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Presidente visita Brasília 
e interior de Minas 

   Desde que assumiu a direção da CeasaMinas, o presi-
dente Gustavo Fonseca tem visitado diversas instalações 
da estatal localizadas no interior do estado. Gustavo co-
nheceu os entrepostos de Uberlândia, Caratinga, Gover-
nador Valadares, Barbacena e Juiz de Fora. Além disso, 
ele esteve também na unidade de Uberaba, que pertence 
à CeasaMinas, mas é administrada pela prefeitura local. 
   “Foi importante conhecer a realidade dos entrepostos do 
interior para saber o que deve ser mantido e aquilo que 
precisa ser melhorado”, ressalta Gustavo. O novo presi-
dente conheceu também os barracões do produtor de No-
va União, Onça do Pitangui e Jaíba. Atualmente, Minas 
Gerais possui 32 barracões do produtor, que são locais 
onde os produtores podem beneficiar seus produtos.  

   Lei sobre as Ceasas 
   O presidente esteve também em Brasília (DF), na sede 
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), onde 
acompanhou uma palestra do Diretor Geral da FAO 
(Organização das Nações Unidas para Agricultura), José 
Graziano, sobre sustentabilidade na produção agrícola e 
segurança alimentar. 
   Gustavo reuniu-se também com técnicos de outras Cea-
sas e, em outra ocasião, com o senador Wellington Fa-
gundes (PR/MT). Os encontros serviram para debater o 
Projeto de Lei da Câmara 59/2015, em tramitação no Se-
nado, que trata da regulação dos entrepostos brasileiros. 
O PLC 59/2015 é proveniente do Projeto de Lei 174/11, 
aprovado pela Câmara dos Deputados, em junho último. 

Entreposto de Contagem  
conta com mais militares 

   O Pelotão Ceasa da Polícia Militar no entreposto de 
Contagem recebeu, em agosto, novos policiais, após 
determinação do Comandante do 18º Batalhão de Polí-
cia, tenente-coronel Flávio Donato.  
    A Diretoria da CeasaMinas também tem se mobilizado 
para melhorar a segurança no entreposto. No início do 
mês de agosto, o presidente da estatal, Gustavo Fonse-
ca, solicitou ao Secretá-
rio Adjunto de Defesa 
Social de MG, Rodrigo 
Melo Teixeira, um au-
mento do número de 
policiais militares lota-
dos no Pelotão que fica 
dentro do entreposto de 
Contagem, além de dis-
ponibilizar novos veícu-
los. O reforço ajudaria, por exemplo, a ampliar as rondas 
dentro do Mercado Livre do Produtor (MLP).  
    De acordo com o presidente, o pedido foi bem recebi-
do pelo secretário adjunto, que prometeu repassá-lo à 
Polícia Militar. 

Convênio com a Asmac  
pretende aumentar reciclagem 

   A CeasaMinas assinou um convênio com a Asmac 
(Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de 
Contagem). Com a assinatura, a Asmac, que já atua no 
entreposto de Contagem, passa a operar de modo for-
mal, conforme o Decreto 
5.940/2006, que trata 
sobre a destinação de 
resíduos recicláveis por 
entidades da administra-
ção pública federal. 
    Os usuários da Cea-
saMinas podem colabo-
rar com a coleta seletiva 
utilizando os Ecopontos, 
formados por uma gaiola amarela e um compactador 
marrom. Os materiais recicláveis devem ser depositados 
na gaiola amarela, onde, posteriormente, são recolhidos 
pelos catadores da Asmac. Já o compactador marrom 
recebe materiais orgânicos, como restos de alimentos 
que não podem ser doados ao Prodal Banco de Alimen-
tos da CeasaMinas. Informações: 3399-3414 

Policiais recém-chegados participam 
de blitz na portaria de entrada 

Convênio foi apresentado  
em reunião com catadores 
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Roteiro da visita à Jaíba incluiu o perímetro de irrigação da região  



 

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

Banco de Alimentos é  
destaque em Uberlândia  

e em Contagem 
   O Banco de Alimentos da CeasaMi-
nas em Uberlândia recebeu 640 mil 
quilos de alimentos, que foram repas-
sados a 106 instituições cadastradas, 
nos seis primeiros meses de 2015. 
Além das doações, o Banco de Ali-
mentos trabalha com a realização de 
palestras educativas. "Convidamos 
profissionais da área social e da saú-
de para compartilharem informações 
sobre diversos temas", explica o coor-
denador Pedro José Oliveira. 
   Já o Prodal Banco de Alimentos da 
CeasaMinas em Contagem apresen-
tou um aumento de 7% do volume das 
doações em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Em 2015, foram 
doadas 585 toneladas de alimentos. 
Em 13 anos de existência, o Prodal já 
doou mais de 12 milhões de quilos de 
produtos.  

