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Saiba o que mudou dentro do 
Cadeg. Novas parcerias sendo 
feitas e a divulgação do pólo 
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Sucesso na 3ª Expo Cadeg - Evento reúne 
parceiros, empresários e lojistas do Pólo

Mercado Cadeg circula no Ano 
da França e em Congresso Na-
cional de Hotéis. Preocupação 

ambiental também é  
foco no Cadeg.NO
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Uma gestão com a interação de 
todos, novas parcerias,  
projetos e negociações 
 afirmam o progresso  
acelerado do CADEG.
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PARCEIROS

EDITORIAL
O lançamento da segunda edição 

desta revista confirma a demanda cres-
cente por informações sobre a situação 
de nosso Condomínio no contexto so-
cial do Município.

Nosso trabalho tem sido feito através 
de contatos e parcerias, onde o objeti-
vo principal será o desenvolvimento do 
CADEG e da comunidade de nosso en-
torno.

A presença de grandes parceiros em 
órgãos municipais, como a Prefeitura 
do Rio, SEBRAE, iniciativa privada, onde 
destacamos a proximidade da implan-
tação do processo de coleta seletiva 
de lixo em parceria com a LOCANTY, a 
negociação com uma grande empresa 
de saúde, onde serão viabilizados valo-
res de assistência bem interessante aos 
lojistas, a negociação com empresas de 
cartão de crédito, onde haverá taxas es-
peciais para nossos lojistas, são algumas 
ações, que brevemente acontecerão em 
nosso condomínio.

É grande a responsabilidade dos ges-
tores de um condomínio como o nosso, 
assim como é de fundamental impor-
tância a participação dos lojistas. Por 
esse motivo reforçamos nosso convite a 
todos os condôminos para que partici-
pem, com sugestões e críticas que serão 
sempre bem vindas.

Acreditamos que estamos colabo-
rando para o crescimento do CADEG e 
estamos trabalhando arduamente para 
o benefício de todos, tanto dos nossos 
condôminos, como de nossos clientes.

A Diretoria Executiva

EXPEDIENTE

Desde sua fundação, em 
1962, o Centro de Abas-
tecimento do Estado da 

Guanabara, CADEG, destacou-se 
como o Mercado Municipal da Ci-
dade do Rio de Janeiro. Na época 
foi a terceira maior obra em concre-
to armado do país. Ele nasceu da 
necessidade de um novo local para 
a antiga Companhia do Mercado 
da Praça XV. 

Nas décadas de 60, 70 e 80 era 
a maior referência no atacado para 
os empresários de gastronomia da 
cidade. Mas, a partir da década de 
90, o CADEG sofreu com o esvazia-
mento econômico da cidade. 

A partir de 2004, foi implantado o 
Projeto Unir & Vencer que visava o 
fortalecimento de aglomerados co-
merciais. Esse projeto veio através 
da parceria entre SEBRAE/RJ, SE-
NAC Rio e Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro. 

Os empresários do CADEG vêm 
desenvolvendo ações que visam 
recolocar o mercado no rumo de 

sua vocação através de um Plane-
jamento Estratégico Participativo. 
“Entendendo que o mercado de 
atacado de alimentos no país modi-
ficou-se bastante com a entrada de 
grandes atacadistas estrangeiros e 
nacionais, somente com criativida-
de, união e empreendedorismo, o 
CADEG voltará a ocupar a posição 
que tanto lhe cabe”, prevê o gestor 
do projeto Marcelo Chang. 

A idéia é agir nas áreas de  
infra-estrutura, capacitação geren-
cial e de colaboradores, consulto-
rias de varejo e atacado, políticas 
públicas e marketing. 

Atualmente as reuniões aconte-
cem todas as 2ª feiras, às 15hs, na 
sala ao lado do auditório, na sobre-
loja. A presença e a participação 
de todos, ajudam a atingir as metas 
estabelecidas de recolocação do 
CADEG, como um centro de refe-
rência de atacado e varejo, bem 
como a aproveitar ainda mais a sua 
potencialidade turística. A partici-
pação é gratuita. Compareçam!

Informativo da Administração CADEG
Periodicidade: Bimensal 
Tiragem: 1.500exemplares
Fotografo: Carlos Junior
Jornalista Responsável: Mariana Tupynambá
 
Diretora Executiva CADEG
Dir. Presidente: André Lima Pereira
Dir. Secretário: Eugenio Silvestre da Cruz 
Dir. de Patrimônio: Antonio Conceição Pinto
Dir. Tesoureiro: José Nunes Pericão
Dir. Social: Armed Nemr Sarieddine
 

Realização: ARKMÍDIA Comunicação e Produções
E-mail: arkimidia@arkmidia.com  /  (21) 3579-8741
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 CADEG + SEBRAE 
Parceria com a 
Renovação e
o Progresso

•  Frios • Laticínios • Especiarias
• Bacalhau.

