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No próximo dia 30/07, quinta-feira, a
CeasaMinas vai promover um Encontro
Técnico sobre comercialização de produtos orgânicos ou oriundos de produção
integrada. O evento vai acontecer no
Prodal Banco de Alimentos. Será feita
ainda uma visita ao Mercado Livre do
Produtor (MLP). O encontro terá apoio e
participação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
A produção orgânica e a integrada possuem semelhanças. Em ambas o calibre
dos produtos é menor do que na agricultura convencional e é comum haver manchas na casca, o que não significa que o
produto esteja ruim para consumo.
Porém, existem diferenças entre os
dois tipos de produção. Para conseguir o
selo de orgânico, o produto necessita de
uma série de precauções, entre elas não
utilizar agrotóxicos. “Não pode usar defensivo agrícola nos últimos sete anos. A

capina tem que ser manual ou de tração
animal”, exemplifica o chefe da Seção de
Agroqualidade da CeasaMinas, Junior
Cardoso.
Já a produção integrada permite o uso
de agrotóxicos. Ela possui garantia de
origem e de ter cumprido, desde o campo, todas as normas de qualidade na colheita, no uso adequado de agrotóxicos,
embalagem, transporte, beneficiamento,
armazenagem e exposição na gôndola.
Programação
A abertura oficial será feita pelo diretor
do Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade do Mapa, Arno
Jerke Júnior. Ele também vai apresentar
uma proposta de articulação institucional
para o desenvolvimento das produções
orgânica e integrada. O encontro terá
ainda palestras sobre a importância da
produção integrada em Minas Gerais e a
produção orgânica no estado.
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CeasaMinas organiza encontro técnico sobre
produção integrada e comercialização de orgânicos

CeasaMinas inicia estudo sobre regulamento de
mercado e promove encontros entre funcionários
da empresa, Wilson Guide. O atual
regulamento de mercado foi elaborado
em 2009.
De acordo com Maria do Rosário,
até agora as propostas que mais lhe

Vinícius Mattiello

A CeasaMinas iniciou no mês de
julho uma série de reuniões para atualizar o regulamento de mercado. Todos os empregados que atuam no entreposto de Contagem, tanto do setor
administrativo como do operacional,
puderam dar sugestões. O projeto faz
parte do planejamento estratégico da
empresa e as últimas reuniões desta
primeira fase do projeto serão realizadas até o dia 30/07.
“A CeasaMinas está crescendo. Novas demandas vão surgindo e tem que
ter uma atualização de, no mínimo, 6
em 6 anos”, afirma uma das responsáveis pelo projeto, a orientadora de
mercado Maria do Rosário Leal. A coordenação do projeto está sendo feita
pelo chefe do Departamento Técnico

Funcionários da CeasaMinas são incentivados a
enviar sugestões para o novo regulamento

chamaram a atenção foram aquelas
que tratam de pessoas que utilizam o
entreposto mas não são lojistas, produtores ou carregadores. É o caso das
entidades atendidas pelo Prodal Banco de Alimentos, clientes de serviços
bancários e prestadores de serviços
ou obras dentro das lojas.
Segunda fase
A próxima etapa do projeto vai ocorrer nas unidades do interior. Cada uma
delas terá seu próprio regulamento de
mercado. Os empregados da empresa
que trabalham nessas unidades também poderão dar sugestões durante
reuniões que ainda não foram agendadas. A CeasaMinas possui unidades
em Caratinga, Barbacena, Uberlândia,
Juiz de Fora e Governador Valadares.

Pintura de vias organiza
trânsito em Juiz de Fora
e Governador Valadares

vínculo empregatício, com empresas
ou produtores, por exemplo.
Bom exemplo
O carregador Edmílson Januário
presta serviço no Villefort e é filiado e
intermediado pelo Sintramov. “Ter
direitos é importante porque mostra
que o sindicato valoriza você”, afirma
ele, acrescentando que acredita que
abrir mão dos benefícios, mesmo se
for para pagar menos impostos, não é
uma vantagem.

Carregadores que continuam com
dúvidas devem procurar o Sintramov

A unidade de Governador Valadares passou por uma revitalização geral
em julho, que deixou o entreposto
mais seguro e organizado. Entre as
ações, estão a poda das árvores e a
manutenção dos jardins. “Além de deixar o mercado mais bonito, deixou
também mais iluminado e seguro, já
que algumas árvores estavam bloqueando a iluminação dos postes”, afirma
o gerente Reinaldo Machado.
Para facilitar a orientação dos motoristas e melhorar a organização do
trânsito, o entreposto também recebeu
pintura horizontal em todas as vias. O
MLP também recebeu melhorias
(foto). Com a pintura dos números e
das áreas, o espaço ficou mais organizado, facilitando o dia a dia de produtores e compradores. Em Juiz de Fora, o trânsito também está mais organizado. Além da pintura viária, foram
instalados tachões para reforçar a sinalização.

Carlos Dusse

Divulgação

O carregador Edmílson Januário diz
que foi vantajoso se filiar ao sindicato

Carlos Dusse

Foi realizada, entre os dias 13 e
17/07, no entreposto de Contagem,
uma série de apresentações teatrais
promovidas pelo Sindicato dos Trabalhadores de Movimentação de Mercadorias (Sintramov) e pela CeasaMinas. O teatro destacou de modo educativo os principais benefícios que os
movimentadores de carga, principalmente carregadores e chapas, passam a ter ao aderirem à Lei
12.023/09.
Entre os benefícios, destacam-se o
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, adicional por trabalho noturno, 13º salário, férias, contra-cheque
e benefícios relativos ao INSS, que
passam a ser recolhidos pelo sindicato da categoria. De acordo com a lei,
a contratação de movimentadores
avulsos de carga deve ser feita com a
intermediação obrigatória do sindicato
da categoria. A norma não inclui os
trabalhadores que já possuem algum

Carlos Dusse

Lei para movimentação de cargas
é tema de teatro na CeasaMinas

Teatro foi apresentado em diversos locais do
entreposto de Contagem, como o MLP

CeasaMinas elabora projeto para agricultura familiar em Uberlândia
A Cooperafe (Cooperativa dos Agricultores Familiares de
Uberlândia e Região) pode ganhar uma Central de Distribuição no entreposto de Uberlândia. A pedido da Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais (Seapa), a CeasaMinas elaborou e entregou
os projetos arquitetônico e executivo para a construção do
local.

“Hoje todos os produtos que entregamos são in natura.
Com o galpão, haverá a possibilidade de processar os alimentos, agregando valor e gerando mais renda ao produtor”, explica o presidente da cooperativa, Fernando Boaventura. Para tirar o projeto do papel, a cooperativa, que
possui 223 produtores inscritos, buscará recursos federal,
estadual e municipal, além de bancos de desenvolvimento.

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

LOCALIZAÇÃO
Área com 88 m² constituída pela Loja 11,
localizada no Minas Bolsa, em Contagem

DATA
13/08/2015

Representação comercial em geral

Área com 32 m² localizada no Minas Bolsa, em Contagem.

14/08/2015

Comércio atacadista de gêneros alimentícios,
hortifrutigranjeiros, cereais, entre outros.

Área com 64 m² constituída pelas Lojas A e B,
localizadas no Pavilhão GP-I, em Governador Valadares.

19/08/2015

(31) 3399-2012

