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CEASAMINAS DESTACA EXPANSÃO DO ENTRE-
POSTO E MLP EM CONGRESSO INTERNACIONAL 

   O projeto de expansão do entreposto de Contagem e a 
importância do Mercado Livre do Produtor (MLP) foram 
alguns dos temas destacados no estande da CeasaMinas 
durante o 29º Congresso da União Mundial dos Mercados 
Atacadistas (WUWM), em Campinas, de 23 a 26 de setem-
bro. 
    Considerado o maior evento do mundo de mercados 
atacadistas, o congresso reuniu 35 países, da cadeia pro-
dutiva de hortigranjeiros, flores, cereais, pescados, carnes, 
orgânicos produtos processados e semiprocessados.  
 

Sustentabilidade como gestão 
    O presidente da CeasaMinas, 
Gustavo Fonseca, coordenou a 
mesa técnica “Sustentabilidade e 
Geração de Energia Limpa”, den-
tro do Fórum dos Países America-
nos, no dia 25/09, durante o con-
gresso da WUWM. A palestra foi 
apresentada pelo representante 
do Instituto Interamericano de Co-
operação para a Agricultura 
(IICA), Frank Lam, da Costa Rica. 
    Lam citou tecnologias sustentá-
veis já utilizadas em mercados 
atacadistas como as centrais foto-
v o l t a i c a s 
(com uso 
da radiação 
do Sol) e 
estruturas 

que valorizam a luz natural. As lâm-
padas do tipo LED, adotadas na Ce-
asaMinas em Contagem, também 
foram citadas como exemplos, por 
serem de baixo consumo, menos 
poluentes e mais eficazes.  
 

Estande da CeasaMinas no Congresso da WUWM  
destacou temas como a expansão do entreposto  

Dados da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico projetam 
que o mundo aumentará em 

20% a produção de alimentos 
para atender o crescimento 

da demanda, até 2020. 

Perdas chegam a 30% 
    Em outro painel, o ex-diretor Técnico-Operacional da 
CeasaMinas, Altivo Almeida Cunha, apresentou o tema 
“Política de Combate às Perdas”. Ele citou dados da Or-
ganização das Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO) segundo os quais 1,3 bilhão de tonela-
das de alimentos são perdidos por ano no mundo, o e-
quivalente a 30% da produção. Segundo Cunha, as per-
das de alimentos também acarretam o desperdício dos 
recursos envolvidos, tais como energia e água. 
    No dia 24, diversos painéis também trataram de te-
mas relevantes para o abastecimento, tais como os de-
safios para a modernização e construção de novos mer-
cados atacadistas na América Latina; e maior integração 
dos mercados atacadistas com a produção e o varejo.  
    As apresentações podem ser lidas em 
www.abracen.org.br. 

Gustavo Fonseca coordenou 
painel exposto por Frank Lam 

“A humanidade pode ser priva-
da de muitos produtos, mas 
jamais pode se privar do tra-
balho do produtor de alimen-
tos”, ministro Aldo Rebelo. 

Frank Lam, do IICA da 
Costa Rica, apresentou 
painel sobre energia 
limpa 

Presidente da WUWM, Manuel 
Estrada , citou  o MLP da Cea-
saMinas para mostrar relevân-
cia das centrais para pequenos 
produtores.  
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Aula inaugural marca retorno  
das atividades do Telecentro 

