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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

CEASAMINAS TEM NOVOS 
ESPAÇOS PARA VEÍCULOS LEVES

Medida, em fase de testes, visa organizar o mercado 
e trazer mais conforto para os clientes 

Páginas 4, 5, 6 e 7

Com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários compradores,  
a CeasaMinas implantará, em breve, novas condutas para o acesso de veículos 
leves ao entreposto de Contagem.
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Oito meses após ser apresentado no 
Congresso Nacional, pelo governo 
federal, o projeto de Reforma da 
Previdência foi aprovado pelo Plenário 
do Senado Federal e traz expectativas 
otimistas para a economia do país. De 
acordo com cálculos do Ministério da 
Economia, a reforma previdenciária 
pode gerar uma economia dos gastos 
públicos em torno de 800 bilhões de 
reais em 10 anos. A medida vai resga-
tar a confiança de consumidores, em-
presários e investidores, com efeitos 
positivos para a economia do país. 

Outras mudanças são também 
necessárias e, após esta aprovação, 
o governo poderá prosseguir para 

reformas de grande importância, 
como a tributária e a administrativa, 
além das privatizações e outras me-
didas na área econômica, que buscam 
o equilíbrio das contas públicas. São 
pautas extremamente importantes, 
que proporcionarão a aceleração do 
crescimento da economia.

Para nós, empresários da 
CeasaMinas, a desestatização, em 
discussão no governo federal é uma 
questão importante, pois afeta dire-
tamente nossas operações. Somos os 
responsáveis pelo desenvolvimento 
desse entreposto, o que consegui-
mos após muitos anos de trabalho e 
investimentos. A preocupação é que 
não se perca, em todo esse processo, 
a essência do nosso negócio, que 
é a segurança alimentar. A missão 
de uma central de abastecimento é 
levar o alimento, com qualidade e 
preço justo, à mesa do consumidor. 

A ACCeasa acompanha de perto 
esse processo, com reuniões junto aos 
órgãos do governo, levando até eles as 
sugestões e reivindicações dos empre-
sários aqui estabelecidos. Queremos 
saber quais são as suas expectativas 

com relação à CeasaMinas e, prin-
cipalmente, defender os contratos 
de concessão de uso, de forma que 
nos ofereçam garantias de negócio. 
Precisamos de contratos fortes, a 
longo prazo, pois são grandes os in-
vestimentos que fazemos neste setor. 

Seja uma privatização, desestatiza-
ção ou até mesmo a municipalização, 
conforme veiculado na imprensa re-
centemente, a ACCeasa lutará, sempre, 
por regras que atendam as premissas 
dos operadores de mercado, que cons-
truíram esta central de abastecimento. 

Não podemos deixar de destacar, 
neste momento, a liberação de novos 
espaços para veículos leves em nosso 
entreposto. Esta medida é resultado 
de um projeto que foi construído 
por meio da parceria dos comercian-
tes, produtores e da CeasaMinas. 
Parabéns a todos que fazem parte 
desta grande conquista!

Ao final de mais um ano, dese-
jamos a todos um Feliz Natal e um 
ótimo Ano Novo.
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Ronan Soares de Oliveira 
Vice-Presidente da ACCeasa



MERCADO

2.205.897,04 2.109.985,15 TOTAL DESPESASTOTAL DESPESAS

1.409.597,52 1.532.382,28 SALDO FINAL SALDO FINAL 

SALDO ANTERIORSALDO ANTERIOR 1.532.382,28 1.559.099,90

T.A. RecebidaT.A. Recebida 164.560,43164.560,43

RDC RecebidaRDC Recebida 1.918.551,85 1.918.707,10

TOTAL RECEITASTOTAL RECEITAS 3.615.494,56 3.642.367,43

Tarifas PúblicasTarifas Públicas 390.935,94 304.112,48

ServiçosServiços 1.096.280,94 1.153.358,53

PessoalPessoal 441.176,76 442.166,31

MateriaisMateriais 9.925,11 14.790,77

ConvêniosConvênios 52.969,29 52.969,29

FinanceirosFinanceiros 214.609,00 142.587,77

Investimentos –Investimentos –

–10.04 - Comodato de Espaço–10.04 - Comodato de Espaço

83.088,0082.183,00 10.01 - Mensalidades de Associados10.01 - Mensalidades de Associados
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–10.06 - Receitas Creche Escola (Mensalidade) –10.06 - Receitas Creche Escola (Mensalidade) 

–– 10.02 - Receitas Centro Administrativo10.02 - Receitas Centro Administrativo

–10.07 - Receita Creche Escola (Repasse)–10.07 - Receita Creche Escola (Repasse)

–10.08 - Receita Posto Médico (Convênio)–10.08 - Receita Posto Médico (Convênio)

52.969,2951.125,68 10.09 - Receita Centro Social (Convênio)10.09 - Receita Centro Social (Convênio)

2.973,863.523,87 11 - Receitas Financeiras11 - Receitas Financeiras

–10.10 - Doações Recebidas–10.10 - Doações Recebidas

–12 - Outras Receitas Operacionais–12 - Outras Receitas Operacionais

–10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade–10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–13 - Outras Receitas Não Operacionais–13 - Outras Receitas Não Operacionais

600,00240,00 10.03 - Receita Área de Lazer10.03 - Receita Área de Lazer

136.657,29133.548,68 TOTALTOTAL

42.142,2863.750,95 14 - Despesas Administrativas14 - Despesas Administrativas

198.858,7849.279,12 15 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica15 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

100,00– 16 - Serviços Prestados Pessoa Física 16 - Serviços Prestados Pessoa Física 

8.273,1311.574,13 17 - Impostos, Taxas e Contribuições17 - Impostos, Taxas e Contribuições

105.957,0616.412,06 18 - Despesas Manutenção e Conservação18 - Despesas Manutenção e Conservação

13.180,1510.449,54 19 - Outras Despesas Operacionais19 - Outras Despesas Operacionais

