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Usuários da CeasaMinas  
Conhecem Ceasas da Europa 

Obras de pavilhão V começam até o fim do mês 
   A partir de novembro serão iniciadas 
as obras para construção do pavilhão 
V, no entreposto de Contagem. O local 
destinado para o empreendimento está 
sendo ocupado por um estacionamen-
to, o que vai causar algumas altera-
ções no trânsito. 
   Os veículos de passeio devem ir pa-
ra os estacionamentos do pavilhão 3 
(Apoio Mineiro) e do Triângulo. O esta-
cionamento do Apoio também deve ser 
usado por carretas. Caminhoneiros em 
carga e descarga deverão estacionar 

no entorno do tapume do pavilhão V. 
Caminhões aguardando descarga de-
verão ficar no estacionamento do Tri-
ângulo. 
   A CeasaMinas irá receber R$ 1,6 mi-
lhão pelo pavilhão V que terá 2652 m². 
Segundo o chefe do Departamento de 
Operações da CeasaMinas, Joaquim 
Alvarenga, a Nova Safra, vencedora da 
licitação, irá construir um Centro de Dis-
tribuição no local. "Será muito importante 
para dinamizar o mercado", disse ele. 
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   Entre os dias 14 e 23 de outubro, 
atacadistas, produtores e empregados 
da CeasaMinas fizeram uma viagem 
técnica para Portugal, Espanha e 
França. Eles visitaram as centrais de 
abastecimento dos três países. Foi 
feita uma palestra com fornecedores 
do entreposto português. A visita foi 
organizada pelo UniCeasa e também 
teve a presença de representantes da 
empresa que vai ajudar na expansão 
do entreposto de Contagem. 
    Durante a viagem, o grupo partici-
pou também da maior feira de ataca-
distas de alimentos, a Salon Internatio-
nal D l'Alimentacion (Sial). Em 2012, 
quando havia sido realizada pela últi-
ma vez, a feira teve 5890 expositores 

de 100 países. Ao todo, 150 mil pesso-
as, de 200 nacionalidades, passaram 
pelo evento. 
    Um dos produtores que fez o inter-
câmbio é Marcírio Pinto. Foi a primeira 
vez que ele saiu do Brasil. “O espaço 
para os produtores nas Ceasas da 
Europa é muito menor do que aqui. 
Por isso é mais fácil de organizá-lo”, 
diz ele. 
    O dono da Banama, Márcio Ferrei-
ra, também esteve no grupo que fez a 
viagem. Ele destacou que o que mais 
chamou sua atenção foi a proximidade 
existente entre os governos locais e os 
operadores de mercado. O diretor fi-
nanceiro da CeasaMinas, Gustavo 
Almeida, destacou que os contratos de 

concessão de uso nos entrepostos 
visitados são mais longos do que no 
Brasil. 
   Para o técnico da CeasaMinas, Val-
dir Campos, a viagem serviu para 
mostrar a força das frutas brasileiras. 
“Tem muita manga e mamão brasileiro 
sendo vendidos na Europa”, destaca 
ele.  
    Já o coordenador do UniCeasa, Cé-
lio Floriani, destacou o investimento 
feito pelo Mercado Atacadista de Lis-
boa (MARL) para conseguir energia 
limpa. “Lá está instalada uma das mai-
ores centrais fotovoltaicas do mundo 
em ambiente urbano”, diz ele referin-
do-se ao uso e captação de energia 
solar. 

Comitiva passou pelos mercados atacadistas de Lisboa, Madri e Paris 



 
Dia Nacional da Coleta de Alimentos já tem data marcada 

   No próximo dia 08 de novembro, vários supermercados da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte vão se tornar ponto 
de doação durante o Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Os 
produtos arrecadados serão direcionados para os Bancos de 
Alimentos, que por sua vez, farão a distribuição para entida-
des cadastradas no programa. As instituições beneficiadas 
receberão os alimentos de acordo com a necessidade de cada 
uma. Achocolatado, açúcar, leite em pó e arroz são alguns 
dos produtos que serão coletados. 

