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 Oferta de hortigranjeiros 
cresceu 2,5% em 2014 

 Comunicação é  
aprimorada com  

fibra óptica 
    A CeasaMinas está recebendo, em 
todo o entreposto de Contagem, cabe-
amento de fibra óptica para utilização 
de internet. O serviço está sendo reali-
zado pela Global Lines Network, em-
presa que venceu a licitação. Além da 
internet, a novidade permitirá aos con-
cessionários interligarem as lojas loca-
lizadas em pavilhões diferentes, ou 
até mesmo fora do entreposto.  
    Na opinião de Laerte Gestich, dire-
tor da Benassi, essa interligação agili-
zou a transmissão de dados entre a 
loja localizada na CeasaMinas e o 
centro de distribuição instalado no 
Bairro Cabral. “Quando nosso call 
center recebe o pedido, a informação 
é repassada em tempo real para a 
loja, que separa as mercadorias”, ex-
plica.  
     Embora o cabeamento esteja sen-
do realizado em todo o mercado, os 
lojistas interessados devem contratar 
o serviço da empresa para ter acesso 
à tecnologia. 

 
Global Lines Network 

31 2567-6303 

    Apesar da falta de chuvas em 
grande parte do Brasil durante mui-
tos meses do ano passado, a oferta 
de hortigranjeiros no atacado da Ce-
asaMinas em Contagem registrou 
alta de 2,5% em 2014 quando com-
parada a 2013. O motivo para esta 
alta foi o otimismo do produtor. “Se 
houve um preço favorável na safra 
anterior, a tendência é que o produ-
tor plante um pouco mais para con-
seguir mais vantagens”, diz o chefe 
da seção de informações de merca-
do, Ricardo Martins. 
    Ao todo, f oram vendidos 
1.487.284 toneladas de frutas legu-
mes e verduras. “Aqueles municípios 

que, mesmo com pouca chuva, ti-
nham reserva de água para irrigação 
se beneficiaram”, afirma Ricardo. 
    O valor comercializado foi superior 
a R$ 4 bilhões, incluindo também os 
produtos industrializados, ovos e 
cereais. Entre os municípios que 
mais forneceram produtos para a 
CeasaMinas em 2014 destacam-se 
Jaíba, Carandaí, Lagoa Dourada, 
Rio Paranaíba e Carmópolis. Eles 
foram responsáveis por 13,8% dos 
hortigranjeiros comercializados. Ao 
longo do ano, o entreposto foi abas-
tecido com produtos de cerca de 
1500 cidades de todo o Brasil e tam-
bém do exterior. 

PRODUTOS MAIS VENDIDOS NA CEASAMINAS EM 2014 

1º - Batata 
194.900 toneladas 

2º - Laranja-pera 
108.925 toneladas 

3º - Tomate 
Longa Vida 
106.522  
toneladas 

4º - Banana 
Prata 
73.253  
toneladas 

5º - Cebola 
Amarela 
71.594  
toneladas 

 LICITAÇÕES ABERTAS 
Para ver o edital destas e de outras licitações em aberto, acesse www.ceasaminas.com.br 

OBJETO LOCALIZAÇÃO DATA 
Comércio de hortigranjeiros, cereais, industrializados, 

produtos de higiene e limpeza, entre outros Área de 32 m² da Loja 02, pavilhão GP1 em Caratinga/MG  12/02/2015 

Representação comercial em geral, prestação de servi-
ços, entre outros 

Área de 32m² - sala 320 - no edifício Minas Bolsa, no entreposto 
de Contagem/MG 11/02/2015 

Comércio de gêneros alimentícios e de origem animal, 
entre outros 

Área especial de 330m², no pavilhão GPV, na unidade de 
Barbacena/MG 26/01/2015 

Comércio de adubo, insumos agrícolas, implementos 
animais, eletro eletrônico, entre outros 

Área especial de 75m² de área coberta e 325m² de área desco-
berta, no pavilhão GPIII, em Barbacena/MG 09/02/2015 

Comércio de gêneros alimentícios, de origem animal, 
entre outros 

Área de 32m² (lj.1-B), no pavilhão GP-IV, em Barbacena 29/01/2015 

Área de 46m² (lj.1-A), no pavilhão GP-IV, em Barbacena 22/01/2015 

Comércio de produtos atípicos Área para construção de 5000m² de área fechada e 3000m² de 
estacionamento descoberto (futuro pavilhão 14), em Contagem 23/02/2015 