123,10164,40 20 - Despesas Financeiras20 - Despesas Financeiras

–– 21 - Despesas Não Operacionais21 - Despesas Não Operacionais

368.634,50151.630,20 TOTAL DESPESASTOTAL DESPESAS

-229.003,35-14.557,65 DÉFICITDÉFICIT

2.973,863.523,87 TOTALTOTAL

BALANÇO FINANCEIRO RDC

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Outubro de 2019Setembro de 2019

Outubro de 2019Setembro de 2019
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MUDANÇA

EXPECTATIVAS

CeasaMinas terá, em fase de teste, novos espaços para veículos leves 

Liberação de acessos para veículos leves traz expectativa de organização 

A CeasaMinas vai implantar, breve-
mente, em fase de teste, dois novos 
espaços, inicialmente para veículos 
leves, no entreposto de Contagem, 
para melhorar o trânsito local. Um 
dos espaços fica próximo ao antigo 
Vita Sopa e o outro localiza-se atrás 
do pavilhão Z, conforme detalhado 
no mapa a seguir. Somados, os dois 
locais terão capacidade para receber 
cerca de 1300 veículos leves. O obje-
tivo é liberar o entorno do Mercado 
Livre do Produtor (MLP) e as frentes 
das lojas para compradores, especial-
mente aqueles que usam caminhões.

A mudança foi definida após estu-
dos realizados por uma comissão for-
mada por membros da CeasaMinas 
e das associações de produtores 
rurais (Aphcemg) e comerciantes 
(ACCeasa). 

Com a novidade, entre 21h e 
7h da manhã, veículos leves sem 
a CREDENCIAL DE PERMISSÃO 
DE ACESSO PELA BR-040 deverão 
entrar na CeasaMinas pela Portaria 
das Motos, AVENIDA SEVERINO 
BALESTEROS, sendo que, antes 
das 4h será exigida a carteirinha do 
usuário para todos os ocupantes do 
veículo para liberação da entrada.

Entre 7h e 21h o acesso será 
realizado apenas pela portaria da 
BR-040.

Estamos vivendo um momento histórico na CeasaMinas. A liberação de 
novos espaços para acesso de veículos leves em nosso mercado é uma medida 
de muita importância para a fomentação do comércio, que resultará em melhor 
desempenho nas vendas, trazendo, consequentemente, o desenvolvimento eco-
nômico do entreposto e a geração de empregos. 

Nosso objetivo, com a organização do trânsito interno e disponibilização de 
vagas para as operações do mercado é, principalmente, proporcionar mais con-
forto, com melhor atendimento ao cliente.

Esta ação faz parte de um processo contínuo de melhorias, iniciado pela 
CeasaMinas e as associações representativas do mercado, para proporcionar melhores condições de 
atendimento aos nossos clientes. 

Conclamamos a todos que desenvolvem suas atividades no entreposto, sejam empresários, produ-
tores, carregadores ou colaboradores, a abraçarem essa causa. Vamos trabalhar juntos e unidos para 
manter os melhores espaços dentro do mercado e oferecer melhor atendimento ao nosso cliente.”

A construção de novos espa-
ços para veículos leves é muito 
importante para todos os produ-
tores e lojistas que trabalham na 
CeasaMinas. Sabemos que existem 
muitos compradores que não vêm 
mais ao mercado por não terem 
como estacionar seus veículos. Ao 
retirar os carros de passeio do en-

torno do MLP e das lojas, eles terão um melhor acesso aos 
locais de compra e provavelmente teremos um crescimento 
nas vendas. Acredito que podemos chegar a ter um impacto 
de até 30% no comércio dentro do entreposto de Contagem.”

Noé Xavier da Silva 
Diretor-presidente da ACCeasa – Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais

Ladislau Jerônimo de Melo
Presidente da Aphcemg - Associação dos Produtores de 
Hortifrutigranjeiros das Ceasas do Estado de Minas Gerais

Implantação
Até que as novas condutas para 
acesso com veículos leves ao entre-
posto de Contagem pela portaria 
da BR-040 sejam implantadas, os 
novos espaços podem ser ocupados 
espontaneamente. Alguns usuários 
já aderiram às novas ações e estão 
utilizando o espaço amarelo, locali-
zado próximo aos pavilhões U, V, X 
e Z (foto). 

Conforme demonstrado pela foto, 
as ações adotadas pela CeasaMinas, 
ACCeasa e Aphcemg já encontram a 
adesão do mercado, antes mesmo de 
sua implantação oficial. Os novos es-
paços já são sucesso no entreposto e, 
podem ser utilizados enquanto é rea-
lizada a atualização de cadastros para 
liberação das Permissões de Acesso.

A implantação das novas áreas é 
uma parceria entre a CeasaMinas, 
a ACCeasa e a Aphcemg. Pela 
CeasaMinas, o projeto está sob a 
coordenação da Diretoria Técnico-
Operacional (Dirtec).

Permissões de acesso
Os concessionários que tenham 
necessidade de acessar o entreposto 
com veículo leve pela BR-040, no ho-
rário de 21h às 7h, devem entrar em 
contato com a ACCeasa, a Aphcemg 
ou o plantão da CeasaMinas no MLP, 

para solicitar a PERMISSÃO DE 
ACESSO. As permissões, sujeitas a 
análise do cadastro e disponibilida-
de de vagas, serão distribuídas em 
quantidade proporcional ao tama-
nho das lojas.

Liberação de espaços
As alterações nas regras de acesso ao 
entreposto, em fase de testes, têm 
como objetivo melhorar o atendi-
mento ao cliente mediante a reor-
ganização do trânsito interno com 
a liberação de novos espaços para 
permanência de veículos leves para 
que as vagas de carga e descarga se-
jam destinadas exclusivamente para 
movimentações de mercadorias, 
aumentando a eficiência logística 
dentro do entreposto.

O diretor-presidente da ACCeasa, 
Noé Xavier, explica que atualmente 
as vagas de carga e descarga, em 
sua maioria, estão sendo ocupadas 
por veículos de colaboradores ou 
prestadores de serviços, impedindo 
a chegada do cliente aos pontos de 
vendas. “É uma situação grave, que 
tem afastado os clientes, levando 
grandes empresas para fora do en-
treposto. Portanto, será necessária 
a união de todos os envolvidos na 
cadeia de comercialização para re-
vertermos essa situação”. 

