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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

ACCeasa faz balanço
e traça planos para 2019
Página 5

Com um breve resumo das principais atividades promovidas em 2018, a ACCeasa
manifesta expectativas otimistas para resolução das principais demandas que
afetam o setor.

COM A PALAVRA, A DIRETORIA

Iniciamos 2019 com grandes perspectivas de desafios e oportunidades. Com
as recentes mudanças ocorridas em
nosso país, temos esperança de que,
em um novo cenário político, tanto na
esfera estadual, como federal, teremos
oportunidades para trazer soluções
para as diversas questões que afetam
o desenvolvimento do nosso mercado.
Nossa expectativa, para a nova política econômica brasileira, é bastante otimista. Acreditamos em melhoria do nosso ambiente de negócios,
diminuição da presença do Estado
na economia, desregulamentação

de alguns setores e simplificação da
carga tributária, proporcionando
melhores oportunidades de negócios
no país.
Buscaremos apoio das novas
lideranças políticas para nossas
principais demandas. Nosso estacionamento precisa ser ampliado e
precisamos revitalizar e modernizar
nosso entreposto, reduzindo os custos e nos mantendo competitivos.
Esse é o momento de nos prepararmos para os desafios de 2019. Um
desses desafios é entender as transformações em curso no nosso setor.
As novas regras de rastreabilidade
de hortifrutigranjeiros, exigidas
pela Instrução Normativa Conjunta
(INC 02/2018), são uma grande
oportunidade para padronizarmos
e adequarmos nossos produtos
para atenderem às demandas dos
nossos clientes. Como empresários
que atuam em um dos setores mais
importantes do país, precisamos
buscar novas atitudes e ações que
nos fortaleçam para enfrentarmos os

desafios e a alta competitividade em
nossos negócios. É muito importante
que todos busquem a modernização
que o mercado está exigindo. Não
há outra forma de nos mantermos
competitivos. Atuando com transparência, iremos criar uma relação de
confiança e credibilidade, elementos
essenciais para o fortalecimento do
mercado. Este é apenas mais um,
dentre tantos desafios que se apresentam à nossa frente. Acreditamos
que, unidos, superaremos todos eles
e teremos muitas vitórias.
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. Que em
2019 estejamos ainda mais unidos, buscando sempre as melhores
ações para o desenvolvimento dos
nossos negócios.
Um Feliz e Próspero 2019 a todos!
Noé Xavier da Silva
Diretor-presidente da ACCeasa
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MERCADO

RECEITAS

Em reunião com o Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Contagem, Ivayr
Soalheiro, em 27 de dezembro, o diretor-presidente
da ACCeasa, Noé Xavier e
o secretário executivo da
presidência da CeasaMinas,
Altamir Ferreira, formalizaram um acordo para
liberação dos alvarás de localização e funcionamento das empresas situadas
no entreposto de Contagem.
A liberação dos alvarás foi concedida após reivindicação da ACCeasa e da
CeasaMinas junto à Secretária de Desenvolvimento Urbano de Contagem.
De acordo com o diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, a Prefeitura
Municipal de Contagem não estava liberando os alvarás de funcionamento
para várias empresas situadas no entreposto em virtude da ausência de apresentação do RIU – Relatório de Impacto Urbano.
Segundo o diretor-presidente, a Lei Complementar n° 178, do Município
de Contagem, permite tratamento diferenciado para empresas prestadoras
de serviços públicos essenciais. “Sendo assim, com o apoio do Prefeito de
Contagem, Alex de Freitas, do Secretário de Desenvolvimento Urbano de
Contagem, Ivayr Soalheiro e do Grupo G7, foi possível a elaboração de um
acordo no qual a CeasaMinas se comprometeu em dar prosseguimento ao
processo de regularização, bem como a informar à Secretaria, a cada quatro
meses, o andamento da regularização”.
Noé Xavier destaca a importância desse acordo para os empresários da
CeasaMinas. “Com esse acordo, estamos viabilizando a concessão dos alvarás
para mais de 50 empresas situadas no entreposto, desde que atendidos os
demais requisitos legais”.
Ficou agendada uma reunião, a ser realizada na ACCeasa, no dia 21 de
janeiro de 2019, com a presença do prefeito de Contagem, Alex de Freitas,
do Secretário de Desenvolvimento Urbano de Contagem, Ivayr Soalheiro, da
diretoria da ACCeasa e da CeasaMinas, e representantes das empresas notificadas, para agradecimentos.

