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A oportunidade de estar à frente 
da administração da ACCeasa é um 
privilégio muito grande. Assumimos 
essa responsabilidade porque 
acreditamos nesta Associação, nos 
interesses defendidos por ela e nas 
pessoas que formam o seu Conselho 
de Administração.

Completamos, no mês de julho, o 
primeiro ano da nossa gestão e, ao 
avaliarmos as ações que foram de-
senvolvidas durante esses 12 meses, 

podemos dizer que o balanço é posi-
tivo. Encontramos a instituição em 
ordem e tivemos condições de de-
senvolver projetos que avançam para 
os resultados esperados.

Esta diretoria não poupou esfor-
ços para buscar, junto à CeasaMinas, 
órgãos públicos e entidades parcei-
ras, soluções para todas as questões 
que afetam os comerciantes asso-
ciados. Defendemos, com empenho 
e dedicação, as demandas legítimas 
do nosso mercado, conforme desta-
camos no breve resumo apresenta-
do nesse jornal, que faz um balanço 
sobre as principais ações desenvol-
vidas durante este primeiro ano 
de gestão. 

Um passo importante e decisivo 
para o desenvolvimento do entre-
posto foi o projeto para ampliação 
dos nossos estacionamentos, que 
conta com o apoio da administra-
ção da CeasaMinas, da diretoria da 

Aphcemg, dos nossos conselheiros 
e associados. O apoio de todas as 
partes foi essencial para o início 
dessa grande realização, que trará 
mais conforto aos nossos clientes e 
melhoria no ambiente de negócios 
do entreposto de Contagem-MG. 
Temos a certeza de que estamos no 
caminho certo. A união de estraté-
gias nos faz mais fortes para enfren-
tar os desafios em um mercado cada 
vez mais competitivo.

Existe, ainda, um longo caminho 
a percorrer. Neste mês de agosto a 
ACCeasa completa 42 anos da sua 
fundação. Nossa missão é fazer 
com que esta associação seja, a cada 
dia, mais forte e representativa. 
Parabéns a todos que fazem parte da 
nossa ACCeasa!

Noé Xavier da Silva
Diretor-presidente da ACCeasa



MERCADO/FINANCEIRO

2.096.354,08 TOTAL DESPESAS

1.271.816,35 SALDO FINAL 

SALDO ANTERIOR 1.203.784,80

T.A. Recebida 178.099,78 

RDC Recebida 2.111.752,96 

TOTAL RECEITAS 3.368.170,43 

Tarifas Públicas 293.159,56

Serviços 1.139.251,83 

Pessoal 427.442,38 

Materiais 9.133,15

Convênios 56.358,56 

Financeiros 171.008,60 

Investimentos –

–10.04 - Comodato de Espaço

76.128,0010.01 - 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)

52.812,9310.09 - Receita Centro Social (Convênio)

4.706,3111 - Receitas Financeiras

–10.10 - Doações Recebidas

–12 - Outras Receitas Operacionais

–10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–13 - Outras Receitas Não Operacionais

280,0010.03 - Receita Área de Lazer

129.220,93TOTAL

39.232,2514 - Despesas Administrativas

49.086,3815 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

–16 - Serviços Prestados Pessoa Física 

6.513,0117 - Impostos, Taxas e Contribuições

10.003,2918 - Despesas Manutenção e Conservação

8.576,2119 - Outras Despesas Operacionais

130,1020 - Despesas Financeiras

–21 - Despesas Não Operacionais

113.541,24TOTAL DESPESAS

20.386,00SUPERÁVIT

4.706,31TOTAL

BALANÇO FINANCEIRO RDCPRODAL

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Junho de 2019CeasaMinas e entidades 
se unem para comemorar 
o Dia do Produtor Rural

Junho de 2019
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A gerência do Mercado Livre do 
Produtor (MLP) e o Instituto 
CeasaMinas, com o apoio da 
Aphcemg, Coophemg e ACCeasa, 
realizou uma verdadeira festa para 
comemorar o Dia do Produtor Rural, 
lembrado em 28 de julho de cada 
ano. A programação, que começou 
no dia 23/07 e se encerrou no dia 
30/07, contou com comercialização 
de flores, serviços de saúde, palestras 
e shows realizados sempre ao lado do 
Plantão do MLP de Contagem.

Alguns produtores de flores do 
Estado puderam desfrutar do espaço 
cedido pela Ceasa para expor suas 
mercadorias entre os dias 23 e 26 
de julho. Nesses dias também foram 
realizadas aferição de pressão arte-

rial e vacinação contra hepatite B, tétano, caxumba, sarampo e rubéola pela 
equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem.

As palestras foram divididas em dois dias. No dia 24/07, a engenheira 
agrônoma da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais (Seapa), Mariana Moreira Marotta, abriu as atividades falando sobre 
o Certifica Minas, projeto que oferece certificação digital a empresas de 
todos os portes.

Em seguida, foi a vez do presidente da ACCeasa, Noé Xavier, e do chefe 
da Seção de Agroqualidade da CeasaMinas, Joaquim Alvarenga, explicarem 
como funcionam as regras para rastreabilidade e rotulagem de produtos.