Os espaços disponíveis para per-
manência de veículos leves foram 
organizados por cores. Dessa forma, 
a partir do acesso, já é possível gerir 
e organizar o destino do veículo leve 
de acordo com a cor da PERMISSÃO 
DE ACESSO utilizada antes das 7h 
para acessar o entreposto pela por-
taria da BR-040.

Noé Xavier informa, também, que, 
com o direcionamento dos veículos 
dos usuários envolvidos na cadeia de 
comercialização para os novos espa-
ços, serão liberadas as áreas de carga 
e descarga para atender aos clientes 
compradores. “A ideia é irmos divi-
dindo a ocupação dos espaços, desde 
a madrugada, para que o trânsito 
permaneça organizado durante os 
horários de maior movimento. Os 
usuários com permissão de acesso 
devem ficar atentos para não des-
cumprir as regras internas e as regras 
do código de Trânsito Brasileiro, para 
evitarem problemas com a fiscali-
zação da Polícia Militar e Segurança 
Interna. Não será permitido parar 
em locais proibidos, estacionar sobre 
passeios ou em fila dupla. Esses tipos 
de infrações podem ocasionar multas 
ou perda da PERMISSÃO DE ACESSO 
pela BR-040 antes das 7h da manhã”.

De acordo com Noé Xavier, 
eventuais correções poderão ser 

ACCEASA ACONTECE
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do trânsito e desenvolvimento econômico do entreposto

adotadas no decorrer da implanta-
ção do novo sistema de acesso ao en-
treposto de Contagem. “Contamos 
com a participação e compreensão 
de todos os usuários”.

Conscientização
Noé Xavier destaca a importância 
da conscientização e colaboração 
de todo o mercado para o sucesso 
desse novo projeto. “Solicito aos 
nossos empresários que levem as 
informações relacionadas à libe-
ração de espaço e novas condutas 
de acesso aos seus funcionários. É 
muito importante pesquisar e co-
nhecer todas as regras e fazer esse 
comunicado aos seus funcionários e 
clientes. Todos que serão atingidos 
pelas novas normas precisam co-
nhecer, principalmente, as razões e 
os motivos desta alteração”. 

Para o diretor, é necessário que 
todos os usuários do entreposto 
compreendam a importância desse 
processo, para manter os veículos 
dos funcionários que ficam o dia 
todo dentro do entreposto nos 
novos espaços, possibilitando que 
o cliente possa acessar as lojas com 
mais facilidade e realizar suas com-
pras, o que resultará na melhoria da 
capacidade do comércio e na gera-
ção de empregos. 

Teste
“Este é um teste, sendo que nossa 
meta é fazer uma gestão eletrônica 
com uma cancela SEM PARAR”, ex-
plica Noé Xavier. De acordo com ele, 
nesse teste serão identificadas as de-
mandas do mercado. “Os locais estão 
sendo liberados de forma provisória, 
porque é necessário fazer um teste 
para compreender a demanda”. 

O diretor enfatiza que, ao ser 
direcionado para os novos espaços, o 
funcionário deve ter conhecimento 
de que essa é uma situação provisó-
ria. “Com a execução de obras que vi-
sam a melhoria desses espaços, serão 

disponibilizadas melhores condições 
de acesso para os usuários”.

Noé Xavier agradece a par-
ticipação de todos na execução 
desse projeto, como o Conselho 
de Administração da ACCeasa, a 
Aphcemg, o Sindicar, a Coophemg, 
a diretoria e funcionários da 
CeasaMinas, bem como aos em-
presários associados e parceiros. O 
diretor pede a união e compreensão 
dos usuários do entreposto para 
eventuais impactos na etapa inicial 
de implantação desse projeto. “As 
regras foram criadas e aprovadas 
pelas entidades representativas 

do entreposto. É importante que 
todos se programem, antecipando 
o horário de chegada ao mercado. 
Esta é uma proposta provisória para 
a gestão dos espaços internos e, 
principalmente, da permanência de 
veículos leves em nosso mercado”.
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MAIS INFORMAÇÕES:

(31) 3399-3426

(31) 3394-1155

Departamento de 
Operações da CeasaMinas

Associação Comercial 
da Ceasa – ACCeasa

Novo espaço para veículos leves - Pavilhões U, V, X e Z

A liberação de novos espaços para veículos leves dará ra-
cionalidade e mobilidade aos frequentadores do entreposto 
e vai fomentar uma maior fiscalização e identificação de 
indivíduos estranhos ao meio, por parte da CeasaMinas. 
Ao restringir a circulação de veículos leves, na plataforma 
junto ao MLP – Mercado Livre dos Produtores, será facilita-
da, a operação de carga e descarga, diminuindo a distância 
percorrida pelos carregadores e o tempo gasto na operação, 
orientando os empregados das entidades no passo seguinte 

à adequação da correta mão de direção e estacionamento, assim como, excesso de 
volumes, circulação de carrinhos no MLP e de pedestres. A medida resultará, certa-
mente, no bom funcionamento de toda a Ceasa, visando melhorar a infraestrutura 
para buscar novos clientes e benefícios para todos.”

Considero excelente a iniciativa conjunta da ACCeasa, 
Aphcemg e CeasaMinas para a disponibilização destes no-
vos espaços de acesso para veículos leves no entreposto de 
Contagem, que é de vital importância para o livre trânsito 
dos nossos clientes.

Esta medida irá fortalecer a comercialização, deixando 
o platô principal liberado para carga e descarga das merca-
dorias e demonstra, também, o atual bom relacionamento 
entre produtores e lojistas, que, juntos, se dispõem a enfren-

tar os principais problemas do mercado, trabalhando para o bem comum e dando o 
exemplo de que, quando se tem boa vontade, boas coisas acontecem.”