   Quem quiser participar como voluntário, pode fazer sua ins-
crição pessoalmente no Prodal Banco de Alimentos ou pelo 
site www.cdo.org.br/coletadealimentos, até o dia 17/10. Os 
interessados em fazer as doações devem se dirigir ao super-
mercado participante da campanha, no dia 8/11, e conferir a 
lista dos produtos que podem ser recebidos. Mais de 50 cida-
des estão participando da campanha e para identificar o ponto 
de coleta mais próximo, basta se dirigir a entrada do super-
mercado que um dos voluntários explica como fazer a doação. 

CeasaMinas destaca agricultura familiar na Superminas 

    A CeasaMinas foi uma das exposi-
toras da Superminas Food Show 
2014, a maior feira do setor de super-
mercados e padarias do estado de 
Minas Gerais. A agricultura familiar foi 
o tema do estande da estatal no even-
to que ocorreu entre 21 e 23 de outu-
bro. No espaço foram destacados da-
dos como a importância dos produto-
res familiares no mundo e sua partici-
pação na oferta do MLP de Conta-
gem.  
    Para o presidente da Associação 
Mineira de Supermercados (Amis), 
Alexandre Poni, é importante aproxi-
mar o pequeno produtor dos super-
mercados. “Tem que haver uma cam-
panha explicando o que é a agricultu-
ra familiar para criar uma demanda 
por estes produtos”, afirma ele. 
    A feira foi positiva para os exposito-
res que participaram do estande da 
CeasaMinas. “Abrimos muitas portas”, 
afirma o consultor de vendas da Ver-
de Pac, Flávio Cordeiro. A empresa 
apresentou hortigranjeiros minima-
mente processados, pré-embalados e 
in natura. 
    O contato com os clientes também 
foi destacado pela gerente de vendas 
da Turquetti Alimentos, Thalita do 
Carmo. “Há a possibilidade de expan-

dirmos para fora de Belo Horizonte”. 
Já José Geraldo Oliveira, produtor de 
café de Santa Maria do Salto, diz que 
“o mais interessante foi o pessoal 
querer saber a minha história e co-
nhecer o produto”. O município fica no 
norte de Minas Gerais. 

CeasaMinas capacita 
produtores  

   A montagem de agroindústria foi uma 
das propostas apresentadas por produ-
tores de Itatiauçu e de Rio Manso, a-
pós participarem de palestras organiza-
das pela CeasaMinas. Os cursos foram 
feitos em parceria com a Universidade 
do Estado de Minas Gerais (UEMG). 
Em Itatiauçu, os produtores apontaram, 
entre problemas da comunidade, a 
desconfiança. Em Rio Manso o alerta 
foi para as 
p e r d a s 
que, se-
gundo pro-
d u t o r e s , 
chegam a 
40% na 
lavoura. 

Curso debateu Planejamento Estratégico 
para instituições beneficentes 

Instituições beneficiadas 
pelo Prodal participam 
de curso em Contagem 

    Os gestores das instituições bene-
ficiadas pelo Banco de Alimentos da 
CeasaMinas participam do curso Pla-
nejamento Estratégico Situacional. 
No primeiro dia de treinamento, con-
duzido pela professora da UEMG 
Cláudia Ocelli, eles aprenderam a 
diagnosticar problemas. Nas próxi-
mas aulas, serão capacitados a criar 
projetos para resolução dessas situa-
ções. A ideia do curso surgiu da pró-
pria demanda das instituições. 
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Clientes analisam  minimamente processa-
dos da Verde Pac 

Café tipo exportação de José Geraldo fez 
sucesso no evento 

Visita Internacional 

O Cônsul Geral e o Cônsul Adjunto da Ar-
gentinavisitaram o entreposto de Contagem 

com o objetivo de identificar parcerias 