No dia 26 de julho, a primeira palestra foi comandada pela representante 
do Banco de Caixas Uai, Isabela Lélis de Moura, que deu detalhes e tirou dúvi-
das sobre a higienização de Caixas Plásticas. Depois, os instrutores do Senar 
Minas, José Geraldo Machado e Marcos Reais, auxiliaram os produtores so-
bre comercialização e controle de custos para frutas e hortaliças.

Para fechar a celebração, os produtores ganharam uma noite regada a 
muita música e comida. No dia 30 de julho, bandas de rock dos anos 70 e 80, 
sertanejo e marchinhas de carnaval animaram o MLP. O Banco de Alimentos 
Prodal também fez parte da festa oferecendo a Vita Sopa, que é produzida por 
eles dentro da CeasaMinas.

O diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, e o chefe da Seção de 
Agroqualidade da CeasaMinas, Joaquim Alvarenga: Palestra sobre 
Rastreabilidade e Rotulagem de Produtos.

Colaboração: Assessoria de Comunicação Aphcemg



Aconteceu na CeasaMinas, nos dias 01 e 02 de agosto, o 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).

As atividades aconteceram na CeasaMinas, nos auditórios da Minasbolsa e 
da Associação Comercial da Ceasa-MG (ACCeasa).

Na programação, palestras, encontros técnicos e visitas ao Mercado 
Distrital do Cruzeiro e Mercado Central de Belo Horizonte.

Dentre os palestrantes, Alysson Paulinelli (ex-ministro da 
Agricultura); Altivo Almeida Cunha (doutor em Economia e Consultor 
da FAO); Noé Xavier (diretor-presidente da ACCeasa); Marcelo Gomes 
(sócio proprietário Yes Tecnologies) e Ricardo Carnaval (Presidente do 
Instituto CeasaMinas).

No dia 02 de agosto foi realizado, na sede da ACCeasa, o Encontro Nacional 
da Brastece, que reuniu representantes das associações e sindicatos dos 
atacadistas, que possuem empresas nas centrais de abastecimento de todo o 
país, para debater temas de interesse das Ceasas.

ACONTECEU
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AGENDA

Atividades realizadas 
no mês de julho

EVENTO

Minas Gerais sedia encontro 
nacional de Ceasas do Brasil

24/07

Reunião do G7 Contagem 
na CIEMG

26/07

Reunião da Comissão 
de Estacionamento Social 

na ACCeasa

09/07

09/07 10/07

24/07

O Diretor-presidente da ACCeasa, 
Noé Xavier, realiza palestra sobre 
Rastreabilidade e Rotulagem na 

Semana do Produtor Rural, no MLP

ABRACEN

BRASTECE

Aguardem informações detalhadas sobre o evento. 

04/07

Reunião da Comissão 
de Estacionamento 
Social na ACCeasa

Reunião Ordinária 
da Diretoria Executiva 

da ACCeasa

ACCeasa e CeasaMinas se 
reúnem com o prefeito de 
Contagem Alex de Freitas

ACCeasa participa de reunião da 
Comissão de Alvarás do G7 com o secre-
tário de Desenvolvimento Econômico de 

Contagem, Saint Clair Schmiett Terres

11/07

ACCeasa recebe a Dra. Aline e o 
Dr. Vinícius (Ceasa Campinas/SP) 

para discutir sobre a gestão da RDC

10/07

ACCeasa, CeasaMinas e entidades 
representativas do entreposto discutem 

Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) sobre a Lei dos Carregadores

12/07

Reunião da Comissão 
de Estacionamento 
Social na ACCeasa

18/07

Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração 

da ACCeasa

19/07

Reunião da Comissão 
de Estacionamento 
Social na ACCeasa



BALANÇO POSITIVO

Após um ano de gestão, 
diretoria contabiliza avanços

Após o primeiro ano à frente da Associação, o diretor-presidente, Noé 
Xavier, reafirma o compromisso assumido ao aceitar o convite para 
compor a nova diretoria na gestão 2018/2021. “Me senti honrado por 
confiarem a mim um cargo de tamanha responsabilidade. Reforçamos 
nosso compromisso de continuar lutando em defesa dos anseios dos 
empresários estabelecidos nesse mercado e de trabalhar em busca de 
soluções para as questões que afetam o nosso setor.” 

De acordo com o diretor, a união de forças e o trabalho com ética, 
responsabilidade e transparência trouxe resultados positivos, com a 
transformação de objetivos em resultados. “Adotamos uma postura 
de diálogo, respeito e cordialidade nas relações com os associados e 
demais instituições do mercado, que marcaram esse nosso primeiro 
ano à frente da ACCeasa. Nossa diretoria, conselheiros, associados 
e parceiros estão comprometidos, contribuindo efetivamente para 
termos um entreposto com mais qualidade, com melhorias em nosso 
ambiente de negócios”.

ACCeasa Acontece

Com muita dedicação e diálogo, estamos evoluindo em nossas ações para resolver 
as principais demandas dos nossos associados. Acreditamos que união e confiança 
são elementos essenciais para o fortalecimento do mercado.”