José Antônio Dias Silveira 
Presidente da Coophemg – Cooperativa dos Produtores 
de Hortifrutigranjeiros do Estado de Minas Gerais Ailton Teodoro da Silva 

Diretor Operacional do SINDICAR-MG - Sindicato dos Carregadores dos Mercados 
Livres dos Produtores e de Hortifrutigranjeiros do Estado de Minas Gerais



De acordo com as novas regras de conduta, que serão implantadas pela CeasaMinas, será necessária a CREDENCIAL DE PERMISSÃO DE ACESSO para o 
veículo entrar pela portaria da BR-040, antes das 7 horas. Já foi distribuída ao mercado, pela CeasaMinas, uma pesquisa (ficha de cadastro) para liberação de 
permissão de acesso. Preencha os dados solicitados e retorne a ficha para a sua associação representativa, para que seja dada sequência ao processo de liberação 
da PERMISSÃO DE ACESSO.

NOVAS REGRAS

Liberação de permissão de acesso para veículos 
leves pela portaria da BR-040 antes das 7h

6 - Jornal da ACCeasa - Novembro-Dezembro/2019

ACCEASA ACONTECE

ORIENTAÇÕES GERAIS:

1. A PERMISSÃO DE ACESSO deverá ser colocada e mantida 
sobre o painel do veículo para monitoramento da segurança e 
organização do trânsito. 

2. Para solicitar a PERMISSÃO DE ACESSO PARA VEÍCULOS 
DE COMPRADOR, os mesmos deverão procurar as entidades 
do entreposto e solicitá-la entre 8h e 17h. Previamente, 
será permitida a entrada do veículo leve do comprador que 
apresentar o CNPJ e o mantiver no painel. 

3. Não será permitida a permanência de veículos leves SEM 
PERMISSÃO DE ACESSO DE COMPRADOR nos locais de carga e 
descarga situados no ENTREPOSTO das 21h às 7h. 

4. O veículo leve deverá se dirigir para o pátio que está 
determinado na cor da PERMISSÃO DE ACESSO sob pena de 
perda da mesma.

5. Os veículos leves que estiverem estacionados em locais de 
carga e descarga deverão ser retirados e o condutor será 
orientado sobre o local correto de estacionamento. 

6. A liberação do acesso do veículo leve fora do horário 
de funcionamento do entreposto está condicionada à 
apresentação das credenciais dos ocupantes dos veículos. 

7. A PERMISSÃO DE ACESSO para veículos leves não substitui a 
credencial utilizada atualmente. 

8. A Polícia Militar e a SEGURANÇA INTERNA estarão atuando em 
conjunto para orientar a respeito das novas condutas.

Os concessionários receberão 
previamente as CREDENCIAIS 
DE PERMISSÃO DE ACESSO. 
Caso você não tenha recebido a 
sua credencial, gentileza entrar 
em contato com as entidades.

ACESSO PARA VEÍCULOS LEVES
Dia/Horário

De DOMINGO 6h 
até SEGUNDA 4h

De SEGUNDA à 
SÁBADO de 21h às 4h

De SEGUNDA à 
SEXTA de 04h às 7h

De SEGUNDA à 
SEXTA de 07h às 21h

De SEXTA 21h 
à SÁBADO 4h

SÁBADO de 4h às 21h

De SÁBADO 21h 
à DOMINGO 6h

Permissão Veículo Leve BR-040

LIVRE

LIVRE

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FECHADOFECHADO

BR-040 Av. Severino Ballesteros
Credencial Usuário CeasaMinas

Credencial Usuário CeasaMinas

Credencial Usuário CeasaMinas

Credencial Usuário CeasaMinas

Permissão Veículo Leve BR-040

Permissão Veículo Leve BR-040

Permissão Veículo Leve Ballesteros AZUL

Permissão Veículo Leve Ballesteros AZUL

Credencial Usuário CeasaMinas

Permissão Veículo Leve BR-040

LIVRE



CONFIRA!

Novos espaços para permanência de veículos leves
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ATENÇÃO CLIENTE COM VEÍCULO LEVE!
Para entrar, antes das 7h, na Ceasa de Contagem, 
pela BR-040, solicite a sua Permissão de Acesso*

Associação Comercial da Ceasa-MG – ACCeasa: (31)3394-1155
Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros 

das Ceasas/MG - Aphcemg: (31)3394.3860 

*Sujeita à análise do cadastro e disponibilidade de vagas. 
Apresentar cópias dos seguintes documentos: CNPJ, CNH e placa do veículo.

LEGENDA:

ESPAÇO 
VIOLETA

ESPAÇO 
VERMELHO

ESPAÇO 
LARANJA

ESPAÇO 
AMARELO

ESPAÇO 
AZUL

ENTREPOSTO DE CONTAGEM-MG

ENTREPOSTO DE CONTAGEM-MG
ENTREPOSTO DE CONTAGEM-MG



É BOM SABER
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O Segundo Batalhão de Bombeiros Militar está desenvolvendo um aplica-
tivo GIS (Geographic Information System) com o intuito de dinamizar o 
serviço operacional, assessorando a gestão de ocorrências e o planejamento 
de operações. 

De acordo com o Tenente Jader Júnio Corrêa, Bombeiro Militar membro 
da Equipe do Pelotão Ceasa, a medida se faz necessária considerando quatro 
premissas, conforme relacionado a seguir:

Os policiais da 131ª Companhia da Policia Militar estão instalados no mesmo 
local onde atua o Pelotão da Polícia Militar da Ceasa. 

A 131ª Companhia da Policia Militar é responsável pelo policiamento da 
Ceasa e seu entorno. 

As ações de monitoramento e segurança já estão em pleno funcionamento 
e contam com a atuação de 100 policiais.

O tenente Jader explica que o GIS reúne informações e recursos de emergên-
cia disponíveis na área de atuação do 2º BBM, fundamentais para a gestão das 
ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação de um even-
tual cenário de crise. “A ferramenta é de uso exclusivo dos bombeiros militares, 
para ser utilizada como banco de dados referente a informações de algumas 
edificações mais relevantes e das especificidades do seu entorno, tais como: 
ramo de atividade, quantidade de materiais estocados, contato dos responsá-
veis para intervenção fora do horário de funcionamento, presença de produtos 
perigosos, hidrantes externos, proximidade de postos de combustível, etc.”. 