 A CeasaMinas realizou, no dia 09/09, uma aula inau-
gural para marcar o retorno das atividades do Telecentro 
na Escola Ceasa Cidadã, no entreposto de Contagem. Cer-
ca de 50 alunos se inscreveram para as aulas gratuitas de 
informática. Além desses, os alunos que cursam o EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) também serão atendidos, 
já que agora a informática foi incluída na grade curricular. 
 As aulas de informática são uma parceria entre a 
CeasaMinas, a Prefeitura de Contagem e o Ministério das 
Comunicações. O secretário municipal da Educação de 
Contagem, José Ramoniele dos Santos (Professor Ra-
mon), prestigiou o evento. "Se tem algo que nos faz querer 
viver é a vontade de sempre melhorar. Essa iniciativa pode 
parecer pequena, mas é capaz de mudar o mundo", disse. 
 Caio Gustavo Silva, 16 anos, também é aluno do 
EJA e comemorou o retorno das aulas no Telecentro. "Hoje 
em dia a maioria dos empregos exige conhecimento em 
informática" , afirmou. Durante o evento, Caio recebeu a 
apostila gratuita do curso de informática das mãos do Pro-
fessor Ramon e de Celso Souza, coordenador do Comitê 
de Responsabilidade Social e Empresarial da CeasaMinas.  
 De acordo com o professor Bradley Couto, a informá-
tica será uma grande aliada na alfabetização dos alunos. A 
grade curricular inclui temas como, peças, hardware, soft-
ware, sistema operacional, Word, Excel e Power Point. 

    O presidente da CeasaMinas, 
Gustavo Fonseca, se reuniu em 
setembro com os principais forne-
cedores e prestadores de serviço 
que mantêm contratos com a es-
tatal para negociar a redução de 
valores previstos em licitações.  
    De acordo com Fonseca, a e-
conomia não afetará os serviços 
prestados pela CeasaMinas, responsável por administrar 
o entreposto de Contagem, além de cinco unidades no 
interior do estado. “Estamos em um esforço conjunto com 
o governo federal no sentido de reduzir as despesas, mas 
mantendo a qualidade dos serviços prestados a produto-
res rurais, concessionários, compradores e demais usuá-
rios”, destacou o presidente. 
    A idéia é adotar o modelo de negociação utilizado pelo 
Ministério da Agricultura, que, segundo Gustavo Fonseca, 
permitirá uma economia da ordem de 30% no orçamento 
daquela pasta. O assunto também foi tratado pelo presi-
dente em reunião com a ministra Kátia Abreu. 
 
Outras ações para economizar 
    Gastos diários com estadias em hotéis passaram a contar 
com novos limites, menores do que os anteriores. O mesmo 
ocorreu com as diárias. Fica proibido pagamento de diárias com 
deslocamentos para regiões próximas, como Uberlândia e Ube-
raba. 

CEASAMINAS NEGOCIA ECONOMI-
A COM FORNECEDORES 

 
Assessor da 
diretoria da 
CeasaMinas 
(esq), Celso 
de Souza,  e 
p r o f e s s o r 
Ramon (dir)
e n t r e g a m 
apostila pa-
ra aluno 
Caio Silva 

 
Alunos da 
Escola Ceasa 
Cidadã tam-
bém terão 
acesso às 
aulas de infor-
mática do 
Telecentro 

O gerente da unidade de Uberlân-
dia, Cláudio Rodrigues, o coorde-
nador do Banco de Alimentos, 
Pedro José Oliveira, e o funcioná-
rio Eder Júlio de Jesus, visitaram 
duas instituições atendidas pelo 
programa. O objetivo é acompa-
nhar de perto o trabalho realizado 
pelas entidades 

    Em outubro, muitas frutas devem estar com boa oferta 
e preços baixos para o consumidor.  

OUTUBRO TEM BOAS DICAS DE CONSUMO 

Duas bananas grandes fornecem 1g de po-
tássio, dose diária que satisfaz as necessida-
des deste mineral em um adulto.  

Ao comprar a melancia, o consumidor de-
ve observar se a superfície é uniforme e se 
a polpa tem aparência fresca e macia. 

A batata Ágata (foto) é a ideal para cozinhar. 
A Asterix (com a casca mais escura) é boa 
para fritar. 

A cenoura é útil contra doenças dos  
olhos, problemas de pele e gastrites. 

Banco de alimentos visita  
entidade em Uberlândia 


