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Coronavírus

Túnel de desinfecção de calçados 
e pernas é mais uma alternativa de 
proteção contra o vírus na CeasaMinas

A Central de Abastecimento de Minas Gerais - CeasaMinas, entreposto de Contagem, 

passou a contar, a partir do dia 19 de junho, com um equipamento inovador, para evitar 

a disseminação do coronavírus no mercado. Trata-se do Túnel de Desinfecção de calça-

dos e pernas, equipamento que foi disponibilizado ao entreposto pela empresa Villefort 

Atacadista, em parceria com a ACCeasa - Associação Comercial da Ceasa e a CeasaMinas. 

De acordo com o diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier, a instalação do túnel, na 

portaria de pedestres da BR-040, que tem como objetivo a desinfecção de calçados e pernas, 

amplia as medidas preventivas contra o novo coronavírus, que estão sendo desenvolvidas 

no entreposto desde o início da pandemia. “Estamos comprometidos e empenhados em 

proteger a saúde dos usuários do entreposto e esse equipamento trará mais tranquilidade 

para todos os seus frequentadores. Agradecemos ao nosso associado, Virgílio Villefort e à 

equipe técnica da CeasaMinas pela contribuição nesta conquista para o entreposto”. 

Desinfecção
• A desinfecção ocorre de uma forma simples e rápida, basta que a pessoa levante os 

braços e passe pelo túnel.

• Não é preciso tocar em nada, apenas passar pelo sensor, que identifica a presença.

• O aparelho tem um sensor de presença e libera gotículas de cloreto de benzalcônio 

(princípio ativo indicado para a desinfecção contra o Covid-19).

• Através de uma névoa pressurizada, pulveriza a parte superior e inferior dos calçados, 

bem como da cintura para baixo das pessoas.

• O produto de desinfecção não é aplicado sobre rosto e olhos.

• A passagem pelo túnel é voluntária.

Além da higienização, a temperatura das pessoas também é medida antes que elas 
tenham acesso ao mercado.

Foi instalado também um tapete pedilúvio na portaria do entreposto. A ação é 
resultado de parceria entre a CesaMinas, ACCeasa e a empresa Villefort Atacadista.

Outras medidas:

Prevenção

Empresários desenvolvem ações em 

seus estabelecimentos para diminuir 

os riscos de contágio pelo Covid-19 e 

oferecer mais segurança aos funcioná-

rios e clientes durante a pandemia.

PÁGINAS 4 e 5

Resolução
RD/PRESI/029/2020 atualiza a 

regulamentação para o funcionamento 

da CeasaMinas – entreposto de 

Contagem, devido à circunstância 

extraordinária apresentada pela 

pandemia do coronavírus.

PÁGINA 3

A Polícia Militar de Minas Gerais atuará em apoio aos órgãos fiscalizadores 
para orientar a população e fazer cumprir a obrigação do uso de máscaras,
conforme Decreto Estadual.

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA

Medida decretada pelo Governo de Minas Gerais.
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Pulverização nas lojas do Shopping Ceasa

Cabine foi instalada na portaria de pedestres da BR-040
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A pandemia do coronavírus provocou efeitos sem 

precedentes na economia, transformou nossos hábi-

tos e se tornou um desafio a ser vencido por todos. 

Nós, que atuamos em um setor de atividade essen-

cial, estamos na linha de frente, pois a Ceasa não 

pode parar. Para manter suas atividades normais, 

CeasaMinas, ACCeasa, Aphcemg, Coophemg e outras 

entidades que atuam no entreposto de Contagem 

estão mobilizadas na promoção de medidas preven-

tivas como o afastamento de pessoas de grupos de 

risco, controle de acesso orientando sobre o uso de máscaras de prote-

ção, higienização das vias públicas, assepsia com álcool gel e aferição 

da temperatura das pessoas na entrada do mercado. São realizadas 

também campanhas de divulgação com orientações para que todos os 

usuários do entreposto estejam conscientes sobre a importância do 

distanciamento social e das práticas de higiene recomendadas pelos 

órgãos de saúde para prevenção ao novo coronavírus.

