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Assembleia Geral Ordinária

Conselho de Administração toma
posse e nomeia diretoria executiva
para o triênio 2021-2024

Eleição

Noé Xavier é reconduzido ao cargo de diretor-presidente da entidade.

Associados elegem o novo Conselho de
Administração da ACCeasa.
Página 3

Retrospectiva

@rcsfotos

O Conselho de Administração da ACCeasa, eleito em Assembleia Geral Eleitoral no dia 18 de agosto,
tomou posse no dia 25 de agosto, quando aconteceu a primeira reunião do novo Conselho, que reelegeu, por aclamação, o diretor-presidente, Noé Xavier, para a gestão 2021-2024. Conforme Estatuto
Social da ACCeasa, foi nomeada, na oportunidade, a nova diretoria executiva da entidade.

Atividades e projetos desenvolvidos
na gestão 2018-2021.
Página 4

Privatização da
CeasaMinas

NOTA DE
ESCLARECIMENTO

Conselho de Administração
Da direita para a esquerda: Rodrigo José Sampaio
(Planeta Comércio Distribuidora), presidente do Conselho
de Administração e Márcio Antônio Ferreira (Banama
Distribuidora de Frutas Ltda.), vice-presidente.

Veja, na página 3, a relação dos novos conselheiros da ACCeasa para o triênio 2021-2024

@rcsfotos

Diretoria executiva da ACCeasa – triênio 2021-2024: da esquerda para a direita: Noé Xavier da Silva, diretorpresidente; Karina Campos Santiago, vice-presidente; Aécio Lucas Lacerda, diretor social; Wellington Gonçalves
da Silva, diretor administrativo e Marco Tulio Marchesini, diretor financeiro.

ACCeasa rebate falsas acusações.
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Quero, primeiramente, agradecer a Deus, que me con-

BALANÇO FINANCEIRO RDC
ABRIL DE 2020
JUNHO

duziu até aqui e demonstrar minha satisfação por
ter correspondido à confiança de todos, o que me
trouxe novamente à presidência desta associação.

RECEITAS

Agradeço a cada um dos diretores que aceitaram
fazer parte dessa diretoria executiva, bem
como aos que estiveram ao meu lado na
gestão anterior, por todos os momentos
compartilhados e o comprometimento

DESPESAS

de cada um com a ACCeasa.
Esta reeleição confirma nossos
acertos, mas também redobra as
nossas responsabilidades. A união e
a atuação efetiva em prol dos direitos
dos associados trouxeram resultados positivos que marcaram
a nossa gestão anterior. Enfrentamos muitos desafios e, mesmo diante

SALDO ANTERIOR
T.A. Recebida
RDC Recebida
TOTAL RECEITAS
Tarifas Públicas
Serviços
Pessoal
Materiais
Convênios
Financeiros
Investimentos
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL

JULHO
1.898.696,25
159.189,17
1.757.975,11
3.815.860,53
381.444,88
752.805,70
344.876,42
18.619,75
52.435,58
202.944,95
–
1.753.127,28
2.062.733,25

1.781.151,39
159.189,17
1.757.975,11
3.698.315,67
410.669,29
755.585,17
369.086,56
4.288,04
51.235,13
208.755,23
–
1.799.619,42
1.898.696,25

das dificuldades impostas pela pandemia, todos puderam acompanhar

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

as ações que foram realizadas, com o apoio dos nossos associados, com
destaque para a implantação de novos espaços para veículos leves em

JUNHO

JULHO

nosso mercado. Este foi um passo importante e decisivo para o desen-

Mensalidades de Associados

85.014,00

85.412,00

volvimento do entreposto, que contou com o apoio da administração

Receitas Centro Administrativo

–

–

da CeasaMinas, da diretoria da Aphcemg, dos nossos conselheiros e

Receita Área de Lazer

–

–

associados. Agradecemos a união e a colaboração de todos para essa

Comodato de Espaço

–

–

grande realização em nosso mercado, que tem como objetivo propor-

Receitas Creche Escola (Mensalidade)

–

–

cionar mais conforto aos nossos clientes.

