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Prodal Banco de Alimentos cadastra novas instituições

Noé Xavier, da
empresa Camponês

Fique atento as licitações de áreas
OBJETO
hortigranjeiros, cereais, industrializados,
produtos

“Doamos para o
Prodal por causa
da facilidade.
Quando você
começa a fazer
d o a ç õ e s

Produtos doados por agricultores e atacadistas são selecionados
e distribuídos pelo Prodal Banco de Alimentos para crechês
e outras entidades

Comércio atacadista de gêneros alimentícios,
de origem animal, higiene pessoal e limpeza

O Prodal Banco de alimentos
está com vagas abertas para
instituições que queiram receber
doações. Para isso, os
interessados devem obedecer
uma série de critérios. Entre eles,
a entidade deve ser caracterizada
como ser caracterizada como
sociedade civil sem ﬁns lucrativos,
possuir CNPJ e não ser
cadastrada em outros bancos de
alimentos.
As vagas surgiram após uma
análise das entidades que
estavam cadastradas. De acordo
com a assistente social da
CeasaMinas Nadir Alvarenga, as
instituições cadastradas ausentes
do Prodal ou com a
documentação incompleta foram
excluídas.
A ﬁm de aumentar as doações
de alimentos, para atender as
futuras entidades e aquelas que
já estão ativas, a equipe do Prodal
está visitando alguns lojistas que
doavam para o banco mas
pararam. O objetivo é mostrar que
os antigos problemas foram
solucionados, como a diﬁculdade
para recolher as doações na hora
marcada. A campanha tem
ajudado a aumentar o volume de
doações. Em fevereiro, foram
doados 49.841 quilos. Em abril,
foram 153.389. info: 3399-3450
3433.

Comércio em
geral e outros
serviços.

ÁREA

DIA

LOCAL

204m²
Lojas 9 e 10
Pavilhão 4

18/06/2014

204m²
Lojas 7 e 8
Pavilhão 4

25/06/2014

Contagem

48m²Lojas 9 e 11
+ mezanino 48m²
Pavilhão GPI

26/06/2014

Barbacena

11m²
Loja 18
Pavilhão GPI

Contagem

27/06/2014

Barbacena

26/06/2014

Barbacena

34m²
Loja 02
Pavilhão GPIV

26/06/2014

Barbacena

64m² Sala 304
Pavilhão Minas
Bolsa

16/06/2014

Contagem

11,22m²
Loja 05-B
Pavilhão GPI

Info: CPL (31) 3399-2058 / 2059 - www.ceasaminas.com.br

Regularização de carregadores vai até janeiro
Representantes da
CeasaMinas se reuniram com
proucuradores, no último dia 26
de maio, na sede do Ministério
Público do Trabalho, em Belo
Horizonte, a ﬁm de assinar a
adequação do Regulamento de
Mercado, visando o
cumprimento da Lei 12023/09.
A lei determina que a
c o n t r a t a ç ã o
d e
movimentadores de cargas
avulsos, nas unidades da
CeasaMinas, seja feita com
intermediação obrigatória do
sindicato da categoria.
No dia 27/05, a CeasaMinas

MPT vai intermediar regularização

Homenagens

A CeasaMinas recebeu, das mãos do ex presidente da Associação Mineira de
Supermercados (AMIS), o troféu Gente
Nossa, pelos 40 anos do entreposto de
Contagem. A homenagem foi entregue ao
presidente da CeasaMinas, Gamaliel Herval,
que também recebeu, no dia 24/04, o título de
cidadão honorário de Contagem, por iniciativa
do presidente da Câmara, Gil Diniz (Teteco).

divulgou um comunicado..
Conﬁra a íntegra do texto:
A CeasaMinas, reunida com
Ministério Público do
Trabalho,, acertou o prazo de
até 1° de janeiro de 2015 para
regularização da mão de obra
dos carregadores. A reunião
contou também com a
presença das associações de
carregadores (Ascar), de
produtores (Aphcemg),
comercial (ACCeasa) e
cooperativa de produtores
(Coophemg).
A partir de agora o Ministério
P ú b l i c o d o Tr a b a l h o v a i
intermediar o processo
através de reuniões com
todos os interessados para
adequação do modelo à Lei
12.023/09 nas unidades da
CeasaMinas.

Meio Ambiente
A CeasaMinas assinou um
convênio com a empresa J&E
Reciclagem para reaproveitar
100% da madeira utilizada no
entreposto de Contagem.
Antes da parceria, poda de
árvore, caixas e paletes eram
levados para o aterro
sanitário. Hoje esse material
é recolhido pela equipe de
limpeza e levada em
caçambas para a usina de
reciclagem, localizada na BR040. Já foram reaproveitados
780m³ de madeira.

Capoeira no MLP
O sábado, no entreposto de
Contagem da CeasaMinas,
não será mais o mesmo. A
cada 2o Sábado do mês, um
grupo de capoeiristas realiza
uma roda de capoeira na área
verde do MLP.
A previsão é de que
aproximadamente 200
pessoas, de toda a região
metropolitana, participem dos
e n c o n t r o s .
Entre os capoeiristas, estão
carregadores e demais
usuários do entreposto.
O evento é organizado por
grupos de capoeira sem ﬁns
lucrativos e quem não tem
conhecimento da dança pode
aprender
c o m o s
mestres que
ﬁ c a r ã o
disponíveis.
A capoeira
é realizada a
partir das 9hs
em evento
p a r a
o
público.

Como obra social é uma ótima
oportunidade. Tem muita gente que não
sabe jogar, mas gosta de ver”. Walison
Antonio Albertino (Saci) carregador, e um
dos organizadores

Receitas premiadas no Desaﬁo Cozinha CeasaMinas estão na internet
Durante o mês de maio, foi
a
realizada a 2 etapa do
Desaﬁo Cozinha CeasaMinas
40 anos. A próxima disputa será
em agosto. Conﬁra as receitas
vencedoras das etapas já
realizadas em facebook.com/
ceasaminasweb.

Contra ﬁlé grelhado com purê de batata

Mineiro na Copa(carne de porco, molho de mexerica, etc)