Para reforçar os cuidados preventivos ao Covid-19, o entreposto re-

cebeu, no mês de junho, um túnel de desinfecção, que está instalado na 

portaria de entrada da BR-040. O equipamento foi oferecido ao entre-

posto pelo empresário Virgílio Villefort (Villefort Atacadista). A ACCeasa 

agradece pela doação e pela união de esforços que muito contribui para 

que possamos vencer essa pandemia.  Outra ação importante que acon-

teceu no entreposto, no dia 1º de julho, foi a testagem para Covid-19, em 

funcionários e clientes do entreposto. O mutirão foi realizado por meio 

de parceria entre a CeasaMinas e a Secretaria de Saúde de Contagem.

Responsabilidade e união são as palavras de ordem nesse momento. 

Muito além dos cuidados que devemos ter com nós mesmos, está a im-

portância de cuidar daqueles que estão próximos a nós: nossa família, 

funcionários, clientes e fornecedores, dentre tantos outros. Mantendo 

o compromisso de abastecer os municípios do nosso estado, os comer-

ciantes da Ceasa estão desenvolvendo, em suas lojas, ações que têm 

como objetivo diminuir os riscos de contágio. Algumas dessas impor-

tantes medidas estão destacadas nas páginas 3 e 4 deste informativo.

Sabemos que, quando tudo isso passar, o mundo será diferente e os nos-

sos negócios também. A participação de cada empresa, para se reinventar e 

agir de forma diferente pode ser o grande diferencial para reduzir os impac-

tos causados pela pandemia que atingiu países do mundo inteiro. Cada um 

de nós precisa fazer a sua parte e colaborar para diminuir a disseminação 

desse vírus. Todo cuidado é importante. Com responsabilidade e união, 

podemos proteger a saúde de todos que frequentam o nosso entreposto. 
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RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA 
MAIO 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

77.405,00

–

560,00

–

–

–

–

52.088,45

–

–

130.053,45
999,85

–

–

999,85
38.816,51

36.678,24

–

7.447,20

903,73

9.545,19

147,19

–

93.538,06
37.515,24
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BALANÇO FINANCEIRO RDC 
ABRIL DE 2020
SALDO ANTERIOR
T.A. Recebida

RDC Recebida

TOTAL RECEITAS
Tarifas Públicas

Serviços

Pessoal

Materiais

Convênios

Financeiros

Investimentos

TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL

R
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ABRIL

852.213,58

164.090,87

1.890.126,55

2.906.431,00

301.336,55

1.121.480,71

346.376,34

15.140,61

52.088,45

250.898,91

–

2.087.321,57

819.109,43

MAIO

819.109,43

164.090,87

1.890.005,10

2.873.205,40

349.216,08

1.091.653,83

443.371,22

18.264,62

51.967,00

71.666,15

–

2.026.138,90

847.066,50
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CeasaMinas

Resolução da diretoria atualiza regulamentação para 
funcionamento do entreposto durante a pandemia do Coronavírus
A diretoria da CeasaMinas publicou, em 06 de ju-

nho de 2020 a RD/PRESI/029/2020, que atualiza a 

regulamentação para o funcionamento da unidade 

em Contagem, devido à circunstância extraordi-

nária apresentada pela pandemia do coronavírus. 

A Resolução substitui e revoga a RD/PRESI/11/2020, 

publicada no início da pandemia. 

De acordo com a resolução, todas as atividades exer-

cidas na unidade pelas empresas concessionárias de-

vem ser adequadas de forma a possibilitar a adaptação 

do mercado à necessária redução dos seus funcionários. 

A CeasaMinas vem orientando o mercado com me-

didas de caráter educativo, com a utilização de faixas, 

carro de som e o sistema de alto-falantes do MLP, aler-

tando quanto à necessidade do distanciamento social 

e das práticas recomendadas pelos órgãos de saúde, 

como o uso de máscaras e a higienização frequente das 

mãos. A estatal tem promovido, ainda, desinfecções no 

entreposto de Contagem, por meio de caminhões-pipa e 

pulverizadores, dentre outras ações preventivas.

• Continua vedada a entrada no entreposto de pessoas com idade igual ou infe-

rior a 14 anos e igual ou superior a 60 anos.