Receita Creche Escola (Repasse)

–

–

Receita Posto Médico (Convênio)

–

–

Receita Centro Social (Convênio)

52.132,37

51.235,13

Doações Recebidas

–

–

Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–

–

RECEITAS

A liberação dos Alvarás de Localização e Funcionamento foi outra grande conquista, concedida após reivindicação da ACCeasa e
da CeasaMinas junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano de
Contagem, para desburocratizar e acelerar o processo de regularização

137.146,37 136.647,13

TOTAL

dos empreendimentos.
Esta diretoria não poupou esforços para buscar, junto à CeasaMinas,

Receitas Financeiras

2.567,23

3.333,37

–

–

órgãos públicos e entidades parceiras, soluções para todas as questões

Outras Receitas Operacionais

que afetam os comerciantes associados. Defendemos, com empenho e

Outras Receitas Não Operacionais

–

–

dedicação, as demandas legítimas do nosso mercado.

TOTAL

2.567,23

3.333,37

Despesas Administrativas

37.909,60

37.265,57

rer. Com o processo de privatização da CeasaMinas em desenvolvimen-

Serviços Prestados Pessoa Jurídica

43.901,13

43.318,39

to pelo governo federal, estamos atentos e vigilantes na defesa de uma

Serviços Prestados Pessoa Física

406,50

989,66

pauta que garanta benefícios para todo o nosso mercado. A ACCeasa

Impostos, Taxas e Contribuições

4.164,11

8.057,28

DESPESAS

Sabemos, no entanto, que ainda existe um longo caminho a percor-

continuará atuando na defesa dos interesses de seus associados e do
bem comum para os operadores de mercado. Nosso grande objetivo é
que a CeasaMinas seja um local de trabalho melhor para todos.
A luta é nossa! Conto, mais uma vez com a colaboração de todos!

NOÉ XAVIER DA SILVA
Diretor-presidente da ACCeasa

6.767,15

Despesas Financeiras

122,30

124,10

Despesas Não Operacionais

756,50

–

TOTAL DESPESAS

94.972,12

96.877,95

SUPERÁVIT

44.741,48

43.102,55

Conselho de Administração

Noé Xavier da Silva

Rodrigo José Sampaio Ribeiro

Karina Campos Santiago

Márcio Antônio Ferreira

Vice-presidente

Presidente do Conselho

Vice-presidente do Conselho

Marco Túlio Marchesini

Conselho Fiscal

Wellington Gonçalves da Silva

Adélio da Silva Braga
Carlos Braga
Pedro Las Casas

Diretor Financeiro

(31) 98738-7525

355,80

7.711,98

Outras Despesas Operacionais

Diretoria Executiva
Diretor-presidente

Rod. BR-040 - Km 688 - Ed. ACCeasa
Bairro Guanabara - Contagem/MG
Cep: 32.145-900 - (31) 3394-1155

0,00

Despesas Manutenção e Conservação

Diretor Administrativo

Aécio Lucas Lacerda
Diretor Social

Efetivos

acceasa@acceasa.com.br

Galpão 33 Comunicação e Marketing
Jornalista responsável
Percília Soares – Mtb 5.187

Salvador Alberto D. Costa
Sandrigo Luiz Minosso
Ivan Trivellato
Suplentes

fb.com/acceasamg

2

Assessoria de Imprensa
e Planejamento Gráfico

Impressão

Rede Editora Gráfica

Tiragem

2.500 exemplares

acceasa.com.br

ACONTECE

ACCeasa Acontece – Agosto-Setembro de 2021 – Nº 183

Assembleia geral eleitoral

Associados elegem
o novo Conselho
de Administração
da ACCeasa
A ACCeasa realizou, no dia 18 de agosto, a
Assembleia Geral Eleitoral que definiu o
novo Conselho de Administração da entidade para o triênio 2021-2024. Os associados
apoiaram maciçamente a eleição da única
chapa inscrita, eleita para a próxima gestão.