Telefone: (21) 3860-7582
E-mail: emporioquintana@yahoo.com.br
Endereço: Av. Central, loja n°14

Entregamos em todo Rio e Grande Rio!!

O CADEG conta hoje com as seguintes parcerias no 
Projeto Unir e Vencer:

CADEG - toda a Administração;

SEBRAE/RJ – Gestor do Projeto: Marcelo Chang e 
Consultor e articulador: Eduardo Peluso.

SindRio – Sindicado de Bares, Hotéis, Restaurantes e 
Similares – Marina Gerk e Naira.

SEDEIS - Representante da Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Econômico Solidário: Lúcia Helena 
Moraes e Janaína Araújo.

Banco do Brasil – Gerente da Ag. Benfica: Sebastião 
Fonseca, representante da Redes Bandeira e Jacaré 
junto ao DRS CADEG.

O site do CADEG foi totalmente reformulado e sua 
nova versão já está no ar. Com a modernização, quem 
navegar no site irá encontrar muito mais informação, mui-
tas novidades e principalmente um espaço voltado para a 
divulgação dos lojistas do Pólo Comercial.

A diretoria do CADEG espera que os lojistas do mer-
cado aproveitem esta oportunidade de maior relaciona-
mento com os clientes e que estes possam constatar o 
crescimento do pólo.

Reformulação Virtual

Não deixem de acessar, o site é 
www.cadeg.com.br

32

PARCEIROS



4 5

ACONTECENDO NO CADEG

Banheiros 
novos no CADEG
Todo estabelecimento comercial deve disponibili-

zar banheiro para seus clientes.  No CADEG não  
é diferente!  

Em breve, além dos banheiros das unidades, teremos 
mais. Atendendo a sugestão de clientes e lojistas, a Ad-
ministração do CADEG está construindo sanitários (in-
clusive com adaptações para os portadores de necessi-
dades especiais) para o pólo comercial, com a finalidade 
de dar aos usuários maior conforto e garantia de higiene.

ACONTECENDO NO CADEG

Sinalização no 
estacionamento
Conforme divulgado anteriormante, a direção do 

CADEG está preparando iniciativas para a or-
denção do trânsito de veículos e a organização 

e sinalização das áreas de estacionamento. O grande 
movimento de pedestres e de veículos, que hoje fazem 
parte do cotidiano do CADEG, demonstram a importân-
cia de uma sinalização clara e segura, principalmen-
te no terceiro andar, cujo estacionamento se destina  
aos clientes.

A conscientização dos lojistas, ao guardarem seus ve-
ículos nos estacionamentos do primeiro e segundo piso, 
liberando vagas para os clientes, foi de fundamental im-
portância para o andamento do projeto de sinalização.

Modernização 
dos elevadores
Mais uma idéia aprovada pela administração do 

CADEG foi a modernização dos elevadores do 
pólo comercial. Os elevadores são necessários 

para o trânsito de pessoas e cargas no Condomínio, 
porém há a necessidade constante de manutenção e 
quando necessário de modernização dos equipamen-
tos, inclusive objetivando a valorização do patrimônio do 
CADEG. A conscientização do bom uso dos equipamen-
tos torna-se fundamental para a segurança de todos  
os usuários.

Avenida Central 05, CADEG

da Culinária 
Árabe.

O Melhor

Galeria Central | térreo | loja 3 | tel: 3890-3433
Rua Capitão Felix, n°110 - Ben�ca - Rio de Janeiro / RJ

Calçados, roupas e artigos esportivos
Presenteie seu pai com qualidade e preço

Aceitamos cartões 4x sem juros

Short Futebol 
Elite R$9,00 Sapatênis

 R$42,50

Pólo Lisa
 R$19,50

Novo sistema  
de som facilita  
comunicação  
no mercado
Além de revistas, jornais informativos e comunica-

dos, outro instrumento de comunicação bastante 
eficiente, sem dúvida, é a comunicação através 

de áudio. Por isso, a administração do mercado inves-
tiu na colocação de um sistema de som interno, a fim 
de manter um contato informativo direto com os lojistas  
durante o expediente. 

Assim, o novo sistema de sonorização do CADEG,  
totalmente implantado, já permite aos lojistas e aos 
clientes interagir sobre assuntos de interesse geral.

Parceria com a 
empresa Visa 
A Diretoria do CADEG está negociando mais uma 

parceria importante para os lojistas do pólo. A 
empresa VISA está estudando a possibilidade de 

um acordo no sentido de revisão das taxas administrati-
vas para os lojistas do Polo.

A Diretoria está trabalhando no sentido de trazer aos 
lojistas do condomínio vantagens de estar no CADEG.