Noé Xavier da Silva –Diretor-presidente

Em um ano da nova diretoria da ACCeasa, muitas conquistas foram alcançadas, 
através de muito trabalho e dedicação de todos. Quero aproveitar para parabenizar 
nosso presidente, Noé Xavier, que, com muita dedicação, doação, reuniões constan-
tes e, com uma habilidade incrível, tem conseguido avanços significativos na busca 
de melhorias do nosso entreposto. E, dentre essas conquistas, há que se destacar as 
áreas de estacionamento que muito em breve estarão prontas e disponibilizadas, 
trazendo melhores condições para trabalhadores, empresários e, principalmente, 
para nossos clientes. Vamos em frente, acreditando sempre e fazendo a nossa Ceasa 
cada vez melhor!”.

Ronan Soares de Oliveira – Vice-presidente

Avalio a atuação da diretoria, nesse primeiro ano de gestão, da melhor forma 
possível. Algumas demandas, como a ampliação de estacionamentos, que foram 
alvo de muita luta e trabalho durante vários anos, estão sendo conquistadas neste 
ano. O trabalho continua! Estamos também com projetos em andamento na área 
social, que serão informados em breve aos associados.” 

Aécio Lucas Lacerda – Diretor Social

Completamos um ano de Gestão Executiva da ACCeasa e tenho muito orgulho 
por estar ao lado de toda a diretoria atual. Temos obtido valiosas conquistas para 
nossos associados através de parcerias com toda a diretoria da CeasaMinas e com 
a Aphcemg. Nossa intenção é melhorar cada vez mais o nosso entreposto e, juntos, 
chegaremos lá.”

Karina Campos Santiago – Diretora administrativa

Já se passaram 12 meses. Como se diz no popular, “meio caminho andado”. E o 
que eu mais tenho a destacar nessa gestão é a boa relação entre as instituições, fator 
preponderante para alinhamento e realização dos projetos que beneficiam todo en-
treposto. Devido à magnitude de tais projetos, acredito que só serão concretizados 
quando todos os envolvidos caminham de mãos dadas em busca do objetivo maior 
que é tornar nossa Ceasa segura, limpa, moderna, eficiente e estruturada para re-
ceber nossos clientes.”

Mário Tadeu Chaves – Diretor Financeiro
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ACCeasa Acontece

Nova diretoria 
destaca união de 

entidades para 
buscar o desenvolvi-

mento do mercado.

A 126ª edição do Café com 
Oração, promovido pela ACCeasa, 

foi marcada por homenagem 
especial oferecida ao ex-ministro 

Allyson Paulinelli, pela sua 
importante contribuição no 

processo de implantação das 
Ceasas no país.

Comissão de estacionamento, 
composta por membros da 

ACCeasa e CeasaMinas, acompanha 
andamento das obras e discute ações 

educativas para orientações aos 
usuários sobre o novo espaço.

Visando o aprimoramento da 
segurança pública no entreposto, 
a administração da CeasaMinas, 

com a anuência da ACCeasa, 
renovou e ampliou o convênio 

com a Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais. O convênio foi 
reformulado com o aumento de 

efetivos de viaturas e motos. 

Coquetel de Posse 
Gestão 2018/2021

Café com Oração: 
ACCeasa comemora os 

45 anos da CeasaMinas

Bolsões de estacionamentos: 
Obras avançam

julho/2018

março/2019

A gestão orçamentária dos custos da 
RDC, realizada pela Comissão de RDC, 

possibilitou, nos últimos três anos, 
a redução em quase 40% do valor da 
tarifa. O valor atual, de R$ 13,15 é 

mantido desde fevereiro de 2018.

RDC: Valor da tarifa permanece 
inalterado durante o primeiro 

semestre de 2019

abril/2019

Parceria entre a ACCeasa, 
CeasaMinas e Aphcemg possibilitou 

o início de projeto para ampliação de 
estacionamento no entreposto, em 

terreno da ACCeasa.  

Ampliação de 
estacionamentos: Comissão 

de trabalho inicia ações para 
implantação de novo projeto

maio/2019 junho/2019

dezembro/2018

Polícia Militar 
Renovação de convênio

BALANÇO

ACCeasa destaca realizações do primeiro ano da gestão 2018/2021
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A liberação dos Alvarás foi concedida 
após reivindicação da ACCeasa e 

da CeasaMinas junto à Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano de 

Contagem e só foi possível devido 
à parceria entre a Prefeitura de 

Contagem e a CeasaMinas, para des-
burocratizar e acelerar o processo de 

regularização dos empreendimentos.

Deferida a liminar pleiteada 
pela ACCeasa, em Mandado de 

Segurança Coletivo, que desobriga a 
ACCeasa, bem como seus associados 
ao recolhimento da taxa de incêndio. 

Esta decisão atinge apenas os 
associados da ACCeasa à data da 

propositura da ação (22/02/2019). 

Treinamento sobre rastreabilidade de 
hortifrúti, para orientar comerciantes sobre as 
mudanças impostas pela Instrução Normativa 

Conjunta (INC) nº 2, que dispõe sobre a exigência 
de rastreabilidade de produtos vegetais frescos.

Ciclo de treinamentos sobre a 
manipulação adequada dos alimentos, 
higiene operacional, higiene pessoal e 

saúde dos manipuladores.

O curso prático sobre rastreabilidade de 
hortifrúti teve como objetivo instruir os lojistas 

a realizarem a correta rastreabilidade no seu 
empreendimento, conforme determina a 

lNC nº 02/2018.

