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Gustavo Alberto Fonseca é o 
novo presidente da CeasaMinas 
   O administrador de empresas Gusta-
vo Alberto França Fonseca tomou pos-
se como presidente da CeasaMinas no 
dia 19/06, durante reunião do Conselho 
de Administração. Gustavo é natural de 
Sete Lagoas, Minas Gerais, e trabalhou 
em empresas privadas no ramo da si-
derurgia e metalurgia, atuando na área 
comercial e administrativa.  

Tambasa espera  
triplicar vendas  

com novo pavilhão 
    Já está em construção o Pavilhão 12 no 
entreposto da CeasaMinas em Contagem. O 
local será ocupado pela Tambasa Atacadista, 
que venceu a licitação para a construção e 
ocupação do novo espaço. “Temos a expecta-
tiva de crescer em torno de 200% devido à 
maior quantidade de produtos, vendedores e 
estrutura”, afirma Bruno Trivellato, responsá-
vel pelo setor de compras da empresa. 
    A ideia de investir no pavilhão veio da ne-
cessidade de melhor atender aos clientes, 
cada vez mais exigentes, já que será possível, 
entre outros benefícios, aumentar a variedade 
de produtos ofertados.  
   Tamanho   
   A Tambasa funciona atualmente no Pavi-
lhão 2, onde ocupa 1.500 m². O novo, locali-
zado próximo ao estacionamento entre os 
pavilhões 2 e 3, terá 5.000 m² de área cober-
ta, além de 2.500 m² de estacionamento. As 
obras estão previstas para terminar em janeiro 
de 2016. 
    Estacionamento 
    Para prosseguimento da construção do pa-
vilhão concedido à Tambasa, parte do esta-
cionamento próximo aos pavilhões 2 e 3 está 
fechado com alambrado desde o dia 15/06. 
Como alternativa, os veículos de passeio e 
caminhões de compradores podem utilizar o 
estacionamento do triângulo, entre os setores 
azul e lilás. 

Fundação do Pavilhão 12 começa  
a ser feita no entreposto de Contagem  
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Novo Regulamento de Mercado  
está disponível para download 

   O novo Regulamento de Mercado da CeasaMinas já foi publicado e 
está disponível para download no site www.ceasaminas.com.br. En-
tre as novidades, estão alterações no capítulo referente à movimen-
tação de mercadorias, para atender à Lei 12023/2009. Na área ambi-
ental, o documento também traz obrigatoriedades que não existiam 
no anterior.  

Para baixar o novo Regulamento de Mercado, 
acesse www.ceasaminas.com.br, clique em Corporativo e,  

depois, clique em Regulamento de Mercado. 

CeasaMinas mobiliza público  
na Praça da Liberdade 

     A participação da CeasaMinas no 8º Festival Andando de Bem 
com a Vida foi marcada pela grande adesão do público nas miniofici-
nas sobre hortas verticais e alimentação saudável, nos dias 27 e 
28/06, na Praça da Liberdade, em BH. Os participantes, além de re-
ceberam muita informação, também ganharam mudas, podendo ain-
da degustar produtos. 

Você também pode acompanhar as 
notícias sobre a nova gestão no site 

www.ceasaminas.com.br 

Verlan Andrade e Carlos Dusse 
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Estacionamento para caminhões  
alivia trânsito no entreposto de Contagem 

   A CeasaMinas inaugurou no início do 
mês um estacionamento exclusivo para 
caminhões no entreposto de Conta-
gem. A área tem cinco mil metros qua-
drados e pode receber até 45 veículos 
pesados. O novo estacionamento fica 
próximo à sede da Associação dos Co-
merciantes da CeasaMinas (ACCeasa). 
   O caminhoneiro Everton Nascimento 
trouxe uma carga de abacaxis de Flo-
resta do Araguaia (PA). Como a porta 
da loja em que iria descarregar estava 
cheia, ele foi encaminhado para o esta-

cionamento de espera. O lojista iria 
avisá-lo quando poderia descarregar. 
“Para mim foi bom porque agora não 
tem ninguém pedindo para tirar o cami-
nhão do lugar”, diz ele. 
   “Esperamos que consigamos reduzir 
os transtornos na frente das platafor-
mas. Porém, sabemos que só vamos 
resolver o problema do trânsito e da 
falta de vagas quando construirmos um 
pátio logístico para veículos leves”, diz 
o diretor-técnico operacional da Ceasa-
Minas, Edilberto Silva. 