Novembro de 2018

449.729,00

T.A. Recebida

174.201,04

RDC Recebida

2.095.952,39

TOTAL RECEITAS

2.719.882,43
263.074,36

Serviços

1.152.203,85

Pessoal

463.674,22

Materiais

7.765,36

Convênios

52.949,40

Financeiros

289.869,79

Investimentos

–

TOTAL DESPESAS

2.229.536,98

SALDO FINAL

490.345,45

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Novembro de 2018

10.01 - Mensalidades de Associados

–

10.03 - Receita Área de Lazer

–

10.04 - Comodato de Espaço

–

10.06 - Receitas Creche Escola (Mensalidade)

–

10.07 - Receita Creche Escola (Repasse)

–

10.08 - Receita Posto Médico (Convênio)

–

10.09 - Receita Centro Social (Convênio)

52.837,67

10.10 - Doações Recebidas

–

10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–
124.859,67

11 - Receitas Financeiras

CeasaMinas finaliza reforma do
pavilhão G1 e inicia manutenção
em telhados

4.075,04

12 - Outras Receitas Operacionais

–

13 - Outras Receitas Não Operacionais

–

TOTAL

DESPESAS

72.022,00

10.02 - Receitas Centro Administrativo

TOTAL

MANUTENÇÃO E REFORMAS

Já estão em execução as obras de manutenção nos telhados de lojas do entreposto. De acordo com a administração da CeasaMinas, as obras foram
iniciadas em 18 de dezembro de 2018, após processo de licitação que sagrou
vencedora a empresa JRL Engenharia Ltda.
As prioridades, segundo a administração da CeasaMinas, são definidas pela
seção de manutenção, com base na análise técnica verificada no entreposto. A necessidade de manutenção pode ser informada diretamente no site da CeasaMinas
(www.ceasaminas.com.br), no link “corporativo” em “solicitação de obras”.
Pavilhão G1 - Foram concluídas, no dia 20 de novembro de 2018, as obras
de reforma do Pavilhão G1 – localizado no setor Azul do entreposto. De acordo com informações da administração da CeasaMinas, as lojas se encontram,
no momento, em processo de entrega aos respectivos concessionários.

SALDO ANTERIOR

Tarifas Públicas

DESPESAS

ACCeasa obtém liberação
de alvarás de funcionamento

BALANÇO FINANCEIRO RDC

RECEITAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DE CONTAGEM

4.075,04

14 - Despesas Administrativas

43.203,27

15 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

36.617,89

16 - Serviços Prestados Pessoa Física

–

17 - Impostos, Taxas e Contribuições

12.330,45

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

371,23
13.338,26
210,00
2.292,00
108.363,10
20.571,61
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ACONTECEU
RASTREABILIDADE

Adequação às exigências do novo sistema de rastreabilidade
de hortifrúti é pauta de encontro na ACCeasa
A ACCeasa reuniu, no dia 07 de
dezembro, 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.
As novas regras da INC 02/2018
começaram a valer em agosto de
2018 e funcionaram, em caráter
orientativo, até dezembro de 2018.
A partir de janeiro de 2019, até
2020, todos os vegetais frescos destinados ao consumo humano deverão estar aptos a serem rastreados
ao longo de toda a cadeia produtiva
– ou seja, da produção à venda ao
consumidor final, passando pela
distribuição e estocagem.
Adequação

