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coronavírus

CeasaMinas funciona com  
restrições devido ao coronavírus
Considerando a situação de emergência pública em que se encontra o país, em de-

corrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), a CeasaMinas 

– Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, definiu, por meio de Ato Normativo  

(RD/PRESI/11/2020), que, a partir de 23 de março de 2020, o entreposto de Contagem 

funcionará com medidas de restrição de acesso e funcionamento.

Estas medidas, relacionadas a seguir, foram definidas de acordo com as determina-

ções dos órgãos governamentais e  após reuniões com representantes do Ministério da 

Agricultura, do Governo do Estado, da Secretaria da Agricultura, da Prefeitura Municipal 

de Contagem, da CeasaMinas, da  ACCeasa, da Aphcemg – Associação dos Produtores de 

Hortifrutigranjeiros do Estado de Minas Gerais e do Sindicar – Sindicato dos Carregadores 

dos Mercados Livres de Produtores e de Hortifrutigranjeiros do Estado de Minas Gerais. 

coronavírus

Prevenção
A CeasaMinas está atuando, juntamente 

com os representantes dos comerciantes 

(ACCeasa), produtores rurais (Aphcemg) 

e dos carregadores (Sindicar), por meio 

da divulgação de recomendações dos 

órgãos oficiais de saúde pública na 

esfera federal, estadual e municipal, 

para conscientização dos usuários do 

entreposto sobre a importância das 

práticas de prevenção contra a doença.

Como prevenir:
• Lavar as mãos frequentemente com 

água e sabão.

• Utilizar álcool em gel 70%.

• Cobrir nariz e boca ao tossir e 

espirrar.

• Evitar tocar os olhos, nariz e boca 

antes de lavar as mãos.

• Evitar locais fechados ou com 

aglomeração de pessoas se estiver 

doente.

• Não compartilhar objetos de uso 

pessoal.

• Higienizar tablets, celulares e 

aparelhos remotos.

• Manter os ambientes ventilados.

1. Funcionamento aberto: está autorizado para as empresas ligadas diretamente ao 

atacado/abastecimento.

2. Empresas que dão suporte à cadeia de abastecimento também têm autorização 

para trabalhar de forma aberta, a partir das 11 horas, com controle rígido de acesso 

para evitar aglomeração nas empresas.

3. A entrada de pedestres será permitida apenas com a apresentação de credencial ou 

Carteira Profissional, preferencialmente com uniforme.

4. Está vedada a entrada de menores de 14 anos e maiores de 60 anos.

5. Estão vedadas todas as atividades de comércio ambulante.

6. Veículos leves devem ser direcionados aos espaços de estacionamento.

7. Caminhões de transportes e veículos de aluguel só poderão permanecer na CeasaMinas 

enquanto estiverem prestando serviços – não será permitido pernoitar na CeasaMinas.

8. O usuário deve realizar sua atividade no entreposto e retornar a seu local de ori-

gem. Não será permitida a circulação aleatória de pessoas.

9. Restaurantes podem funcionar apenas  para  atendimento  de  pedidos  para  entrega 

ou retirada no balcão,  de  acordo com o que foi determinado pelo Governo do Estado.

10. No Mercado Livre do Produtor (MLP) serão restringidas as quantidades de áreas que serão 

delimitadas para aumentar espaços de distanciamento e será permitida a comercializa-

ção sobre caminhões no MLP. Contamos com a colaboração de todos para que, em todas 

as atividades sejam observadas as normas de distanciamento, evitando aglomerações.

• ACCeasa - funcionamento interno • Agência bancária - funcionamento inter-
no • Atacarejo - aberto • Centro Social da ACCeasa - fechado • Drogaria - aberta 
• Edifício Minasbolsa - fechado • Higiene e limpeza - aberto • Embalagens  
para produtos alimentícios - aberto • Lojas de bebidas - abertas • Lojas de  
condimentos - abertas • Hortifrúti - aberto • Lotérica - fechada • Posto de gasolina 
e borracharia - abertos • Lojas do Pavilhão Shopping - fechadas, exceto Correios, 
posto de saúde, drogaria, lojas de insumos agrícolas, restaurante e lanchonete • Lojas de 
insumos agrícolas - abertas • Restaurantes e lanchonetes - Somente entrega ou 
retirada no balcão • Demais segmentos - a partir das 11h.