O associado Ivan Francisco
Pereira (Legumes Neovi)

A associada Jéssica
(Campina Verde)

A associada Cláudia (Águia)

Certificados

Conselheiros eleitos
tomam posse
O Conselho de Administração da Associação Comercial da
Ceasa-MG (ACCeasa), eleito em Assembleia Geral Eleitoral
no dia 18 de agosto, foi empossado no dia 25 de agosto de
2021, quando foram entregues certificados de posse a cada
um dos componentes do novo Conselho.

Conheça os representantes do
Conselho de Administração da
ACCeasa para o triênio 2021-2024
Conselheiros Efetivos
NOME

EMPRESA

Noé Xavier da Silva (PRESIDENTE)

Hortifruti Camponês

Karina Campos Santiago (VICE PRESIDENTE)

Campos Santiago

Marco Túlio Marchesini ( Dir. Financeiro)

Contabilidade Marchesini Ltda

Wellington Gonçalves da Silva (Dir. Administrativo) Cerealista Cris
Aécio Lucas Lacerda (Dir. Social)

GK Dist. De Frutas

Rodrigo José Sampaio Ribeiro (Pres. do Conselho)

Planeta Comércio

Marcio Antônio Ferreira (Vice Pres. do Conselho)

Banama

Ronan Soares de Oliveira

Real Miudezas

Claudenir Zago

Agropel Agroindustria

Daniel Oscar Thomaseto

Frutas Othil

Rodrigo Bernardes Almeida

B & A Lanches Ltda

Ivan Francisco Pereira

Legumes Neovi

Laerte Roberto Gestich

Benassi Minas

Gilson Geraldo Pinto

Frutas Linhares

Márcio Salvador Oliveira

Kakau Batata

Marcos José da Costa Melo

Irmãos Costa Mello

Pedro Roberto Ferreira

Estoril Comércio

Reginaldo Raimundo Ribeiro

Irmão Pereira

Mário Tadeu Chaves

Taurus

Genivaldo Francisco da Costa

Megaminas

Conselheiros Suplentes

O ex-presidente do Conselho de Administração, Márcio Ferreira, com os
conselheiros Laerte Gestich, Márcio Salvador de Oliveira, Marcos José da
Costa Melo e Caio Dias Gomide, respectivamente.

NOME

EMPRESA

Caio Dias Gomide

Experfrut

Adalberto Macedo Mendes

BH Mangas AJ Comercio

Elder Martins de Andrade Coelho

Frutas D'mamão

Jucelino José Pinto

Empório das Frutas

José Cabral da Silva

Pomagri

Maria das Graças de Paiva Naufel

PapelNovo

Kleber Magalhães Almeida

Somamix

Euler Fuad Nejm

Decminas - Apoio

Rogério César de Matos Avelar

Dist. De Frutas Fidalgo

Virgílio Villefort Martins

Villefort Atacadista
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Destaque

@rcsfotos

Reconduzido à diretoria executiva, Noé Xavier destaca defesa
dos direitos dos comerciantes como principal bandeira da
ACCeasa, no processo de privatização da CeasaMinas
Em comemoração à posse dos membros
do novo Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva, a ACCeasa reuniu associados, conselheiros, autoridades civis
e militares, familiares e entidades parceiras em um coquetel, que aconteceu no dia
25 de agosto, em sua área de lazer.