O diretor-presidente da ACCeasa,
Noé Xavier, destacou, no início do
evento, a necessidade de adequação
dos produtores de hortifrúti, centrais de abastecimento e supermercados, para atender as exigências da
Instrução Normativa, criada pelo
Ministério da Agricultura e Anvisa:
“Os varejistas do mercado procuraram a associação, devido aos problemas que estão enfrentando junto à
fiscalização, a partir das exigências
da Instrução Normativa, com novas
regras sobre a rastreabilidade de
hortifrúti”.
Para Noé Xavier, é necessário que
os atores envolvidos nesse processo
se unam, de forma a adequar seus
produtos para que possam atender
todo o mercado.
Dificuldades

Representantes do setor varejista relataram dificuldades em
apresentar à Vigilância Sanitária

CONSCIENTIZAÇÃO
Esta resolução é um marco em nosso programa de avaliar os resíduos tóxicos
nos produtos. Em casos de irregularidade, a Vigilância Sanitária encontra dificuldades para analisar a ação de determinados produtos. Com essa rastreabilidade, a
Vigilância Sanitária terá conhecimento sobre esse produto, em questões de agrotóxicos e terá condições de oferecer mercadorias que não tragam danos à população.”
Joana Dalva Miranda – Vigilância Sanitária

Representantes da cadeia produtiva e
associados discutem novo sistema de
rastreabilidade

comprovação sobre a procedência
do produto, nesse caso, informações sobre o produtor, porque o
setor é muito pulverizado e envolve
muitos produtores. Foi reconhecida
pelos participantes, a necessidade
prioritária de que os produtos sejam identificados pelos produtores
rurais com as informações que
estão sendo exigidas pela Vigilância
Sanitária nos varejos.
Representando a Rede de Supermercados EPA, o comprador, Rommel
Prates Zimerer, relatou que o setor
vem encontrando dificuldades em
atender à fiscalização da Vigilância
Sanitária. “Geralmente compramos
na Ceasa, mas não sabemos a fonte, a
origem dos produtos e, para atender
às novas regras, precisamos informar
sobre esta origem”.

Esta instrução veio para melhorar a qualidade dos produtos. É necessário um
trabalho de parceria entre a Ceasa e as associações representativas do mercado.
Todos os entes da cadeia produtiva são responsáveis. O produtor precisa emitir o
documento com informações sobre o produto comercializado e, da mesma forma,
o comprador precisa exigir a sua identificação (Nota Fiscal e Informações), para
cumprir a legislação.”
Joaquim Alvarenga - Chefe da Seção de Agroqualidade da CeasaMinas
Este é um instrumento que vem para garantir a qualidade dos produtos. É uma exigência do mercado, que já está em ação e precisa ser cumprida.
A Secretaria está à disposição para ajudar.”
Andréa Stancioli – SEAPA
Seria interessante aprofundar a discussão sobre esse tema para entender quais
seriam as formas viáveis de atender essa legislação. Se o ente anterior, na cadeia
produtiva, estiver bem alinhado com a rastreabilidade, conseguirá passar as informações necessárias como local (nº do Lote) onde a mercadoria foi produzida e anotações sobre todos os tratamentos. Destaco a importância do caderno de campo. É ele
que vai resguardar o produtor, no caso de análise sobre a utilização de defensivos.”
Fernanda Rabelo – Consultora da empresa Compart Veg
Precisamos criar uma situação que traga benefícios para o consumidor final,
com uma fiscalização eficiente. A identificação é muito importante para regularizar o mercado. Os órgãos do estado (Emater, IMA e Secretaria da Agricultura),
precisam dar suporte para o nosso produtor, iniciando esse processo pela base. O
problema está no campo, na lavoura.”
Caio Gomide – Conselho de Administração da ACCeasa

Conclusões

Ao final do encontro, ficou definido
que será agendada uma reunião com
representantes dos produtores para
aprovações de medidas que possam
facilitar a adequação do mercado às
novas exigências legais e que, a partir de fevereiro de 2019, os principais compradores do mercado darão
preferência aos fornecedores que
atenderem às normas estabelecidas
na Instrução Normativa.
Noé Xavier, mais uma vez,
enfatizou, “Fomos provocados
pelos maiores compradores do
mercado. A exigência é para todos!
Precisamos da cooperação dos envolvidos na cadeia de produção e
comercialização para criarmos uma
padronização mínima que atenda
às novas demandas impostas aos
nossos clientes”.