A ACCeasa reuniu representantes da cadeia produtiva e seus associados, 
para discutir a adequação do mercado à Instrução Normativa Conjunta (INC 

02/2018), que trata da rastreabilidade para produtos vegetais frescos destinados 
à alimentação humana. O encontro contou com a participação de representantes 

de redes varejistas, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
da Emater e da Secretaria da Saúde (Vigilância Sanitária), além da consultora da 

Compart Veg, empresa de consultoria voltada para a qualidade e segurança dos 
alimentos, parceira da ACCeasa em seu Centro de Treinamento.

Empresas associadas 
recebem Alvará de 

Localização e Funcionamento

Mandado de 
Segurança Coletivo

janeiro/2019março/2019

dezembro/2018

Novo sistema de rastreabilidade de 
hortifrúti é pauta de encontro na ACCeasa

26 de fevereiro08 e 13 de novembro11 e 18 de setembro

CURSOS E TREINAMENTOS
201920182018
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Os pedidos para dispensa do visto na GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de 
Tributos Estaduais) ou na GLME (Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira 
sem Comprovação do Recolhimento do ICMS), foram protocolados, em conjunto, pela 
ACCeasa na Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda de 
Minas Gerais).

O processo foi iniciado na Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais e encaminhado para a Arrecadação Fazendária de Contagem, 
que atendeu à solicitação da ACCeasa, concedendo a dispensa do Visto Fiscal, para as em-
presas que formularam os pedidos.

Conquistas

PREVENÇÃO

Corpo de Bombeiros aprova execução de Projeto 
de Prevenção Contra Incêndio e Pânico por pavilhão 

Atendendo reivindicação 
da diretoria da ACCeasa, o 
Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais avaliou, junto 
ao Corpo Técnico da Diretoria 
de Atividades Técnicas da 
Corporação, ofício da ACCeasa 
que solicitava a possibilidade 
de se emitir Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros aos lo-
jistas da CeasaMinas por pavi-
lhão, atendendo as adequações 
de segurança necessárias. 

Em correspondência ofi-
cial, o Corpo de Bombeiros 

retornou à ACCeasa, informando 
que, após parecer do Corpo Técnico 
sobre o assunto em questão, foi 
concedida a liberação da elaboração 
do Projeto de Segurança contra 
Incêndio aos lojistas da CeasaMinas, 
por pavilhão, desde que observadas 
as normas regulamentares para 
tal execução, com o devido iso-
lamento e medidas de segurança 
independentes. 

Esta liberação é uma grande vitó-
ria para os comerciantes associados, 
que aconteceu após discussões da 
diretoria da ACCeasa junto ao Corpo 

de Bombeiros, especialmente o seu 
comandante, Major Luiz Henrique 
dos Santos, que se prontificou a 
buscar, na Corporação, retorno para 
uma questão que preocupa a todos 
do entreposto. Até então, ainda no 
aguardo de elaboração do Projeto 
de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico (PSCIP), de responsabilidade 
da CeasaMinas, os lojistas estavam 
impossibilitados de tomarem qual-
quer medida para emissão do Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) e regularização da sua edifi-
cação junto ao Corpo de Bombeiros. 

Priorizando a busca de soluções definitivas para a 
liberação de carrinhos apreendidos em situações de 
furtos, utilização sem autorização do proprietário, 
abandonados por terceiros ou durante ausência 
esporádica do carregador regular, a ACCeasa conse-
guiu, após intensas discussões junto à CeasaMinas, 
definições positivas para os associados.

Por meio da Resolução da Diretoria (RD/
PRESI/04/19), que normatiza a liberação de 

carrinhos retidos e/ou apreendidos no entreposto, a admi-
nistração da CeasaMinas define critérios e procedimentos 
para essa liberação, sem pagamento da tarifa de cobrança. 

O diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, e o pre-
sidente da Aphcemg, Ladislau Jerônimo, participaram de 
diversas reuniões junto à administração da CeasaMinas, 
para discutir as situações consideradas como isentas de ta-
rifa de cobrança, para liberação dos carrinhos. A Resolução 
está em prática no mercado desde o dia 01 de fevereiro.

MERCADO

ACCeasa constrói, junto à CeasaMinas, 
solução para liberação de carrinhos apreendidos

VISTO FISCAL

Pedido coletivo de dispensa do visto na 
GNRE e GLME é protocolado na SEF-MG
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O diretor-presidente, da ACCeasa, Noé Xavier, e o presidente da Apchcemg, Ladislau Jerônimo, em reunião na CeasaMinas

Representantes da ACCeasa em reunião na Secretaria de Estado de Fazenda



AVANÇO

Ampliação de Estacionamentos 
Entre as principais iniciativas desse primeiro ano de gestão está o projeto para 
ampliação de estacionamentos no entreposto. A ACCeasa comemora, juntamen-
te com seus associados, diretoria da CeasaMinas e presidência da Aphcemg, o 
desenvolvimento do projeto que permitiu o início, no mês de maio, de obras para 
ampliação dos estacionamentos do entreposto. De acordo com o diretor-presi-
dente da ACCeasa, Noé Xavier, o projeto só se tornou possível a partir dessas 
importantes parcerias e a colaboração de empresas associadas. “Essa conquista 
é resultado de um trabalho coletivo. Acreditamos que, juntos, associações, ad-
ministração da CeasaMinas, associados e órgãos públicos, poderemos alcançar 
soluções para a maioria dos problemas que enfrentamos no mercado”.