Funcionamento da CeasaMinas a partir de 23 de março
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Com o avanço do Coronavírus em 

vários países do mundo e sua 

ameaça, que agora chega ao 

Brasil, estamos vivendo uma si-

tuação extremamente delicada 

e incomum. Embora preocu-

pante, devemos, nesse momento, ter 

bastante serenidade e nos unirmos, através, principal-

mente, da administração da CeasaMinas e das nossas 

entidades representativas, nos mobilizando em ações de 

prevenção para inibir a disseminação do vírus.

Ciente da sua importância como central de abaste-

cimento, a CeasaMinas está funcionando com algumas 

restrições de acesso, mas, cumprindo a sua missão de levar 

o alimento à mesa do consumidor, mantém a comerciali-

zação normal de produtos alimentícios. A Ceasa não pode 

parar e, para isso, estamos trabalhando na divulgação e no 

acompanhamento das práticas recomendadas pelos órgãos 

oficiais do governo, para manter em segurança os usuários 

desse mercado, assim como nossos funcionários e clientes.

Alertamos a todos para que fiquem atentos e observem 

as recomendações e orientações amplamente divulga-

das. Vamos agir com a sobriedade e responsabilidade 

que o momento exige. CeasaMinas, ACCeasa, Aphcemg, 

Sindicar e entidades atuantes no entreposto, como os 

Pelotões do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, a 

delegacia de Polícia Civil, bem como responsáveis pela 

segurança do nosso mercado, trabalham unidos para que 

possamos vencer esta situação o quanto antes.

Vamos nos cuidar, para que possamos continuar a 

desempenhar, com segurança, o nosso tão fundamental 

papel de abastecedores do sistema agroalimentar.

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA 
JANEIRO DE 2020
Mensalidades de Associados

Receitas Centro Administrativo

Receita Área de Lazer

Comodato de Espaço

Receitas Creche Escola (Mensalidade)

Receita Creche Escola (Repasse)

Receita Posto Médico (Convênio)

Receita Centro Social (Convênio)

Doações Recebidas

Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

TOTAL
Receitas Financeiras

Outras Receitas Operacionais

Outras Receitas Não Operacionais

TOTAL
Despesas Administrativas

Serviços Prestados Pessoa Jurídica

Serviços Prestados Pessoa Física

Impostos, Taxas e Contribuições

Despesas Manutenção e Conservação

Outras Despesas Operacionais

Despesas Financeiras

Despesas Não Operacionais

TOTAL DESPESAS
SUPERÁVIT

161.398,00

–

–

–

–

–

–

53.354,03

–

–

214.752,03
1.591,32

–

–

1.591,32
42.574,15

75.873,78

–

3.917,35

41.553,03

7.693,77

281,47

–

171.893,55
44.449,80
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BALANÇO FINANCEIRO RDC 
JANEIRO DE 2020
SALDO ANTERIOR
T.A. Recebida

RDC Recebida

TOTAL RECEITAS
Tarifas Públicas

Serviços

Pessoal

Materiais

Convênios

Financeiros

Investimentos

TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL

1.131.067,78
167.042,89

1.933.182,97

3.231.293,64
306.527,20

1.134.538,18

409.825,51

8.385,50

53.396,03

206.929,05

-

2.119.601,47
1.111.692,17 
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melhorias

CeasaMinas passa por obras de manutenção do asfalto
Atendendo reivindicação da 

ACCeasa e de entidades representa-

tivas do entreposto, a CeasaMinas 

assinou, em fevereiro de 2020, 

contrato com a empresa Barra Sete 

Engenharia e Administração Ltda. 

para a prestação de serviços de ma-

nutenção corretiva de pavimentos, 

objetivando o fornecimento, 

transporte e a aplicação de 259 to-

neladas de Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente CBUQ, visan-

do os reparos de buracos nas 

vias asfálticas do entreposto da 

CeasaMinas, incluindo os serviços 

de mobilização e desmobilização 

dos equipamentos necessários à 

prestação do serviço. 

Assinado em 17 de fevereiro de 

2020, o contrato, no valor de R$ 

99.974,00, tem prazo de vigência 

de 180 dias. A medida atende a 

necessidade de manutenção ime-

diata das vias do entreposto, cujas 

condições de tráfego encontram-

-se em  situação crítica devido ao 

significativo aumento de buracos 

causados pelas fortes chuvas 

que acometem o município de 

Contagem, bem como de Belo 

Horizonte e região metropolitana, 

desde o mês de janeiro de 2020.

comemoração

CeasaMinas completa 46 anos

O entreposto Grande-BH completou, no dia 28 de fevereiro, 46 anos de 

atividades. Implantado em 1974 para organizar o atacado, principalmente 

de hortigranjeiros, que ocorria até então no centro de Belo Horizonte, hoje 

o entreposto é considerado o mais diversificado do país e o segundo maior 

em oferta de produtos. Em 2019, a unidade ofertou 1,9 milhões de tonela-

das de hortigranjeiros, cereais e industrializados.