4 - Jornal da ACCeasa - Janeiro/2019

VIDEOCONFERÊNCIA
Atendendo convite da Emater,
representantes da ACCeasa e
CeasaMinas participaram de
videoconferência, no dia 19 de
dezembro, para discutir, junto
aos coordenadores técnicos regionais e técnicos de escritório
local, informações necessárias
à adequação dos produtores às
exigências da Instrução Normativa Conjunta (INC 02/2018). Importância da
rastreabilidade, segurança alimentar e rotulagem dos produtos foram alguns
dos temas abordados. O objetivo é que estas informações sejam divulgadas
junto aos produtores dos 792 municípios que têm convênio com a Emater.
PARTICIPAÇÃO

Emater – Dirceu Alves Ferreira (Gerente do Detec), Deny Sanábio e Georgetan
Silveira (Coordenadores Estaduais); ACCeasa – Noé Xavier da Silva (Diretorpresidente); CeasaMinas – Joaquim Oscar Alvarenga (Chefe da Seção

de Agroqualidade);

ACCEASA ACONTECE
RETROSPECTIVA

2018, um ano de trabalho e desafios
Garantir a continuidade de algumas ações e o início de novos projetos foram os objetivos traçados pela diretoria da ACCeasa, empossada em julho de 2018,
para trazer modernidade, expansão e desenvolvimento à CeasaMinas – entreposto de Contagem. “Com muita dedicação, nos empenhamos em trabalhar,
para resolver as principais demandas do nosso mercado. Muitas foram as dificuldades, mas estamos evoluindo em nossas ações para obter sucesso em nossas
necessidades”, explica o diretor-presidente, Noé Xavier.
Nesta primeira edição do Jornal da ACCeasa, em 2019, a diretoria destaca as principais atividades realizadas em 2018, já com a expectativa otimista de
mudanças significativas no setor.

2018 na
ACCeasa

Com renovação do
seu Conselho de
Administração,
ACCeasa nomeia
nova diretoria
executiva para o
triênio 2018-2021.

Diretoria da ACCeasa recebe
associados para discutir questões
que afetam o entreposto.

ACCeasa realiza Assembleia Geral
Ordinária de Prestação de Contas.

Conselho de Administração aprova
Regimento Interno para a ACCeasa.

ACCeasa pede celeridade no
processo de visto de produtos
perecíveis estrangeiros.

ACCeasa implanta Centro
de Recrutamento e Seleção.

Diretoria dá início ao projeto Memorial CeasaMinas, com reportagens que destacam o
trabalho desempenhado por comerciantes e funcionários desde a fundação do entreposto.

Candidatos ao
Governo do Estado
apresentam propostas
na ACCeasa.

O deputado federal Marcelo
Álvaro Antônio, presidente
do PSL em Minas Gerais,
representa o candidato à
presidência da República, Jair
Bolsonaro, em visita à ACCeasa.

O então candidato à presidência da República,
Jair Bolsonaro, recebe pauta de reivindicações da ACCeasa.

Reunião da Diretoria
Executiva da ACCeasa.

ACCeasa participa da
solenidade de comemoração
dos 70 anos da Empresa
de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais (Emater-MG).
06/12

04/12

Reunião do G7 Contagem.
19/12

ACCeasa prestigia
solenidade de
lançamento da
pedra fundamental
do Mercado de
Origem.

ACCeasa promove treinamento
sobre rastreabilidade de hortifrúti.

Com a anuência da ACCeasa, a administração da
CeasaMinas renova o convênio mantido com a Polícia
Militar de Minas Gerais. O convênio foi reformulado,
com o aumento de efetivos, de viaturas e motos.
ACCeasa promove ciclo de treinamentos sobre a
manipulação adequada dos alimentos, higiene
operacional, higiene pessoal e saúde dos manipuladores.