Foco
Enquanto dá sequência à execução das obras do estacionamento social em 
área da ACCeasa, a comissão de estacionamento avalia, também, outros es-
paços disponíveis no entreposto. Em reunião realizada na ACCeasa, em 26 de 
julho, o diretor-presidente, Noé Xavier, apresentou um panorama atualizado 
sobre a expectativa de se construir novos bolsões de estacionamento no mer-
cado. “Estamos trabalhando para implantação de bolsões em áreas próximas 
à Nova Safra e à Tambasa. Nosso foco é buscar estacionamentos que deixem 
os funcionários próximos ao seu pavilhão”.

INTEGRAÇÃO
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A atual Diretoria Executiva da ACCeasa, representada 
por seu diretor-presidente, Noé Xavier, vêm contribuindo 
de forma significativa para a projeção e crescimento do 
G-7, fórum que agrega as entidades da sociedade eco-
nômica e social de Contagem, que visa crescimento da 
municipalidade e o bem-estar e renda dos seus cidadãos. 
Como consequência desse trabalho, há a melhoria para 
todos os empreendedores, inclusive os sediados na Ceasa, 

que recentemente obtiveram a regularização dos seus alvarás de funcionamento.”

Mário Lúcio G. de Moura
Presidente do G7 Contagem

Parabenizo a diretoria da ACCeasa pelos primei-
ros 12 meses de gestão. Esta diretoria está dando 
continuidade à parceria com a Ceasa MG e juntos 
tentamos sanar os problemas diários do entreposto. 
Está no caminho certo para dar sempre melhores 
condições de trabalho aos empresários que são as pe-
ças fundamentais para a existência deste importante 
mercado atacadista.”

Juliano Maquiaveli Cardoso
Diretor Financeiro da CeasaMinas

O saldo desse primeiro ano da nova diretoria da 
ACCeasa foi muito positivo. A relação entre as duas 
associações só tem melhorado, com a realização de 
projetos conjuntos, como a construção do novo esta-
cionamento. O diretor-presidente, Noé Xavier, tem 
percebido que a integração entre produtores e comer-
ciantes fortalece a todos igualmente. Por isso, quero 
deixar minha parabenização por esse primeiro ano de 

mandato e pelo trabalho que vem sendo realizado!”

Ladislau Jerônimo de Melo
Presidente da Aphcemg

Continuidade. Esta é a palavra que, para mim, 
define a atual diretoria da ACCeasa. A continuida-
de do trabalho das gestões anteriores, pelas quais 
tenho muito respeito, está produzindo os resultados 
esperados pelos associados. Quero destacar a impor-
tância do empresário para a Ceasa, para fomentar 
o abastecimento do nosso Estado. E vemos esta 
diretoria atuando com muito cuidado e respeito pela 

coisa pública, com toda deferência ao comerciante. Mantemos uma relação 
muito amistosa e assertiva com a ACCeasa, com ações de parceria que vêm 
proporcionando melhorias na Ceasa. Juntos, estamos atacando pontualmente 
as questões que afetam o mercado.”

Marcelo Lana
Diretor técnico operacional da CeasaMinas

É com grande honra que me manifesto sobre o 
primeiro ano de gestão da diretoria da ACCeasa. 
Durante esse período, se torna fácil enumerar os 
grandes avanços aos comerciantes, bem como ao 
nosso entreposto de Contagem, formado pela ad-
ministração da CeasaMinas e seus colaboradores, 
comerciantes, produtores rurais, carregadores, 
clientes e todos os demais usuários. Apenas uma 

palavra resume tudo: diálogo. Com o apoio da ACCeasa, a CeasaMinas vem 
buscando a solução para inúmeras questões que, independentemente do as-
sunto e de sua magnitude, se tornam importantes para aquele ou aqueles que 
necessitam de resoluções. A ACCeasa, através desta sua brilhante diretoria, 
se torna um facilitador da nossa gestão. Parabéns pela competência e pelo 
brilhantismo de todos os seus diretores e de todos os membros do Conselho 
de Administração. Agradeço pela parceria e capacidade opinativa na nossa 
gestão, o que nos facilita a cumprir a nossa missão de fazer do nosso mer-
cado uma ferramenta de promoção da segurança alimentar e nutricional 
em Minas Gerais.”

Guilherme Caldeira Brant 
Diretor-presidente da CeasaMinas

Ampliação de estacionamentos no entreposto: 
um sonho que se torna realidade.
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O Ministério da Agricultura e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) iniciam a fiscalização da rastreabilidade de vegetais frescos e frutas 
no mês de agosto. 

O controle está previsto em Instrução Normativa (IN) e vai valer para os 
citrus (laranja, limão, lima-da-pérsia, entre outros), maçã, uva, batata, alfa-
ce, repolho, tomate e pepino, cenoura, batata doce, beterraba, cebola, alho, 
couve, agrião, almeirão, brócolis, chicória, couve-flor, pimentão, abóbora e 
abobrinha, melão, morango, coco, goiaba, caqui, mamão, banana e manga.