Pesquisa
Para a efetivação dessa ferramenta, o Corpo de Bombeiros iniciou uma 
pesquisa nas lojas do entreposto. O objetivo é ter conhecimento sobre os 
produtos e outras especificidades de cada loja, para que o atendimento seja 
feito com maior eficácia em casos de emergência. O Tenente Jader solicita a 
colaboração de todos no sentido de responder, dentro do prazo estipulado e 
com a máxima riqueza de detalhes, o questionário, que será enviado por meio 
da ACCeasa a cada um dos seus associados. “Esta iniciativa não se reveste 
de cunho fiscalizatório, servindo tão somente ao mapeamento de riscos e 
aprimoramento do poder de articulação operacional durante o atendimento 
de ocorrências com alto grau de complexidade”. De acordo com o Tenente, o 
cadastro ainda prevê o envio de imagens de áreas do empreendimento que 
contemplem os pontos mais sensíveis quanto ao risco de acidente ou po-
tencial de gravidade dos seus efeitos. “As imagens e suas descrições são de 
suma importância e de uso exclusivo para a orientação do bombeiro militar 
no gerenciamento do cenário emergencial, sendo vedada qualquer forma de 
compartilhamento externo”. 

O Tenente Jader destaca, ainda, que este formulário não substitui as obriga-
ções das edificações com as legislações de segurança contra incêndio e pânico.

O Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, localizado 
nas dependências da CeasaMinas, está à disposição para sugestões e/ou 
para disponibilizar outros esclarecimentos, pessoalmente ou pelo telefone 
(31) 3394-7028 (atendimento 24 horas).

A competência Constitucional do Corpo de Bombeiros Militar na execução 
de atividades de defesa civil.

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil regulada pela Lei nº 12.608, 
de 10 de abril de 2012, que autoriza a criação de sistema de informações, 
mapeamento de áreas de risco e monitoramento de desastres.

A alta concentração de edificações e processos industriais, configurando 
o maior polo industrial de Minas Gerais, contemplando riscos de desastres 
físicos, químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, em Contagem, Betim, 
Brumadinho e municípios vizinhos.

A demanda pela integração dos planos municipais de contingência, planos 
de ações emergenciais e planos de auxílio-mútuo, bem como o compartilha-
mento de tais informações com os órgãos de segurança pública e defesa civil.

PESQUISA

Corpo de Bombeiros desenvolve 
aplicativo de emergência

DICAS DE SEGURANÇA

CeasaMinas cede espaço no 
entreposto para policiais da 
131ª Cia. da Polícia Militar

Colaboração: Tenente Jader Júnio Corrêa, Bombeiro Militar membro 
da Equipe do Pelotão Ceasa

BOMBEIRO - O amigo certo das horas incertas

DICAS DE SEGURANÇA

Em Caixas Eletrônicos
• Não revele sua senha para terceiros. 
• Evite realizar saque de grandes quantias. 
• Em caso de dificuldade, comunique-se com funcionários 

do banco. 
• Observe atentamente as pessoas em atitudes suspeitas 

próximas ao local.
• Evite horários e locais de maior risco.

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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LEI DOS CARREGADORES

Assine o Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão de Uso

O Termo Aditivo ao Contrato 
de Concessão de Uso acrescen-
ta cláusulas com normas sobre 
o trabalho avulso na movimen-
tação de mercadorias em geral. 
Essas cláusulas têm como ob-
jetivo prever a obrigatoriedade 
de efetivo e integral cumpri-
mento 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 movimen-
tação de mercadorias em geral.  
Informações: (31) 3394-1155 
(Administração da ACCeasa).



A ACCeasa realizou, no dia 26 de 
novembro, a 127ª edição do Café com 
Oração. O evento, iniciado em 1999, 
traz aos participantes uma oportunida-
de de pausa, no dia a dia, para conver-
sar, partilhar e refletir sobre a palavra 
de Deus. Empresários, produtores, 
autoridades civis e militares, amigos e 
parceiros participaram do evento que 
foi iniciado com a palavra do diretor- 
presidente da ACCeasa, Noé Xavier. 

“Agradecemos a Deus por tudo que tem 
nos dado, pela saúde, vitórias e con-
quistas”. Noé Xavier também dedicou 
os momentos de oração pelo restabe-
lecimento da saúde do diretor técnico 
operacional da CeasaMinas, Marcelo 
Lana, que se encontrava hospitalizado. 

Salmo 120
Padre Gilson destacou a importância 
da confiança em Deus, refletindo 

sobre a palavra do Salmo 120: “Para 
os montes levanto os olhos, de onde 
me virá o socorro? O meu socorro 
virá do Senhor, criador do céu e da 
terra”. De acordo com o sacerdote, o 
salmo vem ao encontro das necessi-
dades de cada um de nós. “Diante da 
nossa realidade, Deus no blinda com 
nossa confiança. Peça a Deus con-
fiança, ousadia e tranquilidade. Deus 
é contigo”.
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O evento contou com a participação do presidente da CeasaMinas, Guilherme Brant, que exaltou o trabalho dos funcionários da estatal e a união das entidades 
representativas do mercado para o desenvolvimento do entreposto. “Ninguém caminha sozinho. Se não fosse o nosso corpo funcional e as associações não chegaríamos 
a lugar algum”. De acordo com Guilherme Brant, esse é um período de engrandecimento, através do diálogo, para construir o que o mercado precisa. 

Na oportunidade, o presidente do Instituto CeasaMinas, Ricardo Carnaval, apresentou números e resultados referentes ao Banco de Alimentos Prodal e agradeceu 
a participação dos comerciantes do entreposto, na doação de alimentos, que beneficiam entidades carentes.

Participações

A possibilidade de privatização da 
CeasaMinas, anunciada pelo governo 
federal, foi tema de audiência pública, 
no dia 27 de novembro, na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 
O debate, solicitado pelo presidente 
da comissão, deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), contou com a pre-
sença de representantes dos lojistas, 
produtores e carregadores que atuam 
na Ceasa, além de representantes dos 
governos estadual e federal. 