Reunião do Conselho de
Administração da ACCeasa.

Reunião na Secretaria
de Desenvolvimento
Urbano sobre alvará
de funcionamento de
lojas no entreposto da
CeasaMinas.
18/12

13/12

Videoconferência na Emater
sobre rastreabilidade
de hortifrúti.

Reunião da Comissão de RDC.

19/12

19/12

Devido à grande procura,
ACCeasa abre nova turma
e realiza treinamento sobre
manipulação de alimentos.

Representante da CeasaMinas
e Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano formalizam acordo para liberação
dos alvarás de localização
das empresas situadas no
entreposto de Contagem.
27/12

20/12
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É BOM SABER
MOBILIZAÇÃO

Grupo G7 consegue aprovação de projeto que aumenta
o tamanho máximo de placas de identificação e publicidade
Os membros da diretoria executiva
da ACCeasa representam a associação no G7 Contagem, grupo que
reúne sete entidades empresariais
e representativas dos diversos setores da sociedade, com objetivo
de construção conjunta de uma
agenda estratégica para o desenvolvimento econômico e social
do município.
Políticas sociais, saúde, educação e qualificação profissional,
segurança e mobilidade, infraestrutura, transporte de pessoas e
cargas, uso e ocupação do solo,
legislação e política tributária
fazem parte da pauta de discussão do grupo. As reuniões acontecem mensalmente na sede de
uma das entidades integrantes
do movimento.
Integram o G7, a ACCeasa
(Associação Comercial da CeasaMG), a ACIC (Associação Comercial
e Industrial de Contagem), o CDL
Contagem (Câmara de Dirigentes
Lojistas), o CIEMG (Centro
Industrial e Empresarial de
Minas Gerais), o CREA Contagem
(Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais), o
CRCMG (Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais)

e a OAB – Subseção
Contagem (Ordem dos
Advogados do Brasil).
Representatividade

A
participação
da
ACCeasa traz a oportunidade de apresentação aos
órgãos governamentais,
por intermédio do G7, de
demandas específicas do
entreposto como a duplicação do viaduto sobre
a BR 040 na interseção
com a Avenida Helena
de Vasconcelos, obra a
ser iniciada, conforme
anunciado recentemente, pela Prefeitura de Contagem,
em apresentação na ACCeasa. Esta
demanda, reiteradamente solicitada pela ACCeasa junto aos órgãos
governamentais, foi apresentada
à Prefeitura do município também
por intermediação do Grupo G7.
Taxa de Fiscalização de
Engenhos de Publicidade

Dentre as conquistas do G7, merece destaque a recente aprovação
do Projeto de Lei Complementar
025/2018, que aumenta o tamanho
máximo das placas de identificação e

G7 Contagem reúne sete entidades empresariais
e representativas dos diversos setores da sociedade
publicidade do comércio que podem
ter isenção ampliada em referência ao
tamanho de 1 m² para 2,5 m² e redução de 50% da taxa referente a 2018.
Egmar Pereira (ACIC), Felipe
Bicalho (OAB) e Mário Lúcio
Moura (CRC), representantes do
G7, estiveram presentes na Câmara
dos Vereadores para acompanhar
a votação desse Projeto de Lei.
A grande preocupação dos integrantes do G7 estava relacionada
à possibilidade do veto do executivo se, porventura, a emenda
proposta por um dos vereadores,

considerada ilegal e inconstitucional, fosse aprovada pelo plenário,
o que culminaria em retornar às
normas anteriores e, consequentemente, prejudicando muito
os empresários.
O alinhamento da norma legal
aprovada foi objeto de muitas reuniões entre o G7 e o presidente da
Câmara, vereador Daniel Carvalho
(PV), que contou, também, com o
importante apoio dos 14 vereadores
que se preocuparam em aprovar o
que era possível naquele momento,
para o bem das empresas em geral.