Empresas estabelecidas: 525

Produtores rurais ativos: 2.500

Municípios fornecedores: 1.179

Municípios compradores: 500

NOVOS ESPAÇOS PARA

VEíCULOS LEVES
Esperança de organização do trânsito 
e mais conforto para nossos clientes!

Após o encerramento do período 
chuvoso serão concluídas algumas 

etapas das obras para que sejam 
inaugurados os novos espaços.

Na CeasaMinas, fique atento
aos seguintes cuidados

• Higienizar, com maior frequência, 
as áreas de maior contato, 
como mesas, corrimões, 
botões e elevadores.

• Evite trazer crianças e 
idosos ao mercado.

• Evite abraços e apertos de mão.

• Evite compartilhar objetos de 
uso pessoal (talheres, copos, 
celulares, canetas, óculos, etc.).

• Na empresa, caso seja 
detectado algum sintoma 
do coronavírus, comunique 
imediatamente ao seu superior.  

coronavírus

Para sua segurança, faça a higienização das mãos 
usando água, sabão, sabonete e álcool gel.

O jornal da ACCeasa agora é

Mais dinâmico,  
o Informativo tem nova 

organização dos conteúdos.

ACCeasa
acontece
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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 acres-

centa cláusulas com normas sobre o trabalho avulso na mo-

vimentação de mercadorias em geral. Essas cláusulas têm 

como objetivo prever a obrigatoriedade de efetivo e integral 

cumprimento da Lei nº 12.023/2009, bem como do Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC, firmado pela CeasaMinas 

e outras instituições perante o Ministério Público, sobre o 

trabalho avulso na movimentação de mercadorias em geral.  

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

atenção!

Dica de segurança
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 PM
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prefeitura de Contagem

Prefeito Alex de Freitas lança pacote de obras que incluem 
a duplicação dos viadutos das Américas 2 e da Ceasa

O prefeito de Contagem, Alex de Freitas, assinou, no dia 04 de 

março,  ordem de serviço para obras de requalificação da Via 

VM5 e para a instalação de lâmpadas de LED neste corredor de 

trânsito, além da assinatura de ordem de serviço para obras de 

duplicação dos viadutos das Américas 2 e da Ceasa e a construção 

do viaduto Teleférico. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 37,5 

milhões nas intervenções, localizadas na regional Ressaca.

O prefeito destacou que esse pacote de obras de infraestru-

tura/urbanização vai facilitar a mobilidade entre as regionais 

Ressaca e Eldorado. “Passado o período chuvoso, as obras serão 

imediatamente iniciadas. É uma demanda antiga da população 

que vai oferecer mais qualidade de vida e  segurança a todos”. 

Na construção do Viaduto Teleférico, o investimento será de 

aproximadamente R$ 15 milhões. A previsão é a de que as obras 

sejam concluídas em um ano, dando mais fluidez ao trânsito. Já 

na duplicação do viaduto da Ceasa estão previstos investimentos 

de mais R$ 15 milhões. A estimativa é a de que as obras durem 12 

meses, eliminando os congestionamentos nas avenidas Severino 

Ballesteros Rodrigues, Helena de Vasconcelos Costa e Via Pepsi. 

O alargamento e as novas alças de acesso ao viaduto vão acabar 

com a retenção no trânsito na BR-040 e nas imediações da Ceasa.

O diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, o prefeito de Contagem, 
Alex de Freitas, o presidente da OAB Contagem, Sanders Alves e o diretor 
institucional da OAB Contagem, Rubens Macedo

Colaboração: Sergio Luiz - Empresa de Vigilância Plantão

atividades

Reuniões realizadas em fevereiro

Reunião mensal da 
Diretoria da ACCeasa

ACCeasa e CeasaMinas discutem 
manutenção do entreposto

ACCeasa recebe a visita do Major Sérgio 
Dias, responsável pelo Pelotão da PM

Reunião do Conselho de 
Administração da ACCeasa

Reunião do G7 Contagem

Reunião do G7 Contagem

Reunião da Comissão de 
Estacionamento na ACCeasa

11/02

18/02

19/02

20/02

12/02

18/02

20/02


