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Carregadores e chapas  
da CeasaMinas devem 

ser sindicalizados  
    Lojistas, produtores e compradores 
deverão adequar-se à Lei 12.023/99. 
Com ela, carregadores e chapas da 
CeasaMinas sem vínculo empregatício 
somente serão contratados através do 
seu sindicato.  
    Esse compromisso foi firmado em 
um Termo de Ajustamento de Conduta 
entre CeasaMinas, ACCeasa, Sintra-
mov, Ascar e Sindicar perante o Minis-
tério Público do Trabalho. 
   Com a TAC, haverá a formalização 
dos contratos dos trabalhadores avul-
sos e chapas. Agora, eles devem es-
tar vinculados diretamente aos toma-
dores de serviço ou, então, ser inter-
mediados pelo sindicato representati-
vo da categoria.    A CeasaMinas ganhará um novo 

pavilhão em Contagem. A obra do 
Pavilhão V, entre o U e o X, já come-
çou. O espaço será ocupado pela 
Nova Safra, que venceu a licitação 
para a construção. De acordo com a 
diretora da empresa, Maria Margare-
th Brandi Félix César, a expectativa 
é que as vendas aumentem 40% 
com o início da operacionalização da 
loja no Pavilhão V. 
   Atualmente, a Nova Safra ocupa 
uma área de 1.935 m² no Pavilhão 
A. No V, serão mais 2.652 m². “Hoje 
nós temos um problema de limitação 
de espaço. Há produtos que não 

colocamos mais na loja em função 
disso. Com a ampliação, vamos au-
mentar nosso centro de treinamento, 
expandir o mix de produtos e esten-
der as soluções para os clientes”, 
afirma Margareth. 
   Segundo o Departamento de En-
genharia da CeasaMinas, este é o 
primeiro pavilhão com 12 metros de 
altura que será construído no entre-
posto. Os atuais possuem 6 ou 7 
metros. O projeto é ecologicamente 
correto, já que possui sistema de 
captação de água de chuva, que 
será reaproveitada para atividades 
como lavagem do piso do mercado. 

Pavilhão V vai ampliar  
vendas de empresa em 40%  
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Pavilhão V será mais alto do que os atuais, com 12 metros de altura 
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Leia a TAC completa no site 
www.ceasaminas.com.br 

CeasaMinas reduz em 30% seu consumo de água 
   A CeasaMinas agradece a todos os 
usuários do entreposto de Contagem 
que colaboraram para reduzir em 30% 
o consumo de água no mês de março 
de 2015, em comparação com março 
de 2014. Ao todo, o gasto caiu de 
41.245 m³ para 29.080 m³. A economia 
foi conseguida após mapeamento da 
rede de abastecimento de água e cor-
reção de vazamentos. 
   Segundo a Coordenação de Meio 

Ambiente da CeasaMinas, foi feita ain-
da a redução da vazão da água no 
registro nos banheiros do entreposto 

de Contagem sem comprometer a efi-
ciência do serviço. Além disso, foram 
instaladas válvulas redutoras de pres-
são em todas as torneiras da unidade. 
   A expectativa é que no futuro a redu-
ção do gasto seja ainda maior. Vão 
começar a ser utilizados 300 m³ de 
água da chuva captada em um reser-
vatório no pavilhão X. Além disso, se-
rão comprados hidrômetros para cada 
loja.  Vazão foi reduzida nos banheiros 



Unidades do interior são revitalizadas 
    A CeasaMinas está revitalizando 
suas unidades do interior. Já está em 
fase de conclusão a instalação de uma 
tela laminada e concertina dupla no 
alambrado localizado na divisa com a 
linha férrea, no entreposto de Uberlân-
dia. A estrutura terá cerca de 550 me-
tros de cerca linear. “Esta cerca é me-
lhor do que um muro. As lâminas são 
muito afiadas e certamente vão prote-
ger o mercado”, diz o chefe do Depar-
tamento de Engenharia da CeasaMi-
nas, Ronan Siúves. 
    De acordo com Ronan, até setembro 
o entreposto deve receber também 

uma subestação de energia. O projeto 
de engenharia foi enviado para a Ce-
mig e, assim que for autorizado, será 
colocado em licitação. Outro novidade 
deve ser a construção de uma nova 
sede para a administração, porém o 
início da obra ainda não está autoriza-
do. 
    Já o entreposto da CeasaMinas em 
Juiz de Fora vai ganhar dois novos 
pavilhões. A empresa M&M Empreen-
dimento Ltda. venceu a licitação reali-
zada no dia 23/03 e será responsável 
pela construção dos novos Pavilhões 
GPII e GPIII. O empreendimento irá 

dobrar o espaço usado para comercia-
lização no entreposto. A expectativa é 
que aumente o número de clientes e a 
diversificação dos produtos. 
    A unidade de Governador Valadares 
também deve receber dois novos pavi-
lhões. 
    A unidade de Uberaba, que é admi-
nistrada em parceria com a prefeitura 
local, também vai passar por obras. 
Serão feitas reformas na portaria e no 
MLP, além da troca do sistema elétrico 
dos pavilhões. A expectativa é que a 
melhoria da parte elétrica acabe até o 
fim do semestre. 