    Nas últimas semanas, a CeasaMinas promo-
veu pinturas de trânsito nos entrepostos de Juiz 
de Fora e Governador Valadares. Foram de-
marcadas vagas de estacionamento, sinaliza-
ções na rua e pintura do meio fio. O trabalho foi 
feito pelo Departamento de Engenharia que 
enviou funcionários para os dois entrepostos. 
    De acordo com o chefe da seção das Unida-
des do Interior, Tomé de Freitas, o número de 
vagas aumentou com a pintura nos dois entre-
postos, já que muitos motoristas estacionavam 
ocupando duas áreas. “Tendo a faixa, ele esta-
ciona dentro de lá”, disse. 

    O Departamento de Engenharia da CeasaMinas aprovou o proje-
to para construção da balança de caminhões no entreposto de U-
berlândia, apresentado pela empresa vencedora da licitação, Triân-
gulo Pesagem de Veículos de Carga Ltda. Com isso, as obras de-
vem começar no próximos dias, com previsão de término em até 
quatro meses. A balança ficará localizada próxima à portaria de en-
trada. 
    “Essa é uma reivindicação antiga dos usuários”, diz o gerente da 
unidade, Cláudio Rodrigues. Segundo ele, a novidade vai trazer 
agilidade no processo de pesagem, já que, atualmente, o motorista 
que quer pesar o caminhão com e sem carga precisa percorrer 32 
quilômetros. Para Cláudio, a balança vai trazer dinamismo ao mer-
cado. O público externo à CeasaMinas também poderá utilizá-la. 

Unidades do interior  
recebem melhorias 

Balança de Uberlândia deve  
ficar pronta em quatro meses 

Novo estacionamento pode receber 
até 45 veículos pesados 

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

    No dia 25/06, a CeasaMinas começou a participar da 
recém-criada Câmara Técnica de Olericultura. A primeira 
função será apresentar as pesquisas dos perfis do produtor 
e do comprador. “É fundamental que se discuta a relação 
do produtor com os mercados. É importante a presença da 
CeasaMinas”, diz o relator da câmara, Georgeton Silveira. 

   De acordo com Georgeton, a Câmara Técnica tem como 
meta criar um Plano Setorial da Olericultura no estado. Pa-
ra isso, além da CeasaMinas, outras 12 instituições foram 
convocadas para compor a Câmara, que foi criada pela 
Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(Seapa/MG).  

CeasaMinas passa a participar de Câmara Técnica 

OBJETO LOCALIZAÇÃO DATA 
Comércio atípico complementar:adubos, embalagens, 

papelaria, vestuário, eletrônicos, entre outros. 
Área com 60 m² constituída pela Loja 25, localizada no Pavilhão 

Shopping, em Contagem. 01/07/2015 

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

Área com 877,60 m² constituída pelas Lojas 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18 
e 19, localizada no Pavilhão E1, em Contagem. 22/07/2015 

Há outras quatro licitações previstas em Contagem no mês de julho. Confira no site www.ceasaminas.com.br 

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

Área com 72 m² constituída pelo Box 03-A, localizada no Pavilhão 
GP-II, em Uberaba. 03/07/2015 

Há outras duas licitações previstas em Uberaba no mês de julho. Confira no site www.ceasaminas.com.br 

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

Área com 154 m² constituída pelos Boxes 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 
15 (22m² cada) localizada no Pavilhão GPIV, em Uberlândia. 21/07/2015 

Há outras duas licitações previstas em Uberlândia no mês de julho. Confira no site www.ceasaminas.com.br 
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