
REUNIÃO SETOR DE ALIMENTO 

DATA: 10/01/2019 – HORARIO DE 10:00 AS 11:30 – LOCAL CENTRO CAPE 

PARTICIPANTES – ASSOCIADOS MÃOS DE MINAS: 

JOSÉ CARLOS 

TANIA MACHADO 

IEDA MACHADO 

CAROLINA ARAUJO 

JACQUELINE BARÇANTE 

RAISSA VIANA 

IVO LUCIO 

PEDRO ARTHUR 

Assuntos discutidos: 

1 – ações para o setor de alimento em 2019 

 Feira de alimentação da Cidade Administrativa as sextas feiras (as que envolvem 

produtos artesanais e alimentos é de responsabilidade da Celia – Diretora). Possibilidade de 

ser participação em grupo. 

 Loja Mãos de Minas que será implantada em março – coordenação Centro Cape 

 Feira de alimento final de semana aos sábados na frente do Centro Cape – 

coordenação Centro Cape 

 Criação de um grupo do pessoal de alimento para definir as regras das ações acima. 

Decisões: 

Ieda vai criar no Zapp um grupo com o pessoal de alimento para envio de zapp, para isto a 

Tania vai enviar para ela a lista dos celulares. 

Tania irá criar um grupo com o email dos associados de alimento para publicar informações. 

Estas informações serão também enviadas pela Ieda por Zapp. 

A Ieda vai ligar para a Solange da CAM para ver como podemos reestabelecer o contato. 

A participação em grupo foi descartada porque o espaço é muito pequeno e seria complicado. 

Ficou decidido que depois de selecionado, desde que aprovado pela Solange do CAM, o 

associado poderá chamar outros artesãos e levar os produtos deles. 

Vai ser criado um grupo com os associados para: 

a) Definir as regras para participação em feiras (tão logo a Ieda consiga o contato com 

a Solange) 

b) Definir as regras para participação na loja (será feita a convocação em fevereiro 

para esta discussão). 

Tânia vai fazer uma pesquisa com os associados de alimento para saber se tem interesse: 



a) De participar da Cidade Administrativa 

b) De participar na Loja Mãos de Minas 

c) De participar da Feirinha Mãos de Minas aos sábados 

d) De participar em eventos extras que apareçam. 

Deverá ser criado no site da Mãos de Minas uma parte para conter as informações para o 

setor, tais como legislação, rotulagem, necessidades de cursos, etc. 

Vamos pedir para a Elvira enviar todas as informações que tem que estar lá e a Ieda diz que vai 

enviar também o que ela tem. 

Sempre que possível, as informações colocadas lá, deverão ser enviadas também por Zapp 

(responsabilidade da Ieda) 

 

 