De acordo com a IN, os produtos verificados devem estar identificados com: 
nome; variedade ou cultivar; quantidade do produto recebido; identificação do 
lote e data de recebimento do produto. O fornecedor terá que informar seu 
nome ou a razão social (CPF, Inscrição Estadual ou CNPJ ou CGC/Mapa; ende-
reço completo, ou quando localizado em zona rural a coordenada geográfica ou 
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural Regularização de Territórios (CCIR).

Criar medidas para evitar acidentes de trabalho é uma tarefa que toda empre-
sa deveria fazer. Mas, existem alguns requisitos que obrigam uma organiza-
ção a desenvolver uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e 
atuar frequentemente para evitar problemas mais graves. Conhecer a CIPA, 
sua importância e como organizá-la é essencial para que sua empresa esteja 
em dia com as exigências trabalhistas.

Orientação
A Presmet – Medicina e Segurança do Trabalho, em parceria com a ACCeasa, oferece 
a todas as empresas associadas uma consultoria gratuita, com um profissional téc-
nico especializado em engenharia de segurança, para que possam identificar quais 
as necessidades da sua empresa e como conduzir esse processo. Caso seja neces-
sário, pode ser agendada reunião na ACCeasa para esclarecimentos e orientações.

RASTREABILIDADE

SEGURANÇA DO TRABALHO

G7 CONTAGEM

Fiscalização e multas 
começam em agosto 

Sua empresa precisa constituir 
uma comissão da CIPA?

Avançam discussões junto aos 
órgãos públicos para agilizar 
liberação de Alvarás 

Os representantes do Grupo G7, preocupados com os processos para obtenção 
de alvará de funcionamento e localização, como também o alvará sanitário, 
que são obrigatórios para que o empreendimento possa funcionar dentro da 
legalidade, estão realizando reuniões individualizadas com os órgãos munici-
pais responsáveis pelo processo de concessão dos alvarás, como a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, a Secretaria Municipal de Saúde e a Transcon. 

Essas reuniões têm como objetivo alinhar os procedimentos atinentes a 
cada órgão envolvido na demanda, para obtenção dos alvarás, e com isso dar 
celeridade nas questões que envolvem as entidades vinculadas ao processo.

Processos
Em reunião realizada com os representantes da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, o presidente do G7, Mário Lúcio Moura, elo-
giou a melhoria significativa nos processos para empreendimentos sem res-
trições e os de baixa complexidade, conforme previsto no Decreto 701/2018. 
Contudo, de acordo com Mário Lúcio, “ainda existem entraves que precisam 
ser melhorados com relação aos empreendimentos de alta complexidade, que 
dependem de análises relacionadas às diretrizes de trânsito, meio ambiente, 
vigilância sanitária, posturas e outros”.

Neste contexto, o secretário de desenvolvimento econômico, Sant Clair 
Schmiett Terres, se propôs a apoiar a empreitada, relatando ainda que outras 
melhorias serão implantadas em breve para atender as demandas dos empreen-
dimentos de alta complexidade. “Inclusive, existe, atualmente, uma comissão 
multidisciplinar envolvendo todos os órgãos responsáveis pelos alvarás à dis-
posição na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ainda é subutilizada 
pelos usuários, até mesmo por desconhecer que existe este facilitador”.

A reunião agendada com o secretário de saúde, Cleber de Faria Silva, foi 
cancelada por motivos operacionais, sendo que será solicitado um novo 
agendamento junto à Secretaria. O presidente do G7 destaca a importância 
dessa reunião. “A Vigilância Sanitária tem impactado muito nos processos em 
questão. Portanto, é de suma importância o alinhamento dos procedimentos 
para a obtenção do alvará sanitário”. 

Mário Lúcio Moura avalia que, apesar dos esforços da gestão municipal 
atual, ainda serão necessárias adequações e mudanças de procedimentos 
para incentivar os empreendedores a instalar suas atividades em Contagem. 
“Principalmente pela grande concorrência e facilidades das outras cidades da 
região metropolitana de Belo Horizonte”. 

O Grupo G7 
O G7, grupo do qual a ACCeasa faz parte, é um fórum que reúne entidades 
empresariais e representativas da sociedade econômica e social de Contagem, 
que tem como objetivo o crescimento da municipalidade e o bem-estar e ren-
da dos seus cidadãos.

OUTRAS INFORMAÇÕES: ACCEASA.COM.BR

LEI DOS CARREGADORES

Assine o Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão de Uso

ENTRE EM CONTATO COM A PRESMET
Lívia Miranda - (31) 3025-7745/ 3025-7746

Representantes do G7 participam de reunião com o secretário de 
desenvolvimento econômico, Sant Clair Schmiett Terres

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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MEMORIAL CEASAMINAS

Um mercado em movimento: incentivo à produção 
e à expansão do sistema distribuidor 

Fuad Elias Nejm, 
pai de Euler Fuad 
Nejm, foi o agente 
inspirador da tra-
jetória empreende-
dora do filho, hoje 

CEO do Grupo Super Nosso, tradicional 
supermercado de BH. “Meu pai iniciou 
as atividades da empresa com a criação 
do Armazém Santa Tereza, em 1940, no 
Bairro de mesmo nome. Esse armazém, 
depois, se transformou em atacadista”, 
relembra o empresário. 