O diretor-presidente da ACCeasa, 
Noé Xavier, participou da discussão 
e destacou a necessidade de revitali-
zação do entreposto. “A CeasaMinas 
enfrenta uma situação complexa, 
iniciada em 1999. De lá para cá não 
recebe investimentos e enfrenta mui-
tas dificuldades com a manutenção de 
suas estruturas. O que é uma Ceasa 
sem os operadores e os produtores?”, 
questionou. Para Noé Xavier, é funda-
mental que não se perca, nesse pro-
cesso, o objetivo principal da Ceasa 
que é o abastecimento. 

Governo federal - Representan-
tes do governo federal destacaram que 
o encontro teve como objetivo ouvir as 
demandas dos presentes. Edimilson 
Alves, da Superintendência Mineira 
do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (Incra), informou 
que a privatização não seria uma coisa 
repentina, enquanto Marcílio Maga-
lhães, superintendente do Mapa em 
Minas, adiantou que, com a privatiza-
ção, seriam ampliados os recursos para 
investimento na Ceasa. Márcio Alves, 
secretário de Agricultura Familiar do 
Ministério da Agricultura (Mapa), 
acrescentou que o governo contratou 
uma consultoria que fará um estudo 
de viabilidade técnico-econômica da 
Ceasa. “Todos conhecem e sabem a 
grandeza da Ceasa. O objetivo é ouvir 
tanto os representantes dos empresá-
rios, como dos produtores”.

Autogestão - Representando os 
produtores que atuam no Mercado 
Livre do Produtor (MLP), o presi-
dente da Aphcemg - Associação dos 
Produtores de Hortifrutigranjeiros 
das Casas do Estado de Minas 
Gerais, Ladislau Jerônimo de Melo 
e José Antônio Silveira, presidente 
da Cooperativa dos Produtores de 
Hortifrutigranjeiros de Minas, mani-
festaram a preocupação do setor com 
a privatização e a terceirização. “Por 
que não dão a chance para as associa-
ções de comerciantes, produtores e 
trabalhadores gerenciarem a Ceasa?" 
questionou o presidente da Aphcemg. 

A sugestão foi confirmada pelo presi-
dente da Coophemg. “Uma alternativa 
seria criar um modelo de autogestão, 
compartilhada entre comerciantes, 
produtores rurais e trabalhadores da 
Ceasa”, avaliou.

Representantes do Sindicato dos 
Carregadores dos Mercados Livres de 
Produtores e de Hortifrutigranjeiros 
(Sindicar-MG), destacaram o papel 
que a CeasaMinas representa para a 
segurança alimentar, abastecimen-
to, geração de empregos e garantia 
de renda ao pequeno produtor e 
também se declararam a favor da 
autogestão. 

Regularização - João Ricardo 
Albanez, subsecretário de Política e 
Economia Agropecuária da Secretaria 
de Estado de Agricultura, registrou 
que, em 1996, a Lei 12.422 autori-
zou o Governo de Minas a alienar 
sua participação acionária na Ceasa. 

O Estado ficou com as áreas onde 
funcionam o MLP, o pavilhão 4, o 
Vitasopa e entradas e saídas. Além 
disso, 70% de todas as edificações 
construídas são do governo estadual, 
além do banco de dados utilizado. 
“Não há que se falar que a União vai 
privatizar essas áreas amanhã. Só se 
Minas Gerais assim decidir, pois a 
escritura de toda a área está em nome 
do Estado”, reforçou. Ele completou 
que antes deve ser desmembrado o 
que é do Estado do que é da União.

Requerimentos - O presidente da 
comissão, deputado Coronel Henrique 
(PSL), anunciou requerimentos de pro-
vidências sobre o tema. Será enviado à 
Ceasa e ao Mapa pedido de providência 
para que a perspectiva de privatização 
não prejudique os serviços no local. “O 
fundamental é que tudo seja feito com 
a participação dos envolvidos e com 
absoluta transparência”. 

EVENTO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Confiança em Deus é tema da 127ª edição 
do Café com Oração realizado na ACCeasa

ALMG discute privatização da CeasaMinas
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MEMORIAL CEASAMINAS

Trajetória de trabalho de comerciantes evidencia  
resultados de desenvolvimento no entreposto de Contagem

MOTIVAÇÃO E RESPONSABILIDADE 
Ênio de Paula Rosa (Administração da CeasaMinas)
Na CeasaMinas desde 1977
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HISTÓRIA

Quando chegou à CeasaMinas, em 
1977, o Assistente Técnico, Ênio de 
Paula Rosa, tinha apenas 21 anos. 
Hoje, aos 63, relembra sua trajetória 
no entreposto de Contagem. “Eu havia 
retornado de Uberlândia, onde cursa-
va Engenharia Química. Abandonei o 
curso e voltei para Belo Horizonte para 
fazer pré-vestibular”. Sentindo que ha-
via chegado o momento de trabalhar, 
Ênio participou de um concurso na 
Ceasa MG e foi classificado. “Comecei 
trabalhando como Orientador de 
Mercado no MLP e tive que morar no 
Alojamento, que era de tábua, naquela 
ocasião. Explica que era necessário 
morar no alojamento, pois o transpor-
te era muito deficiente, com poucos 
ônibus, principalmente à noite, horá-
rio do seu trabalho.

De acordo com o funcionário, o 
período de 1978 a 1982 foi muito 
pesado, pois nesse ínterim fez o 
Curso Superior em Administração 
de Empresas. “Trabalhava à noite e 
estudava de 07h às 11h15 e tinha 
que começar a trabalhar às 13 horas”. 
Ênio relata que outro problema da 
época era relacionado à alimentação. 
“No alojamento eu não tinha como 
fazer minhas refeições e no mercado 
só havia um restaurante no meio do 
Pavilhão A e outro no Pavilhão I, mas 
ambos fechavam na sexta-feira à tar-
de e só reabriam na segunda-feira de 

madrugada”. Destaca que nunca recla-
mou das dificuldades e hoje, com 42 
anos de casa, sente orgulho de traba-
lhar nessa empresa. “Nada a reclamar. 
Como a CeasaMinas estava nascendo, 
todos nós tínhamos uma vontade 
imensa de fazer aquela empresa cres-
cer. E realizamos nosso sonho, pois a 
CeasaMinas chegou ao estágio de ser a 
mais diversificada do Brasil. Uma das 
maiores em volume ofertado”.