DICAS DE SEGURANÇA

LEI DOS CARREGADORES

•
•
•
•

A Lei nº 12.023, de 27 de
agosto de 2009, dispõe
sobre as atividades de
movimentação de mercadorias em geral, na vertente relativa ao trabalho
avulso, de forma que os
tomadores de serviço e os
sindicatos de trabalhadores possam efetivamente
aplicá-la. A partir da
promulgação da referida
lei, os trabalhadores avulsos somente podem ser
contratados diretamente
pelos tomadores da mão
de obra, via CLT, ou através da intermediação do
Sindicato da categoria.

Aumente a segurança em sua loja O que diz a Lei 12.023/2009?

ATENÇÃO!

Mantenha a fachada da loja protegida.
Deixe a fachada da sua loja livre para facilitar a entrada.
Evite deixar mercadorias fáceis de furtar logo na porta do estabelecimento.
Combine com sua equipe um revezamento para que sempre haja alguém
por perto, observando a movimentação.
• Uma fachada abandonada também é um atrativo para a ação de criminosos.
• Espelhos bem posicionados e câmeras de segurança são excelentes opções
para ajudar na vigilância dessas áreas.
Ao efetuar qualquer transação bancária (malotes),
comunique ao Olho Vivo e à Polícia Militar para
ser monitorado e acompanhado.

Olho Vivo

(31) 3394-7067 / 3399-3444

Pelotão da PM
(31) 3394-1217

Colaboração: Sergio Luiz - Empresa de Vigilância Plantão
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HISTÓRIA
MEMORIAL CEASAMINAS

Uma cidade do abastecimento com histórias de vida e superação

TRABALHO
E DEDICAÇÃO

Romeu Silveira Diniz
Seção de Agroqualidade
Na CeasaMinas desde 1974

Quando chegou na CeasaMinas,
aos 23 anos, em fevereiro de 1974,
o funcionário Romeu Silveira Diniz
encontrou um entreposto ainda
sem as condições necessárias para
suas operações. “Quando a Ceasa foi
inaugurada, não tinha asfalto, o que
gerava muita poeira. Também não
tinha restaurantes, telefones e nem
local adequado para a administração”. De acordo com o funcionário,
isso aconteceu porque o mandato
do governador de Minas Gerais,
Rondon Pacheco, terminaria em 15
de março daquele ano: “As autoridades decidiram que a inauguração
deveria acontecer antes da mudança
do governo”.
Romeu acrescenta que a transferência do comércio também foi
muito trabalhosa. “As lojas na Ceasa
eram cedidas sem custo. Mesmo
assim, ninguém queria deixar
seus pontos comerciais em Belo
Horizonte e vir para Contagem.
Houve uma fiscalização intensa,
com a nossa participação, apoiada
pela Polícia Militar, obrigando os
vendedores a se transferirem para
o entreposto de Contagem”. O funcionário relata que, inclusive, um
diretor da Ceasaminas foi agredido
com violência em uma dessas ações,
no centro de BH. “Só não foi pior
porque a polícia chegou rápido. Aos

poucos as coisas foram melhorando
e hoje a Ceasa é esta potência que
aí está. Mas as dificuldades sempre
existiram e nunca vão acabar”.
Aos 67 anos, Romeu Silveira
Diniz tem uma história de atuação
em vários setores da Administração
da CeasaMinas. Além de orientador
de mercado, sua primeira função,
quando iniciou suas atividades no
entreposto, Romeu atuou como
gerente do varejão e coordenador
da seção de cadastro. Trabalhou,
também, na seção de informação de
mercado, no departamento técnico,
no centro de produção programada,
na seção de unidades do interior, foi
gerente do MLP e responsável pelo
setor de transportes.
Atualmente, Romeu é assistente
técnico na Seção de Agroqualidade,
que é ligada ao Departamento técnico, exercendo um trabalho de pós
colheita, principalmente através dos
Barracões do Produtor, com foco na
melhoria da classificação e embalagens dos produtos.
Pioneiro

