Decreto Governamental. Hoje, 
muitos que vieram naquela época e não 
acreditavam no futuro da estatal, não 
querem retornar ao seu local de comércio 
anterior por falta de espaço e transtorno 
de trânsito em Belo Horizonte. Com a 
inauguração da CeasaMinas, aqui se 
instalaram várias empresas com diversi-
ficados ramos de atividades, fortalecen-
do ainda mais o crescimento da estatal”.

Expectativas
Fernandão destaca a importância da 
CeasaMinas para o abastecimento 
alimentar. “Entendo que a CeasaMinas 
encontra-se muito bem organizada 
tanto na parte operacional e admi-
nistrativa, em condições de atender 
o futuro crescimento de demandas. É 
um dos pontos fortes para atração de 
compradores, que encontram produtos 

Seriedade e otimismo

Esperança e trabalho

Distribuidora Futura
Na CeasaMinas desde 2010

Fernando Alves de Abreu 
Na CeasaMinas desde 1976



JURÍDICO

NÚCLEO DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS

Métodos alternativos de solução de conflitos na CeasaMinas

Os conflitos sociais são 
tratados pelo Estado, em 
sua maioria, através de 
elaboração de leis que serão 
posteriormente aplicadas 
pelo Poder Judiciário. 
As discussões são extre-
mamente ligadas à vida 
humana, embora algumas 
correntes doutrinárias o 
tenham como prejudicial à 
sociedade, outra corrente 
acredita ser ele a única 
forma para que se consiga 
prosperar e desenvolver, o 
que acreditamos ser a me-
lhor explicação.

Porém, com o desmensu-
rado aumento no número de 
ações levadas a apreciação 
do Judiciário e a complexi-
dade das relações sociais, o 
Estado não vem cumprindo da forma 
adequada àquilo que ficou sob sua 
responsabilidade, o exemplo clássico 
é a Comarca de Contagem, foro com-
petente para dirimir as controvérsias 
entre os empresários e a CeasaMinas.

Isto pois, dado o elevado número 
de casos, bem como a complexidade 
das causas, o Estado, através do Poder 
Judiciário, está deixando de cumprir 
de forma adequada os conflitos pois, 
além da demora da decisão judicial 
em razão do grande volume de casos, 
muitas vezes, o judiciário, através 
do juízo competente, não adentra 
nas particularidades dos casos que 
envolvem a CeasaMinas e deixa de 
promover a almejada Justiça Social.

Assim, o objetivo do presente 
trabalho é apresentar algumas al-
ternativas de resolução de conflitos 
extrajudiciais, como arbitragem, 
conciliação e mediação, suas carac-
terísticas e vantagens em relação aos 
meios judicializados, que visem não 
só a prevenção, mas a promoção de 
soluções e tratamento adequado dos 
conflitos, utilizando-se de métodos 
consensuais, inclusive em questões 
com a própria CeasaMinas.

A arbitragem é geralmente en-
tendida como um instrumento ou 

meio alternativo para a solução 
de conflitos relativos aos direitos 
patrimoniais e disponíveis. Ocorre 
através de um árbitro escolhido em 
comum acordo pelas partes – via de 
regra um especialista no tema do 
conflito ou matéria controvertida – o 
que facilita o processo de mediação 
e conciliação, emitindo ao fim uma 
sentença arbitral.

Já os métodos de conciliação e 
mediação são considerados instru-
mentos de autocomposição, uma 
vez que, embora pressuponha a in-
tervenção de um terceiro, imparcial, 
este apenas comparece para ajudar 
as partes a encontrar a melhor 
solução ao conflito, de modo que a 
solução é encontrada pelas próprias 
partes, sendo assim o melhor cami-
nho a ser buscado nos conflitos entre 
os empresários e a CeasaMinas. 