Trajetória
Ênio iniciou seu trabalho na 
CeasaMinas em fevereiro de 1977 
como orientador de mercado, pas-
sando logo depois para o cargo de 
auxiliar administrativo; então foi 
requisitado pelo Departamento 
Técnico (DETEC) para trabalhar na 
Seção de Informação de Mercado, 
onde trabalhou por muitos anos. 
“Nessa seção meu primeiro trabalho 
foi digitação e impressão do Boletim 
Informativo Diário (BID). A missão 
era publicar o BID no mesmo dia, 
pois até então ele só era divulgado no 
dia seguinte, além de atuar como te-
letipista e transmiti-lo via telex para 
várias outras Ceasas e órgãos afins”. 

O funcionário conta que nos anos 
de 1983/84 foi iniciado o Projeto de 
Produção Programada, que consistia 
de um trabalho técnico de previsão 
de demanda de um determinado 

produto para determinado mercado 
para o ano seguinte, em função dos 
preços, sem, contudo, provocar for-
tes alterações nos preços futuros ao 
consumidor. “Esse projeto foi imple-
mentado juntamente com a Emater, 
pois a previsão de demanda era 
diretamente relacionada à previsão 
da intenção de plantio”.

Relata também a implantação 
do primeiro Sistema de Informação 
Computadorizado em Ceasa no 
Brasil, o RH02, uma parceria da Ceasa 
MG/PRODEMGE em 1986/87. “Foi 
um trabalho intenso coordenado 
pelo saudoso chefe do Detec, Dr. 
Gilson Santos Neves, executado 
por mim e por Ricardo Fernandes 
Martins e, claro, com os demais fun-
cionários do departamento”.

No período de 1977 a 1986, ocu-
pou, em determinados momentos, 
as chefias da Seção de Informação de 
Mercado e da Seção de Estatística de 
Mercado. Posteriormente, em 2004, 
passou a ocupar o cargo de coordena-
dor da Seção de Produção Programada 
que, em seguida, passou a se chamar 
Seção de Estudos Estratégicos. 
“Ocupei interinamente o cargo de 
chefe do Departamento Técnico. 
Fiquei na chefia do Setor de Estudos 
Estratégicos até meados de 2012, mas 
continuo lotado nesse setor até hoje, 
no cargo de Assistente Técnico”.

CeasaMinas
O funcionário destaca a importan-
te função social da CeasaMinas, 
como central de abastecimento. “A 
CeasaMinas fortaleceu o homem 
do Campo, que tinha dificuldades 
para escoar sua produção. A partir 
da implantação da Ceasa MG, o pro-
dutor de hortigranjeiro passou a ter 
um espaço só para ele. O Mercado 
Livre do Produtor que no início ti-
nha uma área construída de 10 mil 
m², hoje tem 20 mil m²”. Ênio cita 
como exemplo desse importante 
papel, o período de 1976 a 1996, 
quando a CeasaMinas funcionou 
como reguladora de preço, contro-
lando o mercado, em particular 
na Capital. “Naquela época, os 
Mercados Distritais eram os mais 
importantes equipamentos de vare-
jo de Belo Horizonte e seus preços 
eram controlados, pois era esta-
belecido o “sobre-preço” com base 
nos preços praticados no atacado 
da CeasaMinas”.

Expectativas
Sobre o futuro, Ênio tem a expectati-
va de que venham melhores dias para 
que a CeasaMinas seja referência na-
cional. “Que ela não deixe de apoiar 
o produtor rural, principalmente o 
pequeno, pois ele precisa da Ceasa. E 
a Ceasa precisa dele”.



Trajetória de trabalho de comerciantes evidencia  
resultados de desenvolvimento no entreposto de Contagem

O Grupo Benassi está há 66 anos no 
mercado e a marca foi consolidada 
em várias regiões do país devido 
ao seu compromisso com a quali-
dade. Não foi diferente em Minas 
Gerais, com a instalação da Benassi 
Minas na CeasaMinas, entreposto 
de Contagem, em julho de 1988. A 
empresa iniciou suas atividades no 
estado com a comercialização de 
frutas, legumes e verduras, tendo à 
frente os empresários Laerte Gestich 
e Rosa Benassi Gestich. A partir de 
uma demanda do mercado, ampliou 
seu leque de atuação, com a inclusão 
da comercialização de flores e, pos-
teriormente, agregou aos seus negó-
cios produtos da culinária oriental, 
com a marca Benassi Oriental. 

Resultados
Preocupação com a qualidade e bom 
atendimento são os segredos do su-
cesso e evolução da empresa. “Nossa 
força está na qualidade dos produtos 
e no atendimento personalizado, 
mas, principalmente, na dedicação 
e desempenho de todos aqueles que 
fazem a Benassi Minas!”, destaca 
Laerte Gestich. 

Para Laerte e Rosa, os 31 anos da 
empresa são resultado da confiança 
e satisfação que os clientes conquis-
tados e fidelizados ao longo desses 
anos, depositam na empresa. “São 
mais de três décadas de muita dedica-
ção e trabalho, resumidos em ações, 
que visam a satisfação dos clientes, 
agregando valor aos negócios, com 
determinação e sustentabilidade”.

A geração de empregos é outro 
grande orgulho da Benassi Minas. A 
empresa conta atualmente com 900 
funcionários, distribuídos nas unida-
des Ceasa e Centro de Distribuição. 
Rosa enfatiza a importância dos fun-
cionários e da confiança dos seus clien-
tes para o sucesso da empresa. “Temos 
orgulho de fazer parte desta história, 
que nos mostra que vale a pena acredi-
tar, trabalhar e confiar. Nosso especial 
agradecimento a todos os colaborado-
res e, principalmente, a Deus, por nos 
ter dado forças. Queremos agradecer, 
também, a confiança e parceria dos 
nossos clientes e fornecedores”. 