• Somente podem funcionar, de forma aberta, as empresas cujas atividades 

estejam diretamente ligadas aos seguintes ramos de atuação: hortifrutigranjei-

ros, abastecimento alimentar de pessoas e animais, bebidas, higiene e limpeza, 

farmácias/drogarias, fornecimento de insumos para produção agrícola, emba-

lagens para produtos alimentícios e postos de combustíveis, correios e agências 

bancárias (para atendimento exclusivamente interno). 

• Restaurantes, lanchonetes e afins somente poderão realizar atividades por 

delivery/pronta entrega ou retirada dos alimentos prontos para consumo fora 

do estabelecimento.

• Estão vedadas todas as atividades de comércio ambulante.

• Vários procedimentos foram pensados especificamente para o pavilhão 

do Mercado Livre do Produtor (MLP) do entreposto de Contagem, como as 

adaptações no cadastramento de produtores rurais, maior espaçamento dos 

corredores internos e ações educativas.

Prefeitura de Contagem

Decreto suspende por tempo 
indeterminado as atividades 
não essenciais em Contagem
Devido ao crescimento dos casos confir-

mados da Covid-19 e óbitos provocados 

pela doença no Estado e no Município, a 

Prefeitura de Contagem publicou, em 27 

de junho de 2020, o Decreto Municipal 

nº 1.699, que “Determina a suspensão 

das atividades comerciais, por prazo in-

determinado, consideradas não essen-

ciais”. As regras estão em vigor desde o 

dia 29 de junho.

Entre as atividades consideradas essenciais estão hipermercados, 

supermercados, açougues, peixarias, padarias, farmácias, drogarias, 

distribuidoras de gás, laboratórios, clínicas de saúde e hospitais, clí-

nicas e hospitais veterinários, lojas de vendas de alimentação para 

animais, agências bancárias e casas lotéricas, oficinas mecânicas e 

borracharias, postos de gasolina, lojas de peças automotivas, setores 

industriais, bancas de revista, agências dos Correios, igrejas e demais 

instituições religiosas.

A CeasaMinas e o Mercado Central de Contagem ficam autorizados a funcio-

nar com as regras previstas nos Decretos nº 1.533 e nº 1.584, respectivamente.

Mutirão

CeasaMinas e Secretaria 
de Saúde realizam 
testes de Covid-19 em 
funcionários e clientes

A ação aconteceu no dia 1º de julho, no entreposto de 

Contagem, por meio de parceria entre a CeasaMinas e a 

Secretaria de Saúde de Contagem. Resultados servirão 

de base para a adoção de novas medidas contra o novo 

coronavírus na CeasaMinas.

Veja os decretos da Prefeitura Municipal de Contagem. 
Acesse: acceasa.com.br 
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Coronavírus

Comerciantes ampliam medidas para 
evitar doença e garantir o abastecimento

Mudanças nos horários de trabalho, para evitar aglomerações, distribuição de máscaras aos funcionários, instalação de totem dis-

play de álcool em gel e tapete sanitizante pedilúvio, além de rigorosa higienização nas lojas, estão entre as medidas desenvolvidas 

pelos lojistas da CeasaMinas, entreposto de Contagem, para proteger a saúde de funcionários e clientes. 

LINHARES
“Desde o comunicado dos pri-

meiros casos em Minas Gerais a 

Linhares iniciou o desenvolvimento 

de medidas preventivas.” 

Gilson Geraldo Pinto

Medidas adotadas:

• Revezamento entre funcionários de alguns setores e também o 

regime de home office. 

• Distribuição de máscaras para todos os funcionários.

• Afastamento de funcionários do grupo de risco.

• Disponibilização de álcool em gel para os clientes e funcionários.

• Desinfecção diária de toda a loja, carrinhos, maçanetas e corrimão 

com a solução de quaternário de amônia.

• Cartazes informativos.

NOVA SAFRA 
“Visando o combate ao Covid-19 e 

sua disseminação, a Cerealista Nova 

Safra adotou ações de prevenção em 

seu ambiente profissional. Assim, foi 

possível continuar nossos serviços 

com segurança para colaboradores e 

clientes. Estamos empenhados em conter o avanço do Covid-19. Assim 

manteremos estas ações já implantadas e buscamos diariamente apri-

morarmos para superarmos este momento delicado.”

Emílio Brandi

Medidas adotadas:

• Cartazes com informações sobre medidas de prevenção e informa-

ções sobre os cuidados básicos com a higiene e saúde dentro e fora 

da empresa e advertindo sobre o uso obrigatório de máscaras pelos 

colaboradores e clientes dentro de todos os estabelecimentos da 

empresa, conforme decreto municipal.