 Doações do Prodal  
crescem 58% em 2014 

   O Prodal Banco de Alimentos 
doou, em 2014, 1064 toneladas de 
alimentos. Em 2013, haviam sido 
distribuídas 633 toneladas, regis-
trando uma alta de 68%. Dentre os 
motivos para o crescimento estão 
uma maior agilidade no momento 
de recolher os produtos, além de 
uma campanha de conscientização 
feita com os atacadistas do entre-
posto de Contagem. Ao todo, cerca 
de 160 instituições estão sendo 
beneficiadas. 
   Para ajudar a todas estas entida-

des, o Prodal conta com o apoio de 
produtores rurais e lojistas. Um 
deles é Aloísio dos Santos, que 
traz bananas de Nova União. 
“Quando o Prodal foi lançado, a-
companhei o destino que ele dava 
para as mercadorias. Se eu não 
acreditasse que ela chega em que 
deveria, eu não doaria as bana-
nas”, diz ele. Outro colaborador é 
José Aparecido Alves, funcionário 
da loja Calábria. “Doamos na sexta, 
para a mercadoria não ficar velha 
durante o final de semana”, afirma. 

Pelotão do Corpo  
de Bombeiros tem  
novo equipamento  

Produtores podem fazer BO  
em ponto de apoio da PM no MLP 

    No início de 2015, foi inaugurado o Ponto de Apoio REDS (Registro 
de Eventos de Defesa Social) da Polícia Militar de Minas Gerais na 
sede da Aphcemg. Com isso, produtores rurais e demais usuários a-
gora podem fazer Boletins de Ocorrência (BOs) no próprio MLP. 
    O ponto de apoio foi instalado na sala de reuniões da Aphcemg, 
que adquiriu um computador para o registro dos BOs. Ele poderá ser 
utilizado entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira. Fora desse horário, 
os BOs continuam sendo feitos no Pelotão CeasaMinas. 

   O pelotão do Corpo de Bombeiros localiza-
do no entreposto de Contagem está intensifi-
cando os treinamentos para combate a in-
cêndios em locais fechados. Estão sendo 
feitos testes em um contêiner para simular o 
que acontece quando escritórios e lojas pe-
gam fogo. De acordo com tenente Feliciano, 
comandante do pelotão localizado na Ceasa-
Minas, o contêiner será muito útil para todos 
os usuários do entreposto. “O risco do fogo 
em locais fechados é a explosão e o treina-
mento no contêiner reduz a possibilidade de 
detonação”, diz ele.  
   Segundo o subtenente Rocha, um dos ofi-
ciais do pelotão, este é o primeiro contêiner 
usado pelos bombeiros em Minas Gerais e 
foi comprado pelo convênio entre a corpora-
ção, a CeasaMinas e a Associação Comerci-
al da Ceasa (ACCeasa). O equipamento 
continuará sendo testado nas próximas se-
manas para verificar se ele aguenta as altas 
temperaturas. 
   O contêiner já estava sendo testado em 
dezembro, quando os bombeiros tiveram um 
grande desafio: controlar o fogo em uma loja 
do pavilhão O. A altura das chamas impres-
sionou. “Como já estou há algum tempo na 
CeasaMinas e estava de plantão na madru-
gada do incêndio do pavilhão 6, em 2006, a 
impressão que tive ao chegar neste incêndio 
de dezembro é que teríamos um fogo da 
mesma proporção”, diz o sargento Leonel, 
um dos militares que trabalharam no dia. 
    Para apagar o incêndio, o pelotão contou 
com a ajuda do 2º Batalhão, orientadores de 
mercado e equipe de segurança da Ceasa-
Minas. “Foi um trabalho eficiente. O Corpo 
de Bombeiros chegou rápido e usou bem os 
hidrantes e a nossa auto-jamanta, o cami-
nhão que temos com maior capacidade de 
armazenamento de água”, disse o coman-
dante, Tenente Feliciano. 
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Os banheiros do MLP do entreposto de Contagem estão sendo refor-
mados. Segundo o Departamento de Infraestrutura e Engenharia da 
CeasaMinas, 70% das obras estão concluídas. Os sanitários recebe-
ram contra piso, tiveram os espaços remanejados e as paredes foram 
revestidas com cerâmica. Resta agora, nos banheiros situados entre o 

Villerfort e o MLP, a instalação dos equipamentos hidráulicos. 
Contêiner ainda será testado mais  
uma vez nas próximas semanas 

Aloísio dos Santos sempre  
doou para o Prodal 

José Alves, da Calábria, contribui  
com o Prodal quando pode 
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Banheiros do MLP são reformados 