CeasaMinas
De acordo com Laerte Gestich, a 
Ceasa representa um papel muito 

importante para o Grupo Benassi, 
em especial, para a Benassi Minas. 
“O peso da informação que ela 
representa dentro do Grupo é 
muito importante. Dentro das 
oito Ceasas em que nós operamos 
hoje, as informações, os parâme-
tros, o jeito de decidir algumas 
campanhas que fazemos, até 
mesmo na esfera internacional, 
é a CeasaMinas que nos mostra, 
muito claramente, o segmento, se 
vai dar certo ou não”.

O empresário destaca que, em 
contrapartida, a Benassi Minas 
também teve participação im-
portante no desenvolvimento da 
CeasaMinas. “A Benassi contribuiu 
muito com as inovações de qua-
lidade, exposição e presteza para 
oferecer o produto, sem ruptura, 
durante todo o ano”. Explica que a 
empresa teve que mudar o hábito 
de expor um produto e de entender 
um cliente, para saber o que ele 
precisa para sobreviver no varejo. 
“Esta atenção que nós temos aqui 
dentro da Ceasa para com o cliente, 
com esse espírito de parceria, faz 
toda a diferença”. 

Expectativas
A liberação de novos espaços para 
veículos leves no entreposto traz, 
para Laerte Gestich, a expectativa 
de um novo momento de confiança 
e de interesse de novas empresas em 
buscar o mercado. “Acho que é o mo-
mento de renovar, de praticar esse 
exercício de renovação, de inovação, 
de ajuste. Isto está acontecendo 
no mercado paralelo em volta da 
Ceasa. O pessoal está se ajustando 
com novos centros de distribuição, 
buscando mais espaços”. Destaca 
que sempre vai existir o interesse do 
produtor, do distribuidor e de todo 
o mix que compõe esse segmento, 
de estar na Ceasa. “A expectativa 
é boa, com a liberação dos espaços 
e algumas reformas que irão acon-
tecer nos pavilhões, no sistema de 
energia elétrica e ajustes das lojas, 
em todo mercado, observando a 
questão sanitária, o processo de 
rastreabilidade e o acompanhamen-
to tecnológico dos desafios da infor-
mação. A revitalização é a palavra 
certa para todo o segmento, para 
que tenhamos melhores momentos 
dentro da Ceasa”.

QUALIDADE E CONFIANÇA
Laerte Gestich e Rosa Benassi Gestich (Benassi Minas)
Na CeasaMinas desde 1988
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JURÍDICO/ AÇÃO SOCIAL
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MP 899/19

União edita medida provisória 
na tentativa de fazer acordo com 
os inadimplentes perante o fisco
Na tentativa de amenizar a crise financeira do país, recentemente, em 
17/10/2019, a União Federal editou medida que autoriza a transação entre o 
Fisco e os contribuintes devedores com o fim de amenizar o rombo financeiro 
dos cofres públicos e estimular a regularização de dívidas tributárias.

 O Código Tributário Nacional, em artigo 171, regulamenta a faculdade de lei 
prever a transação tributária, e nesse sentido a Medida Provisória 899/2019, ba-
tizada de “MP do Contribuinte Legal”, foi editada. Ela autoriza o parcelamento de 
débitos, estabelecendo requisitos e as condições para que a União e os contribuintes 
realizem transações, regularizem sua situação fiscal e solucionem litígios judiciais.

A Medida Provisória traz as diretrizes gerais para a realização da transação, 
mas para sua efetividade, para que de fato os contribuintes realizem o acordo 
para pagamento de seus débitos fiscais, é necessário que o Procurador Geral 
da Fazenda Nacional e o Secretário Especial da Receita Federal cumpram for-
malidades até então não publicadas.

É importante que os empresários/contribuintes fiquem cientes que a 
“MP do Contribuinte Legal” é uma tentativa de amenizar a situação fiscal 
dos devedores, e é viabilizada por mera liberalidade da União. Sendo assim, é 
preciso analisar criteriosamente os requisitos para verificar se o contribuinte 
se enquadra nas condições do pedido de parcelamento.

Será proposta pela PGFN de forma individual, por adesão ou por iniciati-
va do devedor, obedecendo as seguintes regras: 

• Para débitos inscritos em dívida ativa, exceto SIMPLES NACIONAL, 
FGTS, multas criminas e decorrentes de fraudes fiscais.

• Parcelamento em até 84 meses.
• Redução em até 50% do valor total dos débitos a serem transaciona-

dos, mantendo a integralidade do principal.
• Para pessoas físicas, microempresa ou empresa de pequeno porte 

o parcelamento poderá ser de até 100 meses e a redução poderá 
atingir 70%.

• A transação está condicionada a renúncia de quaisquer alegações de 
direito, atuais e futuras, nas ações individuas ou coletivas objeto dos 
débitos incluídos na transação.

• Fazenda Nacional proporá adesão para resolução de litígios de re-
levan-te e disseminada controvérsia jurídica, mediante concessões 
recíprocas.

• Condicionada a existência, na data da publicação do edital de inten-
ção pela Fazenda Nacional, de ação judicial, embargos à execução 
fiscal ou recurso administrativo pendente de julgamento relativo à 
tese objeto da transação.

• Condicionada à desistência dos litígios e renúncia ao direito sobre 
o qual se funda as ações, além de constituir confissão irrevogável e 
irretratável dos débitos abrangidos pela transação.

Transação para débitos inscritos em dívida ativa

Transação por adesão no contencioso tributário (litígios 
tributários) 

EM SÍNTESE, E NOS TERMOS DA REGRAS GERAIS:

Marcelo Romanelli Cezar Fernandes

Laís Bias Fortes

Sócio do Escritório Alexandre Papini, Notini, Cannan, Tavares e Romanelli Advogados 
Assessor Jurídico da ACCeasa

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