Desafios

foi incluída no plano nacional de desestatização em 1999 e, de lá para cá, não
recebemos mais investimentos governamentais em infraestrutura”.
Noé Xavier explicou as dificuldades que
os comerciantes vêm enfrentando, com
necessidades básicas em infraestrutura
e melhorias, como conserto de telhados
e platibandas, dentre outras situações.
Informou que a ACCeasa apoia a privatização, com a expectativa de desenvolvimento

do mercado, desde que sejam garantidos
os direitos dos empresários, dos produtores e carregadores. “Garantir todos os
direitos dos comerciantes! Essa será a
nossa bandeira nessa próxima gestão, para
que esse mercado evolua cada vez mais.
Esperamos conseguir atender melhor ao
nosso cliente, com estrutura e estacionamento adequado. Não sabemos qual será
o modelo de privatização, mas precisamos
nos unir”, finalizou.
@rcsfotos

Reconduzido ao cargo, o diretor-presidente
da ACCeasa, Noé Xavier, iniciou o seu discurso agradecendo a Deus, à esposa e aos filhos. Emocionado, destacou as dificuldades
enfrentadas pelo setor, devido à pandemia
do coronavírus. “Conseguimos manter o
abastecimento alimentar, junto com os produtores. O nosso equipamento depende de
algumas melhorias e adequações às normas
da pandemia e essa foi uma luta que enfrentamos e ainda estamos enfrentando”.
Sobre a eminente privatização da
CeasaMinas, adiada para 22 de fevereiro
de 2022, o diretor-presidente destacou os
problemas que usuários e clientes enfrentam na Ceasa atualmente. “A CeasaMinas

Apresentação da nova
diretoria executiva

O novo presidente do
Conselho de Administração,
Rodrigo José Sampaio

A prefeita de Contagem,
Marília Campos

O presidente da CeasaMinas,
Luciano José de Oliveira

O presidente da Aphcemg,
Ladislau Jerônimo de Melo
(Lauzinho)

Participação
A prefeita de Contagem, Marília Campos, acompanhada do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, René Vilela,
compareceu ao evento e apontou a reeleição da diretoria como
reconhecimento do trabalho que foi realizado. “A conjuntura
econômica e social em que estamos atualmente inseridos pede
o fortalecimento desse amplo diálogo institucional. E todas as
manifestações que foram feitas aqui apontam para isso”.
O presidente do Conselho de Administração da ACCeasa,
Rodrigo José Sampaio, destacou o excelente trabalho realizado
pela gestão anterior e enfatizou a importância da união e do
diálogo para que as dificuldades sejam superadas. “Precisamos,
nesse momento, da união de todos”.

O presidente da CeasaMinas, Luciano José de Oliveira, desejou
sucesso à nova diretoria e reafirmou sua disposição para o trabalho em parceria. “Quero aliar-me e me colocar à disposição para
trabalhar junto, para o bem da sociedade e o bem da coletividade”.
Ladislau Jerônimo de Melo (Lauzinho), presidente da
Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros das Ceasas
do Estado de Minas Gerais (Aphcemg), concluiu, reiterando a
importância dessa união. “É uma satisfação participar da posse
dessa diretoria. Na gestão passada fomos bastante parceiros e espero que essa parceria seja mantida. Apesar de termos, algumas
divergências, em determinadas situações, sempre nos unimos
pelo bem comum. Precisamos de parceria e união”.
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Privatização da CeasaMinas

ACCeasa divulga notas e vídeos para
esclarecer divergências de Informações
1) 10 de agosto de 2021 – Nota de
Esclarecimento sobre falsas acusações
contra a ACCeasa.
A Nota de Esclarecimento foi divulgada
em virtude de vídeo que circulou nas redes
sociais contendo informações falsas sobre
a pauta de reivindicações que foi encaminhada pela ACCeasa ao Presidente Jair
Bolsonaro, em 2018, por ocasião da sua candidatura à eleição para presidente.
Na nota, a ACCeasa informa que o
resumo da pauta encaminhada para o
Presidente Bolsonaro foi divulgado no
Jornal da ACCeasa nº 159, de novembro de
2018, conforme recorte do jornal, a seguir.
O comunicado esclarece, também, que a
ACCeasa recebeu informações de que comerciantes e produtores estão sendo procurados,

com a disseminação de informações falsas
sobre a associação e sobre a privatização,
com o intuito de dividir as opiniões e enfraquecer o processo de privatização.
A ACCeasa destaca, nessa nota, que nunca solicitou a privatização da CeasaMinas,
mas tão somente apoiou o movimento após
esclarecimentos dos representantes do
governo federal responsáveis pelo processo
de privatização: “O BNDES esclareceu que
os direitos contratuais dos comerciantes
serão preservados e que o Mercado Livre
do Produtor será mantido por meio de concessão pública para garantir investimentos,
tarifas justas e espaços de trabalho para os
produtores mineiros e para os carregadores”.