A conciliação, diferentemente da 
jurisdição estatal e da arbitragem, 
traz a figura do conciliador, que em-
bora faça sugestão de uma solução 
às partes, não pode impor sua von-
tade, como se lhe permite ao juiz 
togado e ao árbitro. Naturalmente 
que o conciliador, em sua tentativa 
de pacificar o conflito, busca que as 
partes aceitem suas ponderações e 

alternativas; cabendo a estas exclu-
sivamente e de modo espontâneo 
a decisão ou não de aceitação das 
medidas apontadas.

A mediação, por sua vez, atra-
vés da figura do mediador – figura 
neutra e imparcial – apenas auxilia 
as partes a solucionar entre si o 
conflito, sem sugerir ou impor uma 
solução ou mesmo interferir nos 
termos do acordo. É uma figura que 
ajuda as partes a entender o lado da 
outra parte.

Neste sentido o Conselho 
Nacional de Justiça editou a 
Resolução 125/2010 que, dentre 
outras questões, ratificou que: “a 
conciliação e a mediação são instru-
mentos efetivos de pacificação so-
cial, solução e prevenção de litígios, 
e que a sua apropriada disciplina em 
programas já implementados no país 
tem reduzido a excessiva judiciali-
zação dos conflitos de interesses, a 
quantidade de recursos e de execu-
ção de sentenças.”

Diante desta perspectiva, a 
Associação Comercial da Ceasa-
MG e a CeasaMinas, de forma iné-
dita, uniram esforços para criar o 
“Núcleo de Soluções de Conflitos” 
com o objetivo de pacificar as 

relações entre os empre-
sários e a Estatal. Este nú-
cleo terá a participação do 
setor Jurídico da ACCeasa 
e de um representante da 
CeasaMinas para a discus-
são de, dentre os assuntos, 
as relações contratuais 
dos empresários com a 
CeasaMinas, infrações ao 
Regulamento de Mercado e 
inadimplência.

Esse novo sistema, 
implantado através do 
“Núcleo de Soluções de 
Conflitos”, visa a prolifera-
ção da cultura do diálogo, 
oportunizando a exposição 
de motivos pelas partes de 
forma respeitosa e clara, 
oportunizando o acesso a 
informação sobre direitos 

e desenvolvimento da cidadania 
plena, viabilizando assim a com-
preensão por ambas as partes dos 
fatos oriundos do conflito, até que 
um acordo duradouro seja obtido.

Para institucionalizar esse sis-
tema é fundamental que ocorra 
uma mudança drástica na cultura 
social, especialmente no âmbito 
da CeasaMinas, uma vez que, o 
cidadão brasileiro está acostumado 
a recorrer à justiça, através da ins-
tauração de um processo e obtenção 
de uma decisão proferida por um 
juiz togado, para resolver qualquer 
problema, por mais simples que 
seja. Ocorre que, conforme expla-
nado, a justiça além de grande mora 
e formalidade, nem sempre vem al-
cançando a justiça social necessária 
para resolução dos conflitos. Assim, 
cabe especialmente aos empresários 
da comunidade da CeasaMinas se 
conscientizarem sobre a existência 
dos métodos alternativos para a so-
lução de conflitos, e recorreram ao 
“Núcleo de Soluções de Conflitos” 
para obtenção de alternativas viá-
veis aos conflitantes, resolvendo 
extrajudicialmente os conflitos, da 
maneira mais rápida e eficaz em 
busca da Paz Social.
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&Sócio do Escritório Alexandre Papini, Notini, 
Cannan, Tavares e Romanelli Advogados

(Assessor jurídico da ACCeasa)

MARCELO ROMANELLI CEZAR FERNANDES LAÍS DUQUE ESTRADA 
OLIVEIRA HOLLANDA BIAS FORTES

Advogada do Escritório Alexandre Papini, 
Notini, Cannan, Tavares e Romanelli Advogados 

A ACCeasa e a CeasaMinas, de forma inédita, uniram esforços 
para criar o Núcleo de Soluções de Conflitos com o objetivo 

de pacificar as relações entre os empresários e a Estatal”


