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Goiânia, 5 de novembro de 2019 

C.I. nº 016/2019-GAB/PRES  

De: Presidência CEASA-GO 

Para:  Divisão de Projetos e Gestão Ambiental 

 

Assunto: Expansão do entreposto da Centrais de Abastecimento de Goiás 

 

                  Senhor Gerente, 

 

  De fato, iniciativas transformaram seguramente esta CEASA-GO em uma 
das mais competitivas do Brasil, propiciando ganhos de produtividade aos operadores 
privados, oferta e formação de preços equilibrados à sociedade e retorno ao acionista 
majoritário que cumpriu com seu papel de indutor, fiscalizador e regulador em um 
mercado estratégico, ou pelo menos visto assim em países como Chile, Portugal, 
Espanha, França e México, para citar exemplos de países que prestigiam seus 
mercados de abastecimento. 

  Avanços estruturais são evidentes, mas ainda  mostram-se necessários 
em outros aspectos. Ficam evidentes desafios em curto e médio prazo, para os quais, 
em nossa visão, é necessário continuarmos investindo em infraestrutura, modelos de 
gestão, desenvolvimento socioambiental e aplicação de recursos na geração de energia 
solar. Na realidade atual não se vislumbra capacidade de investimento estatal, contudo, 
em um novo modelo de cogestão, a partir de estabelecimento de metas quantitativas e 
qualitativas, poderia a iniciativa privada realizar estes investimentos. 

  As ações e iniciativas nos primeiros meses  do atual Governo do Estado 
de Goiás marcaram tentativa de contribuição com o futuro, certamente, modelo de 
expansão atual pode e deve ser rediscutido e eventualmente aperfeiçoado, 
possibilitando de uma forma ou de outra, que atual modelo brasileiro de abastecimento 
continue competitivo e estratégico nos próximos anos, gerando renda e emprego, 
formando preços e criando espaço para o pequeno produtor rural, oferecendo produtos 
saudáveis aos goianos e brasileiros e em especial para que o estado de Goiás consiga 
firmar-se como o responsável pelo abastecimento no coração do Brasil. 
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  Diante disto, determino a elaboração de estudos para modelar projeto 
de expansão da CEASA-GO em área aproximada de 51.000 m2

 , conforme indicado pela 
Divisão de Engenharia e Infraestrutura.  

  Em tempo, registre-se ser estritamente necessário apresentação de 
projeto  em curto prazo, diante da premente necessidade de mitigar ameaças, como 
lançamento de Ceasa privado na região metropolitana de Goiânia, conforme matéria 
jornalística em anexo, contrapondo-as com pontos fortes de nossa instituição como 
mercado comprador e fornecedor consolidado aliado a infraestrutura existente. 

 

 

Vanuza Valadares 

Diretora Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