Com uma trajetória de 44 anos de
trabalho na CeasaMinas, Romeu, diz
que tem um sentimento de grande
alegria por ter participado, desde o
início, de um grande projeto que deu
certo. “A Ceasa presta um grande
serviço ao processo de produção e
abastecimento. Com a implantação
deste entreposto atacadista o produtor teve a certeza de que sempre
teria um local garantido na Ceasa
para vender sua produção. Mesmo
quando ele vem pela primeira vez,
terá uma autorização provisória
para comercializar até que a situação seja regularizada”. De acordo
com Romeu, com esta garantia de
venda, a produção do Estado cresceu
substancialmente: “Inclusive com a
exportação de grandes quantidades
para outros estados e países, gerando emprego e renda no campo e
também nas cidades”.

Ter visto a Ceasa nascer e crescer é uma grande satisfação
para Romeu Silveira Diniz, funcionário da Administração da
CeasaMinas: “A Ceasa presta um grande serviço ao processo
de produção e abastecimento”. O empresário Lauro Gonçalves
Campos (Catalão Distribuidora de Frutas e Legumes), destaca
que encontrou na Ceasa oportunidade e estrutura para trabalhar:
“A CeasaMinas, para mim, foi uma escola de muito valor,
porque tive um grande aprendizado”.

CRIATIVIDADE E
EMPREENDORISMO

lojas. Só no interior cheguei a ter 22
lojas. A concorrência me fez crescer!”.
A CeasaMinas

Lauro G. Campos e os filhos,
Karina, Tiago e Lauro Rodrigo
Catalão Dist. de Frutas e Legumes
Na CeasaMinas desde 1985

Ao lado dos filhos, Karina, Tiago e
Lauro Rodrigo, o comerciante, Lauro
Gonçalves Campos, está à frente da empresa Catalão Distribuidora de Frutas
e Legumes, instalada na CeasaMinas
desde 1985. O comerciante explica
que, à medida que foi diversificando
suas atividades, os filhos se juntaram
a ele e hoje a Catalão é uma empresa
familiar. “Karina administra praticamente tudo aqui, principalmente o
nosso setor financeiro, Rodrigo atua na
informática e Tiago é o nosso gerente
da área comercial”, informa.
Lauro Campos conta que até chegar
à CeasaMinas percorreu um longo
caminho. “Estou no ramo desde 1972.
Era varejista no Bairro Caiçara, quando surgiu a era “Sacolão”. Foi quando
montei o primeiro sacolão, em 1981,
na Av. Catalão. Veio daí o nome da empresa, fundada alguns anos depois”.
O comerciante relembra o impulso
que recebeu para buscar o crescimento das suas atividades. “Com a
abertura de um outro sacolão, em
frente à minha loja, a concorrência
ficou difícil e pensei, ‘não posso ficar
apenas aqui’. Comecei a abrir novas

Lauro Campos relata que, com o crescimento dos negócios, precisou de
mais espaço para distribuição e uma
central de compras. Foi quando chegou à CeasaMinas, em 1985, e nasceu
a Catalão Distribuidora. “A empresa
funcionava nessa mesma loja, com a
comercialização de hortifrutigranjeiros – era pequena e fomos crescendo
com o tempo”, recorda.
Com espírito empreendedor,
o comerciante logo descobriu um
novo nicho de trabalho. “Em 1995
deixei de trabalhar com sacolões e
fui orientar supermercados que, naquela ocasião precisavam de alguém
com know how para orientações sobre exposição de produtos e trabalho
com o cliente. Eles compravam os
produtos e eu ensinava. Tive muito
sucesso com esse trabalho”.
Especializada na distribuição de
mercadorias selecionadas, a Catalão
possui, atualmente, mais de 70 funcionários. As redes de supermercado
são seus principais clientes.
Aprendizado