• Mudança nos horários de trabalho e intervalo de almoço para evitar 

aglomerações.

• Diminuição da quantidade de assentos nos refeitórios, proporcio-

nando distâncias entre os colaboradores.

• Demarcação com faixas para distanciamento entre os clientes nas 

filas, e controle de entrada através de cartão limitando a capacida-

de máxima dentro dos estabelecimentos da empresa.

• Disponibilização de álcool em gel 70% em locais estratégicos e a 

aplicação direta por colaboradores que ficam em horário integral 

nas entradas dos empregados e nas lojas para atendimento aos 

clientes.

• Fornecimento de álcool em gel e máscaras de pano para todos os 

colaboradores.

• Medição das temperaturas na entrada das lojas e higienização dos 

carrinhos antes de cada compra.

• Higienização contínua dos setores, banheiros e loja, incluindo a 

limpeza das maçanetas e corrimões com álcool gel 70%.

• Instalação de totem display de álcool em gel com acionamento sem 

colocar as mãos e tapete sanitizante pedilúvio com produto especí-

fico para desinfecção dos calçados nas entradas das lojas.

• Para os colaboradores em contato direto com os clientes, além das 

máscaras, foi fornecido um protetor facial e instaladas placas de 

proteção em todos os caixas.

TAMBASA
“A Tambasa está unida na luta 

contra o Covid-19. A segurança de 

todos é a nossa prioridade. Estamos 

trabalhando para garantir que todas 

as medidas de segurança sejam 

tomadas. Acreditamos que, com 

segurança e prevenção, neste momento de Pandemia, a TAMBASA 

continuará atendendo e abastecendo a todos no mercado nacional”.

Ivan Trivelatto

Medidas adotadas:

• Redução do horário de funcionamento da loja: De 11h às 17h30.

• Distribuição de máscaras para todos os colaboradores (uso obrigatório).

• Limitação do acesso de clientes na loja.

• Quando o cliente entra na loja um colaborador esguicha álcool 70% 

em suas mãos, faz a aferição da temperatura com termômetro a 

laser e higieniza o carrinho de compras.

• Foram disponibilizados por toda a loja frascos com álcool 70% para 

uso dos colaboradores e clientes.

• Foram colocadas faixas no chão da loja, demarcando a distância 

social entre os clientes.

• Instalação de acrílicos em todos os caixas para proteção dos 

colaboradores.
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VILLEFORT ATACADISTA 
“É muito importante que todos os 

colaboradores criem a convicção de se 

auto proteger, proteger a família e pro-

teger colegas de trabalho e clientes. 

Estamos agindo rápido para oferecer 

tranquilidade e segurança a todos.”

Virgílio Villefort

Algumas medidas adotadas:

• Criação de Comitê Interno de Prevenção ao Coronavírus.

• Distribuição gratuita às famílias dos funcionários de um kit com 

produtos de prevenção.

• Reuniões diárias em modo online com funcionários para fortalecer 

a importância de cuidar dos colegas de trabalho e clientes, higie-

nizando todas as áreas de venda, carrinhos de compras, áreas dos 

escritórios e refeitórios.

• As lojas Villefort são pulverizadas, antes da abertura, com produto 

específico para prevenção da COVID-19 e outros vírus.

• Instalação de tapetes Pedilúvio, na entrada das lojas, com princípio 

ativo indicado para a desinfecção de calçados.

• Os carrinhos são pulverizados com produto próprio para prevenção 

do Coronavírus, várias vezes ao dia e ao entrar na loja são higieni-

zados novamente no cabo.

• Disponibilizamos na entrada das lojas Villefort: pia, sabonete e 

secador de mãos.

• Na entrada de algumas lojas estão disponíveis totens com dispen-

sers de álcool em gel 70%.

• Por segurança, medimos a temperatura diariamente de todos os 

nossos colaboradores.

• Disponibilizamos termômetros em todas as nossas lojas. Caso os 

clientes do Villefort precisem medir a temperatura, devem procurar 

a recepção.