2) 15 de setembro de 2021 - ACCeasa rebate
falsas acusações sobre gestão do condomínio
Com a divulgação de um vídeo em suas redes
sociais, a ACCeasa repudia mais um vídeo
que circula com falsas informações sobre a
gestão do Rateio das Despesas Comuns no
entreposto de Contagem.
No vídeo, a ACCeasa rebate as acusações
de que a redução da tarifa do condomínio se
deve à falta de investimentos em revitalização
e manutenção, com o objetivo de desvalorizar
o bem público e beneficiar futuros compradores. A ACCeasa esclarece que a redução da tarifa só foi possível graças à atuação com sucesso
da Comissão de Rateio das Despesas Comuns,
principalmente com as renegociações dos
contratos terceirizados e a implantação do
orçamento anual, fatos que propiciaram a
geração de um superávit expressivo.
3) 16 de setembro de 2021 – Nota de
Esclarecimento - ACCeasa contesta informações
divulgadas na coluna Opinião, do jornal O Tempo
De acordo com o diretor-presidente da
entidade, Noé Xavier, o colunista emitiu
juízo de valor sobre a CeasaMinas e seus
funcionários, desvirtuando as informações
encaminhadas por meio de ofício ao citado
veículo de comunicação.
A diretoria da ACCeasa e seus associados
reiteram seu respeito aos diretores e funcionários da CeasaMinas. O diretor-presidente
destaca, ainda: “Entendemos as dificuldades
e reconhecemos o empenho da CeasaMinas
em busca de soluções para os problemas que
estamos enfrentando no entreposto”.

Veja os documentos em sua íntegra e o vídeo
no site da ACCeasa: acceasa.com.br
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2018

2019

2020

Gestão 2018-2021 apresenta principais ações

A administração da CeasaMinas renova o convênio
mantido com a Polícia Militar de Minas Gerais.

Café com oração – ACCeasa comemora os 45
anos da CeasaMinas e faz homenagem ao
ex-ministro Alysson Paolinelli.

O prefeito de Contagem, Alex de Freitas, lança
pacote de obras que incluem a duplicação dos
viadutos das Américas 2 e da Ceasa.

Novo sistema de rastreabilidade de hortifrúti é pauta
de encontro na ACCeasa.
Noé Xavier participa de reunião no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com
participação da Ministra Tereza Cristina.

Covid-19 – Instalação do Comitê de Crise para avaliação de estratégias para garantir o abastecimento,
com práticas de prevenção contra a doença.

Treinamento sobre rastreabilidade de hortifrúti.

Valor da tarifa de RDC permanece inalterado durante
o primeiro semestre de 2019.

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

CeasaMinas passa por obras de
manutenção do asfalto.

Prestação de contas da entidade referente
ao exercício de 2019.

2019

Noé Xavier participa de reunião realizada pela
Confederação Brasileira das Associações e Sindicatos
de Comerciantes e Entrepostos de Abastecimento
(Brastece), em Campinas/SP.

Empresas associadas recebem Alvará de
Localização e Funcionamento

Curso prático sobre rastreabilidade de hortifrúti.

Representantes da ACCeasa e da CeasaMinas e o
prefeito de Contagem, Alex de Freitas, discutem
normas para o funcionamento de restaurantes
durante o período da pandemia.