Para Lauro Campos, a Ceasa representou uma grande oportunidade de
crescimento e aprendizado. “Na Ceasa
tive mais oportunidade e estrutura
para trabalhar”, declara o comerciante,
acrescentando: “A CeasaMinas, para
mim foi uma escola de muito valor,
porque tive um aprendizado muito
grande”. O comerciante destaca, ainda,
as amizades firmadas no entreposto.
“Criamos aqui um vínculo de amizade
muito importante. Aqui criamos famílias, que nunca vamos esquecer. Aqui
“é o lugar”, finaliza.
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EVENTO
CAFÉ COM ORAÇÃO

@rcsfotos

125ª edição faz homenagem a profissionais da segurança
HOMENAGEM

A 125ª edição do Café com Oração, que aconteceu na ACCeasa no dia 11 de
dezembro, reuniu comerciantes, produtores, autoridades civis e militares,
parceiros e amigos, em um evento de harmonia e confraternização.
Esse foi o último Café com Oração do ano e o vice-presidente da ACCeasa,
Ronan Soares de Oliveira, representando o diretor-presidente, Noé Xavier,
agradeceu a presença e a participação de todos junto à ACCeasa. Em sua reflexão, o Padre Gilson de Oliveira destacou a Palavra do Evangelho de Lucas, 2:11
– “Hoje vos nasceu, na Cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor”. O sacerdote enfatizou que Jesus, o Salvador, escolheu ser “Emanoel”, que significa
Deus conosco: “Há mais de dois mil anos, nasceu, para todos nós, um Salvador!
Tome ciência disso. Você tem um advogado para estar contigo. Pode ser um
problema financeiro, causa judicial, pessoal ou de saúde. Mas, hoje, Deus traz
aos nossos corações, essa certeza: “Nasceu, para cada um de nós, o Salvador”.

O evento foi marcado pela homenagem que a ACCeasa prestou aos profissionais que representam as forças de segurança que trabalham e atuam para a
segurança do entreposto. A diretora administrativa, Karina Campos, destacou
que o entreposto está há 10 meses sem ocorrência de assalto. “Agradecemos
a dedicação e comprometimento desses profissionais no desempenho de suas
funções, para promover segurança aos usuários da CeasaMinas”.
O Dr. Rafael de Souza Horácio, Delegado Chefe do 2º Departamento
de Polícia Civil, a Dra. Alessandra Escobar Vieira Wilke, Delegada
Regional de Contagem, o Dr. Saulo de Tarso Gonçalves da Silva Castro,
Delegado de Polícia da 7ª Delegacia de Contagem na Ceasa, o Inspetor do
2º Departamento de Polícia Civil, Sérgio Ricardo da Silva, o Inspetor da
Delegacia Regional de Contagem, Márcio de Souza Santiago, o Inspetor da
7ª Delegacia de Contagem Ceasa, Jorge Durães de Oliveira, o Major Marcos
Eliezer das Dores, Comandante da 131ª Companhia da Polícia Militar e
o 2º Tenente, Edvaldo Luiz da Silva, Comandante do Pelotão Ceasa, receberam, da diretoria da ACCeasa, uma placa de homenagem em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados em prol da segurança pública
na CeasaMinas.
Trabalho integrado

Na oportunidade, o gerente de segurança da CeasaMinas, Sérgio Luiz Cunha
de Almeida (Empresa de Segurança
Plantão), também recebeu uma placa
de homenagem, oferecida pelos representantes das forças de segurança que
atuam no entreposto. O Major Marcos
Eliezer das Dores, Comandante da 131ª
Companhia da Polícia Militar, destacou
que o trabalho de trazer segurança ao
entreposto só obtém sucesso com o apoio
de cada um. “Não podemos deixar de
agradecer ao Sérgio, pelo seu comprometimento, juntamente com sua equipe,
que colabora bastante para que o nosso
trabalho seja feito com excelência”.
A homenagem foi compartilhada
pela diretora administrativa, Karina
Campos: “Em nome de todos os lojistas e
associados, agradecemos ao Sérgio, que
atua como nosso intermediador, junto
às forças de segurança”.
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