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CEASAMINAS REFORÇA LUTA CONTRA DENGUE E ZIKA
A CeasaMinas intensificou o trabalho
de limpeza para remoção de entulhos e
detecção de possíveis focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Desde
novembro de 2015, funcionários que fazem a varrição do entreposto realizam
rondas com este objetivo.
Em janeiro, foi limpa uma área próxima
à saída principal do entreposto de Contagem, usada como depósito de materiais.
Foram retirados pneus, ferragens e copos
descartáveis, dentre outros objetos. A
ação foi feita pelo Departamento de Engenharia e Infraestrutura e Comitê de
Responsabilidade Social.
No mês passado, o inspetor de saúde
pública da Vigilância Sanitária de Contagem Charles de Jesus esteve na CeasaMinas. As duas instituições devem programar uma ação conjunta em fevereiro.

Além disso, uma campanha educativa foi iniciada em janeiro e será ampliada em fevereiro com panfletagens,
divulgação de conteúdo pelo site da
CeasaMinas, murais, jornais e painéis.

Painel na portaria
alerta usuários

Inspetor da Vigilância
visita entreposto

Equipe de limpeza
reforça trabalho

TV Globo entrevista
funcionário da faxina

Saiba como
eliminar o Aedes:
 Verifique se existe água parada próxima às câmaras frias e
ar condicionado.
 Não jogue lixo nas entradas
das lojas e nas ruas do entreposto.
 Use repelente.
 Se você tiver uma loja que não
está em uso, feche os ralos e
sempre verifique os banheiros
existentes dentro dela.

Acesse:
www.saude.gov.br

Doações do Prodal
aumentam 11,7% em 2015

O presidente da CeasaMinas, Gustavo Fonseca, reuniuse com o Vice-Presidente da República, Michel Temer,
para pedir apoio na retirada da empresa do Plano Nacional
de Desestatização (PND). “Fomos muito bem recebidos
pelo Michel Temer e acredito que o Vice-Presidente poderá nos auxiliar”, diz Gustavo Fonseca. Se a CeasaMinas
sair do PND, ela poderá ter acesso mais fácil a investimentos, aportes de capital do Tesouro Nacional e transferências voluntárias de dinheiro, como emendas parlamentares. Isso vai melhorar todos os seis entrepostos da empresa e, consequentemente, o abastecimento alimentar em Minas Gerais.
A CeasaMinas está no PND
desde 2000. Desde então, têm
sido feitas tratativas para retirála da lista de empresas passíveis de privatização. Para isso,
Deputado federal Newton
é preciso cumprir várias etapas Cardoso Júnior, Michel Temer
e Gustavo Fonseca
jurídicas e técnicas. Em reunião realizada no ano passado, o
secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio
Magalhães, apoiou a saída da CeasaMinas do PND.

O Prodal Banco de Alimentos teve um aumento de
11,7% no número de doações em relação ao ano de
2014. Em 2015, foram repassados 1.189 toneladas de
alimentos, especialmente frutas, legumes e verduras.
Essas doações ajudaram as 163 entidades cadastradas.
Além delas, o Prodal já tem
uma lista com 31 instituições que querem participar
do projeto.
Um dos motivos que causaram a alta nas doações
foi o recolhimento feito em
galpões localizados próxiPolpas voltaram a ser
mos à CeasaMinas. Um dos
doadas em dezembro
comerciantes que doam
produtos em seu próprio galpão é Magno Horta Júnior.
“Tenho 100% de confiança no trabalho do Prodal. Separar os produtos no galpão facilita a logística. Dá menos
transtorno do que levar até o banco”, diz .

Carlos Dusse

Presidente da CeasaMinas discute
saída do PND com Michel Temer

COMO AJUDAR
Ligue para fazer sua doação:
31 3399-3433

Durante o mês de janeiro, a CeasaMinas inicou uma nova etapa do processo de divulgação da lei 12.023/09.
Os orientadores de mercado da estatal distribuíram panfletos com informações exclusivas para produtores
rurais, concessionários, carregadores
e compradores (leia mais abaixo). O
prazo para adequação à lei é o dia 05
de março.
A ação está sendo utilizada também para adequar os carregadores
irregulares à lei 12.023/09, conhecida

como lei dos carregadores. A legislação determina que a movimentação
de mercadorias será exercida por
trabalhadores com vínculo empregatício ou, no caso de regime de trabalho avulso, mediante intermediação
do sindicato da categoria. A lei originou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela CeasaMinas, entidades representativas dos
usuários do entreposto de Contagem
e o Ministério Público do Trabalho
(MPT).

Carlos Dusse

CeasaMinas divulga informações
sobre lei dos carregadores

Panfleto é entregue para
chapa do setor cerealista

Veja o que cada usuário deve fazer para se adequar:
Produtores rurais e carregadores do MLP
A partir de 05 de março de 2016, todo movimentador de mercadoria só poderá exercer suas atividades
no mercado se possuir vínculo empregatício formal
com o produtor rural ou através da intermediação dos
sindicatos (SINDICAR/ASCAR para as atividades desenvolvidas no Mercado Livre do Produtor (MLP), ou
SINTRAMOV/MG para as demais áreas do entreposto).

O vínculo formal com o produtor rural somente poderá ocorrer mediante a expressa anotação, na Carteira de
Trabalho, da atividade de “MOVIMENTADOR DE MERCADORIAS”.
Qualquer descumprimento ao TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – estabelecido pelo Ministério Público
do Trabalho causará multas sob responsabilidade do
produtor.

Concessionários, carregadores e chapas avulsos
A partir de 05 de março de 2016, todo trabalho de carga e descarga SOMENTE PODERÁ OCORRER se existir vínculo empregatício com o concessionário/lojista
(“FICHADO”) ou com a Carteira de Trabalho anotada
pelo SINTRAMOV/MG (Sindicato dos Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral).
O “FICHADO” do concessionário/lojista deverá ter a
sua CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social –
anotada como “MOVIMENTADOR DE MERCADORIAS”.

O “FICHADO” pelo SINTRAMOV/MG deverá ter a sua
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social – anotada como “MOVIMENTADOR DE MERCADORIAS AVULSO”.
Qualquer descumprimento ao TAC estabelecido pelo
Ministério Público do Trabalho causará penalidades que,
inicialmente, acarretarão multas sob responsabilidade do
concessionário podendo, até mesmo, acarretar na rescisão do contrato de concessão.

Compradores

INFORMAÇÕES:

A partir de 26 de janeiro de 2016, a CeasaMinas efetuará o cadastramento dos movimentadores de mercadoria dos compradores externos que atuam no entreposto
de Contagem. Procure a central do TAC.

DEP. DE OPERAÇÕES: 31 3399-3426
SINTRAMOV: 31 3394-7223
SINDICAR/ASCAR: 31 3393-5258

Empresas levam tecnologia para novos pavilhões
O mais novo pavilhão da CeasaMinas em Contagem, o
Pavilhão V, está em funcionamento desde o dia 11/12. A
Nova Safra, empresa que construiu o espaço, implementou
um sistema de gerenciamento de forma pioneira. “Ele é
mais voltado para depósitos e há poucas experiências do
seu uso em lojas abertas, como é o nosso caso”, explica a

diretora, Maria Margareth Brandi Félix César. O próximo
pavilhão a ser inaugurado é o 12, que está sendo construído pela Tambasa, que também vai investir em tecnologia
de informação. “Já estamos desenvolvendo o novo sistema, que vai integrar as informações e nos dar mais transparência e assertividade”, diz o diretor Alberto Portugal.

(31) 3399-2012