Parceria entre a ACCeasa, CeasaMinas e Aphcemg
possibilita início de projeto que promoveu a
ampliação de espaços para veículos leves no
entreposto de Contagem.
Prefeitura aprova a regularização fundiária da
CeasaMinas.

Resolução da Diretoria da CeasaMinas
(RD/PRESI/04/19) normatiza a liberação de
carrinhos retidos e/ou apreendidos no entreposto.

Abracen/Brastece – Entreposto de Contagem recebe
encontro nacional para debater temas de interesse
das Ceasas brasileiras.
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Parceria entre CeasaMinas, ACCeasa, APHCEMG,
SINDICAR-MG, Polícias Militar e Civil disponibiliza
novos espaços para permanência de veículos leves no
entreposto, com a implantação de normas de conduta.
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Destaque

2021

Empresas da CeasaMinas recebem
alvarás de localização e funcionamento
da Prefeitura de Contagem
Operação tapa-buracos, com a valiosa
contribuição da Prefeitura Municipal de Contagem.

Depois de 4 meses da reforma entram em operação os
banheiros do Pavilhão 10, em frente à loja Villefort.

Assembleia Geral: associados aprovam prestação
de contas e discutem processo de privatização da
CeasaMinas.

Jan/2019 - A liberação
dos alvarás foi concedida para 50 empresas,
após reivindicação da
ACCeasa e da CeasaMinas
junto à Secretária de
Desenvolvimento Urbano
de Contagem e só foi possível devido à parceria entre
a Prefeitura de Contagem e
a CeasaMinas, para desburocratizar e acelerar o processo de regularização dos empreendimentos.
Jul/2020 – Decreto Municipal - Prefeitura aprova a regularização fundiária da CeasaMinas
A regularização atende uma demanda dos concessionários do entreposto de Contagem de
mais de 40 anos de espera. Desde que entrou em operação, em 1974, o entreposto vem tentando a regularização fundiária. Sem o registro do loteamento, as empresas que compõem
a CeasaMinas não conseguiam regularizar suas edificações e, com a assinatura do decreto,
os estabelecimentos serão regulamentados, seguindo os trâmites dos Códigos Municipais
de Obras e de Posturas.

Entreposto de Contagem conta com
novos espaços para veículos leves

Assembleia geral: associados aprovam atualização
no Estatuto Social da ACCeasa.

Medida, que visa organizar o mercado e
trazer mais conforto para os clientes, foi
resultado de um projeto construído por
meio de parceria entre comerciantes, produtores e da CeasaMinas.

Atividades

Reuniões realizadas - agosto/setembro

14/09 - Diretoria Executiva
discute sobre garantias aos
direitos dos comerciantes
no processo de privatização
da CeasaMinas

06/08 - Diretoria da
ACCeasa e lojistas
convidados participam
de conferência sobre
privatização da
CeasaMinas

24/08 - Reunião
da Comissão de
Embalagens com
as Higienizadoras
homologadas pela
CeasaMinas

20/09 - O diretor-presidente,
Noé Xavier, Sérgio Almeida
(Segex), o novo comandante
do Pelotão da CeasaMinas,
Sub-tenente Ney Camilo e o
Sargento Ronaldo de Andrade

12/08 - Reunião
Virtual da Diretoria
da ACCeasa

25/08 - Reunião do
novo Conselho de
Administração da
ACCeasa - Triênio
2021-2024

20/09 - ACCeasa recebe
o Dep. Estadual Antônio
Arantes, seu Chefe
de Gabinete, Luciano
Gontijo e o Delegado
José Luiz

18/08 - Associados
participam de eleição
do novo Conselho de
Administração

01/09 - Reunião da
Comissão de RDC

23/09 - Conselho de
Administração discute
processo de privatização
da CeasaMinas
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É BOM SABER
Homenagem

Noé Xavier recebe
Diploma do Mérito
Legislativo da
Câmara Municipal
de Contagem

A solenidade de entrega do Diploma do
Mérito Legislativo 2021 aconteceu no
dia 31 de agosto, no plenário da Câmara
Municipal de Contagem. O evento

