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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

ACCEASA CONTESTA INFORMAÇÕES DIVULGADAS EM 15 DE 
SETEMBRO, NA COLUNA OPINIÃO, DO JORNAL O TEMPO 

De acordo com o diretor-presidente da entidade, Noé Xavier, o artigo emitiu juízo 
de valor sobre a CeasaMinas e seus funcionários, desvirtuando as informações 

encaminhadas por meio do ofício da ACCeasa, citado pelo colunista 

A ACCeasa - Associação Comercial da Ceasa-MG vem a público esclarecer divergências 

divulgadas em artigo do Jornal O TEMPO, em 15 de setembro de 2021.  

Na coluna OPINIÃO do referido jornal, o colunista cita o envio, pela ACCeasa, de um ofício 

encaminhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, 

ao presidente do BNDES, Gustavo Montezano, e ao secretário especial de Desestatização, Diogo 

Mac Cord de Faria, manifestando apoio à iniciativa do governo federal de privatizar a empresa. 

No entanto, o colunista emite opiniões sobre a CeasaMinas, sua diretoria e funcionários, que não 

correspondem às informações constantes no documento encaminhado. 

Em relação às informações divulgadas no Jornal O TEMPO a ACCeasa esclarece: 

- Problemas estruturais: No documento encaminhado ao referido veículo de comunicação, não 

foram emitidos juízos de valores direcionados à diretoria da CeasaMinas, caracterizando-a como 

omissa: “... a diretoria de plantão na empresa se omite e não toma providências elementares para 

assegurar o minimamente adequado funcionamento das instalações...). 

- Indicações políticas: Em momento algum a ACCeasa citou número de funcionários ou indicações 

políticas. A associação sequer acompanha processos de trabalho na estatal como o registro de ponto, 

dentre outras atividades dos servidores.  

-  O ofício citado manifesta, realmente, o apoio da ACCeasa à privatização da CeasaMinas e expõe 

as razões da associação pela iniciativa: 

- Apoiamos o processo de privatização da CeasaMinas porque nossa infraestrutura não suporta mais 

a falta de investimentos.  

- Apoiamos o processo de privatização da CeasaMinas porque estamos mergulhados em um 

processo burocrático que não oferece sequer os serviços que pagamos na tarifa de despesas comuns 

(RDC). 

- Apoiamos o processo de privatização da CeasaMinas porque foram realizados vários estudos 

sobre os direitos dos comerciantes e entendemos que nosso contrato de concessão é tipicamente um 

contrato de locação comercial, o que nos garante vários direitos.  

- Apoiamos o processo de privatização da CeasaMinas porque, recentemente, em reuniões com 

representantes do BNDES, recebemos informações de que os direitos contratuais dos comerciantes 

serão preservados e mantidos em vigor porque a CeasaMinas não será extinta. O Governo Federal 

está vendendo apenas suas ações para a iniciativa privada. 



, 

- Apoiamos a privatização da CeasaMinas porque o Mercado Livre do Produtor será mantido por 

meio de concessão pública, com tarifas subsidiadas para o produtor mineiro e para o trabalho dos 

carregadores.  

No referido documento, a ACCeasa enumera as questões que está acompanhando, para que sejam 

preservados os direitos contratuais dos comerciantes na transição do contrato de concessão para o 

contrato de locação comercial. A ACCeasa defende, principalmente:  

- Direitos de 100% sobre o valor do ponto comercial sem a necessidade de licitação. 

- Direito de renovação dos contratos por igual período. 

- Direito a indenizações por benfeitorias. 

- Direito de permuta entre lojas. 

- Revogação da tarifa de 20% que é cobrada sobre as movimentações societárias. 

- Revogação das cláusulas de rescisão do contrato em caso de privatização.  

- Que o Mercado Livre do Produtor seja mantido com garantias de investimentos, tarifas 

subsidiadas e justas para o trabalho dos produtores mineiros e dos carregadores. 

- A revitalização geral de todo o entreposto, incluindo: Reformas nos telhados e nas platibandas; 

aprovação e execução do projeto de combate a incêndio; Implantação de uma nova rede hidráulica 

e construção de uma nova subestação de energia elétrica com maior capacidade para atender a 

demanda; Pavimentação geral e sinalização de transito em todas as vias internas; Ampliação e 

estruturação dos novos estacionamentos; reforma de todos os banheiros públicos;  reforma de 

cercas e câmeras de vigilância;  participação dos concessionários na gestão do condomínio e na 

elaboração do regulamento de mercado. 

Enfim, a ACCeasa apoia o processo de privatização porque acredita que esta pode ser uma grande 

oportunidade para a resolução da maioria dos problemas que os empresários e usuários enfrentam 

por exercer as atividades em imóveis de uma empresa de administração pública.   

A diretoria da ACCeasa e seus associados reiteram seu respeito aos diretores e funcionários da 

CeasaMinas. O diretor-presidente, Noé Xavier, destaca, ainda: “Entendemos as dificuldades e 

reconhecemos o empenho da CeasaMinas em busca de soluções para os problemas que estamos 

enfrentando no entreposto”. 

 


