
"Bom dia a todos, é uma honra muito grande estar aqui hoje. 

Neste momento, estou Presidente da maior Central de abastecimento e distribuição de hortifrúti, 

plantas e pescado da América Latina e um dos maiores do mundo, e do maior centro de 

armazenagem de grãos do Brasil. Com mais de 50.000 pessoas transitando diariamente, 

aproximadamente 12.000 veículos, 7000 caminhões, 6000 permissionários, 4000 carregadores, 

5500 atípicos e lógico, um dos maiores patrimônios que temos que trabalham dia a dia para que 

esta cidade funcione, de 610 funcionários (os senhores). 

Exatamente uma cidade com direito a tudo que uma cidade possui: bancos, padaria, lojas, 

estacionamentos, médicos, cabeleireiros, enfim, os senhores administram e fazem parte de tudo 

isso. Os senhores, que digo, são todos desta cidade: funcionários, permissionários, carregadores, 

atípicos, caminhoneiros, que fazem e são responsáveis para que a comida chegue à mesa das 

pessoas. Existe algo mais importante para nossa sobrevivência do que a comida? Vocês movem 

o agronegócio, a locomotiva do Brasil, que nos carrega para um futuro melhor. (Talvez não 

parem para pensar o tamanho da responsabilidade!). 

Meus amigos, quando recebi este convite para este desafio estava em casa, cuidando do meu 

maior patrimônio, que inclusive fiz questão de trazer aqui hoje que é minha FAMÍLIA. Cheguei 

até a pensar se valeria à pena e se iria, mas seria muito egoísmo de minha parte em não aceitar 

esta missão vinda do nosso Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o qual agradeço o 

voto de confiança e suas palavras ditas agora. Realmente não se recusa e não se foge à luta. 

Nos meus 32 anos dedicados à Polícia Militar em cuidar e bem servir à população, tive muitos 

ensinamentos: humildade, honestidade e caráter são alguns deles e espero cultivá-los nesta 

grande empresa que os senhores fazem parte. 

O que temos atualmente e que é de conhecimento de todos é que essa grande cidade, essa 

grande empresa de reconhecimento internacional, com segundo maior giro financeiro do País 

que só perde para a Bolsa de Valores vai ser Privatizada. Não estou inventando nada, é isso! 

Na minha visão simplista quando um comércio não vai bem, um exemplo, uma loja de calçados, 

quando a conta não fecha no final do mês, o proprietário vai tentar avaliar o que está 

acontecendo, diminui funcionários, reduz gastos, verifica água, luz, ar condicionado, tudo que 

pode ser economizado, elimina o desnecessário e conforme for, chega até a vender o ponto. 

Vou contar uma breve passagem em minha carreira e as testemunhas vivas estão aqui para 

confirmar (ROTA). O Casarão Amarelo, o Quartel da ROTA , com a tropa mais bem preparada 

e de reconhecimento internacional, respeitada pelos cidadãos de bem, admirada pelas crianças e 

temida pelos criminosos, com 128 anos de construção, estava literalmente caindo aos pedaços. 

Prédio histórico, patrimônio do povo Paulista, onde trabalham estes heróis aqui presentes. O 

governo sinalizou que não iria fazer investimento, alguns orçamentos na casa de trinta milhões, 

outros com menores valores, cinco milhões. A situação era crítica! Esses policiais chegavam 

para trabalhar, trocavam de roupa, colocavam suas fardas para dar segurança às ruas de SP e 

infelizmente quando chovia, ao retornarem para irem para suas casas, colocavam suas roupas 

que estavam no armário literalmente encharcado, molhado, pois o telhado já não funcionava, 

locais interditados com risco de desabamento, parte elétrica e por aí a fora. 

O que fizemos? Reunimos força, nos unimos com a sociedade civil e arrecadamos de forma 

legal mais de 1 milhão e meio de reais, onde com custo muito mais baixo restauramos o quartel 

inteiro, muito mais do que previsto nos orçamentos. Construímos um posto médico que hoje 

atende 4500 policiais, inclusive todos os policiais tiraram dinheiro de seus bolsos para este 

grande feito. Se vocês um dia forem fazer uma visita na ROTA constatarão uma placa contando 

esta história. 



Nesta mesma época no Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, o museu histórico pega fogo por 

falta de manutenção. Onde quero chegar? De um lado, funcionários públicos e de outro lado, 

funcionários públicos diferenciados. Guardem está palavra: “DIFERENCIADOS”. 

Sou a pessoa que gosta de desafios! A minha vida inteira corri atrás de emoção, adrenalina e 

agora é a hora da virada. Precisamos fazer esta empresa maravilhosa, cheia de histórias, que 

completou 50 anos ano passado renascer, entenderam? Renascer! Mostrar a força dos senhores, 

não serem os funcionários públicos comuns, serem “diferenciados”. Vamos fazer essa empresa 

dar lucro! Me falaram que temos CEOs aqui, pessoas gabaritadas para fazer essa empresa 

crescer. O que nos segura? 

Lanço esse desafio aos senhores. Não sei quanto tempo fico, não me importo com isso, mas com 

o quanto vou fazer junto com os senhores enquanto estiver à frente desta empresa que tem 

reconhecimento internacional, mas que seus funcionários e todos os usuários estão adormecidos, 

em berço esplêndido, esperando que os outros resolvam o que cabe a nós resolver. 

Nossa missão a partir de hoje é fazer essa empresa lucrar, mostrar sua pujança, é vergonhoso 

entregarmos essa empresa em dívida. Convoco a todos a mostrar como juntos somos fortes, 

somos Brasileiros, povo sofrido, mas com muita RAÇA, dignidade. 

Não devemos pensar o que será que vai acontecer lá na frente, mas devemos mostrar quem é a 

CEAGESP. Não estou defendendo nada, se sou a favor ou contra a PRIVATIZAÇÃO. Que 

fique bem claro: não cabe a mim decidir, deixe para eles lá em cima. Estou defendendo o 

trabalho, a honra, o profissionalismo. 

Importante também deixar um pequeno recado aos desavisados. A minha vida inteira combati o 

crime e tenho um ditado que em várias entrevistas na televisão sempre usei: Bandido bom é 

aquele que muda de Profissão, pois senão a ROTA vai buscar. Não vou tolerar atos desonrosos, 

pois sempre tive bom faro para caçar criminosos. A nossa cidade CEAGESP será LIMPA! 

Vamos combater fortemente a corrupção. Não aceito e não sou omisso e como falei, vou atrás! 

A CEAGESP vai vencer, vai dar lucro, vai estar à altura que merece e que os antepassados 

construíram ao longo dos anos. O destino final não cabe a nós, Deus sabe o que é melhor para 

nossa Nação e confiemos nele e em nosso Presidente eleito pelo povo, Jair Messias Bolsonaro. 

Não sou apenas gestor, sou comandante, eis a diferença: UM COMANDANTE SÓ SAI DA 

CHUVA QUANDO SEU ÚLTIMO HOMEM ESTIVER ABRIGADO, UM COMANDANTE 

SÓ VESTE A BLUSA QUANDO SEU ÚLTIMO HOMEM NÃO ESTIVER MAIS COM 

FRIO, UM COMANDANTE SÓ SE ALIMENTA QUANDO SEU ÚLTIMO HOMEM NÃO 

ESTIVER MAIS COM FOME. 

Obrigado, estamos juntos e assim venceremos." 

São Paulo, 23 de outubro de 2020. 

Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo 

Diretor Presidente da CEAGESP 

 


