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   O Conselho de Administração da 
CeasaMinas aprovou a construção do 
Pátio Logístico com capacidade para 
2.500 veículos, próximo ao Pavilhão 
Z. De acordo com o diretor técnico-
operacional, Edilberto José da Silva, 
parte da verba apurada com a licita-
ção realizada pela CeasaMinas para 
a expansão do entreposto será inves-
tida na construção deste pátio: aproxi-
madamente R$ 7 milhões dos cerca 
de R$ 45 milhões. 

 

CEASAMINAS INVESTE NA MELHORIA DO TRÂNSITO 
Projeto de expansão  

viabiliza pátio logístico 

Veículos de passeio e utilitários não cadastrados  
devem usar estacionamento do triâncgulo 

Prodal faz curso sobre boas práticas alimentares 

Donos de lanchonetes acompanham curso 
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   Desde o dia 11/08, apenas veículos 
em carga e descarga podem estacionar 
próximo ao Mercado Livre do Produtor 
(MLP) de Contagem. Com isso, moto-
ristas em veículos de passeio e utilitá-
rios agora devem usar o estacionamen-
to do triângulo, entre os setores azul e 
violeta, que foi reformado e ganhou 220 
novas vagas. Os compradores em veí-
culos de passeio devem se cadastrar 
no Plantão para ter acesso ao estacio-
namento do MLP. Info: 3399-3422 

 Trânsito e estacionamento 
no MLP são alterados 

 

   O entreposto de Contagem ganhará 
um estacionamento provisório com 50 
vagas para veículos leves e pesados 
até março de 2015. Ele ficará ao lado 
do Banco de Caixas, próximo à AC-
Ceasa. A nova estrutura atenderá aos 
motoristas que utilizam, atualmente, o 
estacionamento entre os pavilhões U 
e X, já que no local será construído o 
Pavilhão V. O custo do estaciona-
mento temporário deve ser de R$ 620 
mil. 

Estacionamento temporário 
será construído 

Pátio logístico terá capacidade para 2500 veículos leves 

 A CeasaMinas, através do  Prodal Banco de Alimentos, fez, nas últimas 
semanas, dois cursos sobre boas práticas durante o preparo e manuseio de 
alimentos. O público-alvo foram os donos de quiosques e lanchonetes do entre-
posto de Contagem além de  cafezeiras do Mercado Livre do Produtor (MLP). 
 Durante os cursos, a nutricionista Sandra Nolasco expôs que as bacté-
rias estão em todo lugar, principalmente em nossas mãos. O dono de lancho-
nete José Maria dos Santos participou do curso. “Achei tudo que a nutricionista 
falou muito coerente e vou procurar seguir”, disse ele. 



DESAFIO COZINHA CEASAMINAS 40 ANOS 
MOVIMENTA ENTREPOSTO DE CONTAGEM 

CeasaMinas destaca-se  
em festival na Praça da Liberdade 

   Em agosto, a CeasaMinas partici-
pou do 7º Festival Internacional An-
dando de Bem com Vida, realizado 
em Belo Horizonte, na Praça da Li-
berdade. O estande da central de 
abastecimento teve como destaque 
uma horta vertical criada pelos fun-
cionários da estatal. Eles aproveita-
ram a ocasião para ensinar como 

plantar hortaliças em espaços pe-
quenos, como apartamentos.  
   Durante o evento, os visitantes do 
estande tiveram acesso a informa-
ções sobre alimentação saudável e 
receberam um calendário sobre 
quando os hortigranjeiros estão 
mais baratos e com melhor qualida-
de. 

 Os alunos da Faculdade Estácio 
de Sá foram os vencedores da tercei-
ra etapa do Desafio Cozinha Ceasa-
Minas 40 Anos, realizada nos dias 26 
e 28 de agosto. O prato principal foi o 
“Badejo Crocante Exotic”. De sobre-
mesa o trio optou por frutas na sidra 
com chantilly de atemóia. A próxima 
etapa vai ser realizada nos dias 16 e 
18 de setembro. A grande final do pro-
jeto será em dezembro. 
 O projeto é uma realização da 
CeasaMinas em parceria com a revis-
ta Minas Gourmet, com patrocínio das 
empresas Natural da Terra, Frutícola 
CM, Pachá Alimentos, MegaMinas, 
Benassi Minas, Apoio Mineiro/Super 
Nosso, Irmãos Pereira, Araguaia Fru-
tas e Legumes, Imperial Distribuidora 
e Castelo. O evento conta com o apoi-
o da ACCeasa, Aphcemg, Coophemg, 
Consulte Vendas, Prodal Banco de 
Alimentos, Pif Paf, Varejão da Fartura 
e Coimbra. 
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Alunos compraram no entreposto, prepararam os pratos e foram avaliados pelos jurados 

Agricultura Familiar é 
debatida em evento na 
Assembleia Legislativa 

 A CeasaMinas participou do 
Ciclo de Debates sobre a Agricultu-
ra Familiar “Mãos que alimentam e 
cuidam do planeta”, entre os dias 
20 e 22 de agosto, na Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais.  
 A estatal e outras instituições 
se fizeram presentes desde as reu-
niões preparatórias até o evento, 
participando como debatedoras no 
painel sobre o “Escoamento e co-
mercialização dos produtos da a-
gricultura familiar”. A CeasaMinas 
foi representada por Jacinto Leal e 
Tiago Resende, ambos emprega-
dos do Departamento Técnico. 

Inscrições abertas para curso de informática 
Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de informática do Telecentro 

da CeasaMinas. Para se inscrever, é preciso ter a partir de 14 anos de idade e ir pes-
soalmente ao Telecentro para preencher a ficha de cadastro. O Telecentro localiza-se 
no Pavilhão 3 do entreposto de Contagem, atrás da loja Apoio Mineiro. 
 O curso, voltado para iniciantes, inclui pacote Office e BR Office, entre outros. 
“Nosso objetivo é tornar os alunos aptos ao mercado de trabalho”, diz o coordenador e 
professor Valtencir Antônio dos Santos. Os alunos Romeu Pereira, 38 anos, e Gustavo 
Silveira, 14 anos, estão entre os 60 alunos que se formam neste mês.  
 Informações: 3399-3447 ou 9510-9656 

Carlos Dusse 

 
 

Técnicos da 
CeasaMinas 
orientaram  
sobre como 
fazer uma 

horta vertical 

Romeu (à frente) e Gustavo (atrás) 
concluem o curso ainda neste mês 