ACCeasa Acontece – Agosto-Setembro de 2021 – Nº 183

homenageou pessoas e instituições
que, de alguma forma, se destacaram
em suas áreas de atuação, contribuindo
para o progresso de Contagem. O diretor-presidente da ACCeasa, Noé Xavier
da Silva, foi um dos homenageados. Ele
recebeu o Diploma das mãos do vereador
Daniel Carvalho.
Noé Xavier agradeceu a indicação do
vereador Daniel Carvalho e reafirmou seu
compromisso de atuar na defesa dos empresários estabelecidos na CeasaMinas –
Entreposto de Contagem. “Agradeço pela
honrosa homenagem, que dedico aos
empresários, produtores e carregadores
que atuam na CeasaMinas e aos meus
amigos, membros do Grupo G7. Cada
um deles, com seu trabalho, nos ajudou,
dando destaque às nossas demandas,
como o projeto de liberação de espaços
para veículos leves, que conseguimos

implantar no entreposto”. O diretor-presidente destacou que o vereador Daniel
Carvalho, juntamente com a CeasaMinas
e outras parcerias, teve papel fundamental para a construção desse espaço.
Ao falar sobre o processo de privatização
da CeasaMinas, que se encontra em andamento, o diretor-presidente destacou a
necessidade de apoio de toda a comunidade. “Estamos enfrentando esse momento
com muito cuidado e estaremos sempre
buscando o apoio de vocês. Estamos na
luta pelos operadores de mercado. Nossos
contratos vencem em 2027 e as empresas
que atuam na CeasaMinas geram cerca de
15 mil empregos”.
Finalizando, Noé Xavier agradeceu, mais uma vez, ao vereador Daniel
Carvalho. “Muito obrigado pela sua ajuda.
Você nos recebeu sempre com atenção e
dedicou muito empenho à nossa causa”.

Posto de Saúde

Presmet oferece atendimento oftalmológico para associados
A ACCeasa, por meio da empresa parceira, Presmet – Medicina e Segurança
do Trabalho, disponibiliza para os
seus associados mais uma especialidade ambulatorial, o atendimento em
oftalmologia.
O departamento contará com o atendimento com especialistas em:
– Oftalmologia geral (Prescrição de
óculos);
Doenças da retina, vítreo e úvea
(retinopatia diabética, obstruções vasculares da retina, degeneração macular
relacionada à idade, maculopatias e

uveítes) – Dr. Fábio Borges Nogueira.
– Plástica ocular e vias lacrimais – Dr.
Murilo Rodrigues da Silva.
– Glaucoma – Dr. Matheus Augusto
M. Santos Silva.
– Catarata e Córnea.
Um dos diferenciais de atendimento
será o uso de um retinógrafo portátil,
aparelho que, por meio da captura de
imagens perfeitas da retina, proporciona maior assertividade no diagnóstico
de doenças oculares, como a degeneração macular e o glaucoma, bem como de
doenças sistêmicas, como o diabetes e a

hipertensão arterial. Essas doenças, assim como a retinopatia diabética, se não
controladas, podem levar à cegueira.
As consultas poderão ser agendadas
pelos associados e pelos colaboradores
da ACCeasa, incluindo seus familiares,
como também a população em geral.
Os atendimentos serão prestados às
segundas, terças e quintas-feiras, das 9
às 12 horas.

Agendamento de consultas:
(31) 3025-7731 ou (31) 3025-7732

Lei dos carregadores

Atenção

Assine o Termo
Aditivo ao Contrato
de Concessão de Uso

Dicas de segurança
Ao efetuar qualquer transação bancária
(malotes), comunique ao Olho Vivo e
à Polícia Militar para ser monitorado
e acompanhado.

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.

Olho Vivo

(31) 3394-7067

3399-3444
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Pelotão da PM
(31) 3394-1217