• Utilizamos o túnel para desinfecção que, através de uma névoa 

pressurizada, pulveriza a parte superior e inferior dos calçados, 

bem como da cintura para baixo das pessoas (em fase de teste no 

CD Villefort).

SEMENTES CAMPINA VERDE 
“Estamos medindo a temperatura, 

fazendo a higienização dos pés e 

mãos e distribuindo máscaras para 

chapas e outros, alertando para 

que se conscientizem sobre sua 

responsabilidade. 

Mantemos estoque de produtos para sanitização dos vários am-

bientes, informando também ao mercado sobre o uso de tapetes com 

amônia quaternária para uma perfeita desinfecção dos pés. A prática 

constante da desinfecção interna das lojas, como exemplo da empre-

sa Empório Aliança (Wellington Silva), deve ser seguida por todos, 

principalmente nos locais mais frequentados pelos clientes.”

Xaxado

APOIO MINEIRO
“Desde o início da pandemia do 

novo Coronavírus, o Apoio Mineiro 

vem tomando todas as medidas 

necessárias para evitar a dissemina-

ção do Covid-19 junto aos clientes 

e colaboradores. Além disso, a em-

presa tem investido em treinamentos constantes dos funcionários com 

relação aos protocolos de higienização e cuidados para evitar aglome-

rações nas lojas, atendendo a todas as exigências dos órgãos públicos”.

Euler Fuad Neijm 

Medidas adotadas:

• Controle e limite de clientes no interior da loja.

• Organização de filas dos caixas com adesivos indicando distancia-

mento social.

• Exigência do uso de máscara.

• Barreira de acrílico entre o cliente e a operadora de caixa.

• Disponibilização de álcool em gel e soluções assépticas na entrada 

da loja para higienização das mãos e carrinhos.

TAURUS
“É necessário que cada um cumpra 

com responsabilidade a sua parte, 

pois se não o fizer, além de se ex-

por ao risco, ainda contribui para 

prejudicar o próximo. Só unidos 

venceremos essa batalha.”

Mário Tadeu Chaves

GRUPO VILA OLIVA
“Estamos tomando todas as me-

didas preventivas recomendadas. 

Combater o Covid-19 é responsabi-

lidade de todos!”

Wellington Silva

Medidas adotadas:

• Orientação aos colaboradores.

• Disponibilização de álcool em gel e máscaras de proteção. 

• Desinfecção das lojas. 

• Cartazes incentivando a todos para se prevenir e se importar com 

a comunidade.
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Coleta seletiva

ASMAC retoma trabalhos
O serviço de coleta seletiva, que estava suspenso no município 

de Contagem, em decorrência das medidas de prevenção ao 

Covid-19, foi retomado de acordo com as regras contidas na 

Portaria SEMAD nº 05, de 20 de maio de 2020.

A ASMAC - Associação dos Catadores Autônomos de Materiais 

Recicláveis de Contagem informa que a retomada do serviço de 

coleta conta com todas as regras de segurança sanitária para a 

proteção dos envolvidos no processo, desde a coleta, transporte, 

triagem e destinação final.

Destine corretamente os resíduos sólidos da sua loja!

É BOM SABER ACCeasa Acontece – Junho de 2020 – Nº 176

Com a presença do diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier e sua esposa, Anita Maria 

de Lima Silva, da diretora administrativa, Karina Campos Santiago, da conselheira,  

Maria das Graças Naufel e a participação do Padre Gilson de Oliveira Filho, a CeasaMinas 

foi representada em momentos especiais de oração. O evento trouxe mensagens de 

amor, esperança e paz a todos que participam das atividades do entreposto de Contagem.

Conselho Fiscal

ACCeasa abre 
processo para eleição
Atendendo norma de seu Estatuto Social, a Associação Comercial 

da Ceasa (ACCeasa) realiza, no dia 22 de julho de 2020, eleição 

para o Conselho Fiscal biênio 2020-2022. 

Onde solicitar a coleta: 
Associação dos Catadores Autônomos de Materiais 

Recicláveis de Contagem – ASMAC 
31 98773-3112 (Claudete)

Assista ao evento completo:
tinyurl.com/y92qjjlw

Evento

1º Café com Oração Virtual da ACCeasa

Lei dos carregadores

Assine o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso
O Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso acrescenta cláusulas com normas sobre o trabalho avulso na movimentação 

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. 
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