(31) 3399-2012 

OBJETO LOCALIZAÇÃO DATA 
 Comércio de adubo, material de informática, pneus, 

eletrodomésticos, dentre outros. 
Área com 60 m², constituída pela loja 48, localizada no pavilhão 

Ceasa Shopping no entreposto de Contagem/MG. 10/09/2015 

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

Comércio varejista de lanchonete e similares. Área com 18m², localizada na Área do Comprador,                      
no entreposto de Juiz de Fora/MG. 11/09/2015 

Há outras duas licitações previstas em Juiz de Fora no mês de setembro. Confira no site www.ceasaminas.com.br 

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

Área com 32,80m², constituído pelo Box 25, localizado no Pavi-
lhão GPI, no entreposto de Uberaba/MG 15/09/2015 

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

CeasaMinas economiza 30 milhões  
de litros de água em três meses 

   Durante o segundo trimestre de 
2015, a CeasaMinas economizou 30,2 
milhões de litros de água em relação 
ao mesmo período de 2014. A queda 
foi de 28%. A redução foi conseguida 
após um mapeamento da rede de a-
bastecimento de água do entreposto 
de Contagem, que possibilitou corre-
ção de vazamentos. Foram instalados 
redutores de vazão da água e válvu-
las redutoras de pressão em todos os 
banheiros, sem comprometer a efici-
ência do serviço prestado.  
   Apoio dos lojistas 
   De acordo com a Coordenação de 
Meio Ambiente da CeasaMinas, a re-
dução do gasto de água não teria sido 
tão grande se não contasse com apoi-
o dos concessionários. Uma das lojas 
que colaboraram foi a Irmãos Pereira, 

no Pavilhão X. 
   A loja, que era lavada com man-
gueira toda semana, passou a ser 
limpada com pano e balde apenas 
uma vez por mês. Além disso, a loja 
comprou uma caixa d'água com capa-
cidade para mil litros, o que permite 
visualizar melhor o gasto. 

CeasaMinas participa de evento  
internacional sobre abastecimento 

   A CeasaMinas vai participar de 23 a 
26/09 do 29º Congresso Anual da Uni-
ão Mundial de Mercados Atacadistas 
(WUWM, na sigla em inglês), em 
Campinas (SP). Considerado o maior 
evento do mundo de mercados ataca-
distas, o congresso deverá reunir re-
presentantes de 35 países, ligados à 
cadeia produtiva de hortigranjeiros, 

flores, cereais, pescados, carnes, e 
demais produtos processados e semi-
processados. Estão previstas uma 
conferência e quatro painéis de deba-
tes, além de reuniões e visitas técni-
cas. Haverá ainda estandes temáticos 
das Ceasas brasileiras e de empresas 
e demais entidades ligadas ao setor, 
com a presença da CeasaMinas. 

Quer doar? 
Comerciantes que desejarem  
doar alimentos para podem  

entrar em contato pelos  
seguintes números de telefone: 

  
31 3399-3433 

Contagem 
 

34 3255-8254 
Uberlândia 
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Reginaldo Ribeiro, gerente do Irmãos Pereira, 
diz que mudanças não pioraram a aparência 

da loja e a qualidade do serviço prestado 

Representantes de mercados como o de 
Rungis, na França, vão estar no evento  
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 Seja parceiro no estande da Ceasa-
Minas! Procure o Departamento de 

Comunicação: (31) 3399-2011. 
Os lojistas associados à ACCeasa 
podem se inscrever com desconto, 

com apoio da CeasaMinas.  
Inscrições: Miriam ou Márcia  
(11) 99424-7245 / 3643-3913. 

Inf: www.wuwmbrazil2015.com 