O entusiasmo pelos negócios come-
çou cedo. Euler Nejm conta que, aos 
8 anos, já frequentava o armazém do 
pai. “Aos 12 já tinha carteira assinada. 
Aos 15 fui emancipado e passei a ser 
sócio da empresa com a responsabilida-
de da maioridade”. 

Atuando há 50 anos na empresa, 
Euler explica, orgulhoso, que copiou com 

“Realmente, tenho 
muita história para 
contar”, afirma 
o chefe da Seção 
de Agroqualidade 
da CeasaMinas, 

Joaquim Oscar Alvarenga, que, ao lon-
go de 42 anos de trabalho, consolidou 
sua carreira na empresa. “Durante es-
ses anos trabalhei em quase todos os se-
tores”, destaca o funcionário. Joaquim 
iniciou suas atividades na CeasaMinas 
aos 23 anos, em 1977. Após todo 
esse tempo de trabalho, avalia que o 
seu sentimento é de dever cumprido. 
“Fizemos parte da implantação e evo-
lução da CeasaMinas. Passamos noites 
e noites acompanhando o mercado, 
pois o comércio sempre começou de 
madrugada”. 

A Gerência do Mercado do Produtor 
do Rio Doce, hoje Ceasa Caratinga, foi 

representantes. Somos distribuidores 
da P&G, Unilever, J&J, L’oreal, Cargill, 
Diágeo, Reckitt Benkiser e outras”.

CeasaMinas
Para Euler Nejm, a CeasaMinas foi o 
divisor de águas, para encorajá-lo a 
acreditar sempre. “Quando colocamos 
o coração na frente e trabalhamos com 
determinação e honestidade, podemos 
vencer mesmo em ambientes altamente 
competitivos”.

Expectativas
Ao falar sobre o panorama atual no en-
treposto, o empresário mostra otimismo 
com a nova administração, na liderança 
de Guilherme Brant. “Ele é jovem, tem 
espírito desenvolvimentista, inovador e 
conhecedor. Sabe escutar e se aproximou 
da ACCeasa. É um diretor que tem bom 
senso e discernimento para liderar uma 
equipe que vai promover as mudanças 
necessárias para modernizar e revitali-
zar o entreposto, além de reduzir custos 
e aumentar a produtividade”.

Operações, responsável pelas ativi-
dades operacionais do entreposto de 
Contagem, tendo vinculadas as Seções 
de Cadastro, Logística do Mercado 
Interno, Seção de Cadastro e Seção 
de Zeladoria.

Expectativas 
Joaquim destaca a importância da em-
presa no abastecimento dos alimentos 
do estado e do país. “A CeasaMinas é 
responsável pelo estímulo à produção de 
frutas e hortaliças, sendo nosso estado 
o segundo maior produtor de olerícolas 
do Brasil”. De acordo com o funcionário, 
o país precisa vencer os desafios para 
que aconteça uma modernização na-
cional do abastecimento. “Espero que 
nossos governantes fomentem políticas 
que visem a modernização do sistema 
de distribuição e abastecimento dos ali-
mentos, estimulando cada vez mais a 
produção de frutas e hortaliças no país, 
que são saudáveis e imprescindíveis 
em nossa alimentação, fomentando a 
geração de emprego e renda”.

os filhos a fórmula usada pelo pai, que 
deu certo. “Aos 13 anos Rodolfo começou 
a trabalhar comigo e hoje, com 35 anos, 
é vice-presidente do Grupo, com foco 
na área comercial. Rafaela iniciou aos 
18 anos e hoje, com 31, é diretora de 
Marketing e Desenvolvimento de Novos 
Produtos. A sociedade atual é composta 
por mim e pelos meus dois filhos”. 

Empreendedorismo
A história do empresário na 
CeasaMinas foi iniciada em 1990. 
Com o falecimento do pai, em 1984, 
Euler Nejm se tornou sócio do irmão 
na Atacadista Santa Tereza, fora da 
Ceasa, na Av. das Américas, apenas 
com atacado de entrega. 

Euler Nejm explica que, com o 
objetivo de acompanhar a pujança do 
entreposto, teve a iniciativa de abrir 
uma unidade atacadista na Ceasa MG. 
“Como meu irmão não tinha interesse 
no entreposto, acabei abrindo sozinho 

a primeira função desempenhada por 
Joaquim, na CeasaMinas. “Quando che-
guei à Caratinga o Mercado do Produtor 
do Rio Doce estava em construção. 
Coordenei as atividades pré-operacio-
nais de sensibilização de produtores, 
comerciantes, lideranças locais e regio-
nais visando a transferência da comer-
cialização de frutas e hortaliças, que 
era realizada na Avenida em frente ao 
Mercado Municipal, em cima dos veícu-
los, debaixo do sol e da Chuva”. Em maio 
de 1981 foi transferido para a Ceasa 
Contagem para ocupar a Chefia do 
Departamento de Mercado Atacadista, 
hoje Departamento de Operações.

No Departamento de Mercado 
Atacadista, Joaquim coordenou as 
atividades operacionais do Entreposto 
de Contagem. “Fui, também, chefe do 
Departamento de Mercado Varejista, 
onde coordenava as atividades ope-
racionais dos Mercados Distritais do 
Cruzeiro, Barroca, Santa Tereza, Feira 

a Santa Tereza Comércio, Importação e 
Exportação Ltda.”. 