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

Licitações no entreposto de Contagem 
OBJETO LOCALIZAÇÃO DATA 

Comércio atacadista de gêneros alimentícios, hortifruti-
granjeiros, cereais, entre outros. 

Área com 225 m² constituída pelas lojas 19 e 39, localizada no 
pavilhão 10 21/05/2015 

Comércio atacadista de gêneros alimentícios, hortifruti-
granjeiros, cereais, entre outros. 

Área com 204 m² constituída pelas Lojas 7 e 8, localizada no 
Pavilhão 4 25/05/2015 

Comércio atacadista de gêneros alimentícios, hortifruti-
granjeiros, cereais, entre outros. 

Área com 204 m² constituída pelas Lojas 9 e 10, localizada no 
Pavilhão 4 26/05/2015 

Licitações nos entrepostos do interior 
Comércio atacadista de gêneros alimentícios, hortifruti-

granjeiros, cereais, entre outros. 
Área com 600 m² para construção e exploração do pavilhão 

GPIII, em Governador Valadares 18/05/2015 

Comércio atacadista de gêneros alimentícios, hortifruti-
granjeiros, cereais, entre outros. 

Área com 1500 m² para construção e exploração do pavilhão 
GPII, em Governador Valadares 18/05/2015 

Comércio atacadista de gêneros alimentícios, hortifruti-
granjeiros, cereais, entre outros. 

Área com 300m² para construção e exploração de loja, localiza-
da no entreposto de Governador Valadares 18/05/2015 

Construção e exploração de um posto de distribuição de 
combustível Área útil de 2000 m² na unidade de Governador Valadares 18/05/2015 

 Exploração do ramo de pesagem de veículos de carga Área com 121 m² (16 m² de área coberta fechada e 105m² de 
área aberta), próximo ao Pavilhão E-1, em Uberlândia 20/05/2015 

Comércio atacadista de gêneros alimentícios, hortifruti-
granjeiros, cereais, entre outros. 

Área com 2.679  m² (579 m² para construção e exploração do 
Pavilhão GPV e 2.100 m² para arruamento), em Uberlândia 20/05/2015 

Comércio atacadista de gêneros alimentícios, hortifruti-
granjeiros, cereais, entre outros. 4 áreas de 70  m² cada localizadas no entreposto de Uberaba 19/05/2015 

   A partir de junho, cada boleto impres-
so será enviado pelo Banco do Brasil e 
apresentará apenas o valor total. Para 
ter acesso ao demonstrativo desses 
valores e de outros serviços, como 
impressão de segunda via, a CeasaMi-
nas criou uma ferramenta online. 
   Para começar a utilizar o sistema, 
acesse o site ceasaminas.com.br. Cli-
que em PRIMEIRO ACESSO, informe 
CNPJ ou CPF, número da conta, que 
consta no boleto abaixo da razão soci-
al, e-mail e clique em GERAR SENHA.  
   O usuário poderá cadastrar quantos 

e-mails desejar para uma mesma em-
presa. Empresas diferentes podem ser 
acessadas por um único e-mail. Para 
tanto, basta informar o mesmo e-mail 
ao cadastrar empresas diferentes. 
Neste caso, a última senha cadastrada 
será aquela com a qual o usuário po-
derá acessar todas as suas contas. 
Segunda via 
   Entre as novidades do sistema, está 
a geração da segunda via de boletos, 
inclusive os vencidos. Depois de fazer 
o login clique na razão social da em-
presa para visualizar os boletos e es-

colha aquele que deseja gerar. No ca-
so dos boletos vencidos, você será 
direcionado ao sistema do Banco do 
Brasil, e a segunda via será gerada já 
com o valor dos juros acrescido. Dúvi-
das sobre cadastro: 31 3399-2081. 
Sobre boletos: 31 3399-2062/2063.  

Processo de cobrança para lojistas será alterado  

Acesse o 
site da  
CeasaMi-
nas para 
imprimir 
boletos 