A empresa foi crescendo e seu irmão 
pediu que optasse entre a sociedade ou 
o seu ‘simples negócio’. Com perfil vi-
sionário e espírito empreendedor, Euler 
Nejm não hesitou em apostar nesse 
novo empreendimento. “Apesar de ser 
uma empresa pequena, – a loja tinha 
90 m² –, optei por trabalhar sozinho, 
abrindo mão de uma empresa já con-
solidada. Com o crescimento, fui com-
prando as lojas vizinhas do pavilhão 9 
até completar 720 m². Depois comprei 
o Apoio, com 10.000 m²”.

Resultados
O grupo emprega, atualmente, quase 10 
mil funcionários. O empresário contabi-
liza 52 lojas na RMBH com as marcas 
Apoio Mineiro e Super Nosso, além de 
outros empreendimentos. “Temos a 
indústria de panificação, carnes e fatia-
mento de embutidos e a Distribuidora 
Dec Minas que atende a 800 municí-
pios mineiros através de mais de 500 

Coberta do Padre Eustáquio e Varejão 
da Unidade de Contagem”. 

Joaquim destaca, ainda, a atuação no 
Depoc - Departamento de Operações da 
Capital, hoje, Depop - Departamento de 
Operações e no Departamento de Apoio 
Operacional, responsável pela assistência 
técnica, implantação e organização de 
Mercado e feiras no interior do Estado.

O funcionário relata, também, a 
Gerência da Ceasa de Uberlândia. “Era 
o responsável pela coordenação das 
atividades técnicas, operacionais, admi-
nistrativas e financeiras da Unidade”, 
relembra, destacando, também as che-
fias do Centro de Operações e da Seção 
de Agroqualidade. “Fui chefe da Seção de 
Agroqualidade por três vezes, função que 
desempenho atualmente. Sou responsá-
vel por cursos, treinamentos, trabalhos 
de pesquisa, palestras técnicas, reuniões 
na área da pós-colheita de frutas e horta-
liças junto aos produtores, comerciantes, 
universidades e entidades de pesquisa”.

Recentemente, Joaquim atuou 
como Gestor do Departamento de 

Para o empresário Euler Fuad Nejm (Grupo Super Nosso) a CeasaMinas foi o divisor de águas para encorajá-lo a acreditar sempre. O funcionário Joaquim 
Oscar Alvarenga (chefe da Seção de Agroqualidade), manifesta seu orgulho por fazer parte da sua implantação e evolução.

Desafio e determinação

Trabalho e dedicação

HISTÓRIA
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Euler Fuad Nejm 
Grupo Super Nosso
Na CeasaMinas desde 1990 

Joaquim Oscar Alvarenga 
Seção de Agroqualidade
Na CeasaMinas desde 1977 



RECURSOS HUMANOS

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Entenda a importância desse processo para a sua empresa

VALDINÉIA BARBOSA 
Setor de Recursos Humanos

Centro e Recrutamento e Seleção da ACCeasa

O processo de Recrutamento e 
Seleção de Pessoal dentro de uma 
empresa é de extrema importância 
para o modo com que esses cola-
boradores serão geridos depois de 
inseridos no contexto empresarial 
para o qual foram selecionados. 
Por isso, os especialistas da área de 
recrutamento e seleção, gestores e 
líderes devem estar bem atentos aos 
princípios e valores da organização 
para a qual estão buscando talentos, 
para que os selecionados tenham 
compatibilidade com o que a insti-
tuição corporativa vai demandar de 
seus colaboradores. 

Apesar da tecnologia, no fim das 
contas - e até no início delas - são as 
pessoas que fazem com que uma em-
presa vá ou não para frente. Escolher 
a pessoa certa para ocupar um cargo 
na empresa é fundamental. O que 
se quer são colaboradores que farão 
toda a diferença no negócio. Todo 
empreendedor precisa conciliar seus 
produtos e/ou serviços dentro da 
sua área de atuação; e saber lidar, 
ainda, com uma exclusividade que é 
crucial em qualquer empreendimen-
to: gente. Uma tarefa que pode até 
ser delegada, mas que, igualmente, 
precisará ser bem realizada.

O Centro de Recrutamento e Seleção da ACCeasa tem como objetivo 

recrutar e selecionar profissionais com o perfil adequado para atender 

as demandas das empresas associadas. Este é um projeto inovador, 

pois o atendimento é específico para os negócios da ACCeasa. Além de 

agregar valor aos resultados dos negócios, é mais uma oportunidade 

para quem está em busca de recolocação.

Cadastro de candidatos, elaboração de laudos comportamentais, 

entrevistas grupais e dinâmicas, avaliação comportamental e 

psicológica, acompanhamento do candidato, além da triagem de 

currículos, recrutamento e seleção, de acordo com as vagas demandadas 

pelos associados, são algumas das atividades desempenhadas pela 

equipe que compõe o Centro de Recrutamento e Seleção.

(31) 3394-1155 – WhatsApp: (31) 99583-5122 • recrutamento@acceasa.com.br – recrutamento01@acceasa.com.br
Horário de cadastramento de currículo:

Segunda e quarta-feira: De 09h às 11h e de 13h às 16h (serão distribuídas 50 senhas em cada turno).

Solicitação de profissionais e recebimento de currículos:
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