Novo visual da 
Avenida Central
Para muitos clientes, o prazer ao fazer compras 

não tem preço. A cobertura e a pintura do CA-
DEG resgataram antigos clientes e trouxeram 

novos, incentivaram lojistas que promoveram refor-
mas em suas lojas para dotá-las de ambiente agra-
dável, limpo e bonito.

A mudança visual da Avenida Central comprova 
isto: novas lojas e outras ampliadas demonstram a 
preocupação com a higiene,  organização  e o bom 
gosto na decoração dos ambientes. Sem dúvida, ga-
rantia para atrair cada vez mais clientes. Espera-se 
que essas ações de melhorias e benfeitorias sejam 
praticadas por todos os lojistas.

Aumento do acervo de 
imagens do CADEG 
- Exposição de fotos 

A administração está reunindo mais imagens 
para somar ao acervo de fotos do CADEG. 
Todo este material é importante para que se 

guarde a memória de um grande e importante Centro 
de Abastecimento, que tem histórias pra contar nes-
ses seus 47 anos de existência.
Na 3ª EXPO CADEG, já houve exposição de algu-

mas dessas fotos. Dê sua  contribuição. Se você tem 
fotos, documentos ou informações que contém um 
pouco mais da história do CADEG, procure a Ad-
ministração para que possamos aumentar o acervo 
histórico do nosso condomínio com sua doação. O 
CADEG agradece a sua colaboração.”
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ACONTECEU NO CADEG ACONTECEU NO CADEG

ExPO CADEG
Marcelo Chang  
Coordenador de 

Projetos do Sebrae

Marcelo Henrique da Costa 
 Secretário de Desenvolvimento

 Econômico SolidárioAconteceu nos dias 22, 
23 e 24 de setembro, a 
3ª Expo CADEG, feira 

anual de gastronomia promovi-
da nas próprias dependências  
do mercado. 

O evento reuniu diversas empre-
sas pertencentes ao pólo e tam-
bém outros parceiros. Através de 
mais uma edição da Expo CADEG 
é possível constatar o objetivo da 
feira: atrair novos empresários 
com a divulgação da variedade 
e da qualidade dos produtos dis-
poníveis no CADEG o ano intei-
ro; desmistificando a imagem de 
que no CADEG “tudo são flores”. 
Comprovadamente temos flores e 
muito mais!

Estavam presentes na cerimônia 
de abertura, o presidente, Sr. An-
dré Lima Pereira, o diretor social, 
Sr. Armed Nemr Sarieddine e os 
lojistas que fazem parte do proje-
to “Unir e Vencer” do SEBRAE/RJ, 
representando o CADEG. 

Prestigiaram o lançamento do 
nosso evento, o consultor e arti-
culador do SEBRAE/RJ, Sr. Edu-
ardo Peluso, o gerente regional 
do SEBRAE/RJ, Rodrigo Otávio 
Brantes, o superintendente regio-
nal Zona Norte do Banco do Brasil, 
Sr.Raimundo Perez Ferraz Júnior, 
a diretora de Pólos do SINDRIO, 
Srª. Rosana Santos, o Secretário 

Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Solidário – SEDEIS, 
Sr. Marcelo Henrique da Costa, 
entre outros parceiros, e apresen-
tando a cerimônia, o coordena-
dor de projetos do SEBRAE/RJ,  
Marcelo Chang. 

Durante toda a cerimônia en-
fatizou-se a importância do re-
posicionamento do 
CADEG no mercado e 
no fortalecimento da 
marca, como centro 
de abastecimento de 
referência no Rio de 
Janeiro. As novas im-
plantações, como As-
sessoria de Imprensa, 
um novo site e a re-
vista CADEG tornam 
possível a reestru-
turação da imagem 
de um mercado com 
tamanha importância  
no município.

O gerente regional 
do SEBRAE/RJ, Rodrigo Otávio 
Brantes, parabenizou a todos os 
responsáveis pelo crescimento 
do Cadeg e lembrou que vários 
outros projetos como este já pas-
saram pelo SEBRAE e não deram 
em nada. “... mas o CADEG tem 
dado muitos resultados. Preci-
samos da adesão de novos em-
presários para que o CADEG se 

torne referência na cidade”, disse 
Brantes. Rodrigo ressaltou a im-
portância de transformar o mer-
cado CADEG em uma referência 
para os turistas que visitam a  
cidade regularmente.

E para a Prefeitura da cidade, a 
participação do CADEG é correta 
e indispensável para o crescimen-

to, principalmente da 
região onde ele está 
localizado. O secre-
tário de Desenvol-
vimento Econômico 
e Solidário, Marcelo 
Henrique da Costa 
admitiu que ainda 
está sendo viabiliza-
do um processo me-
todológico para tornar 
oficial o CADEG como 
um pólo, mas aposta 
na parceria público-
privada da Prefeitura 
com o mercado e ou-
tros empresários para 

que esse progresso aconteça o 
mais breve possível. “O CADEG é 
um dos pilares fundamentais para 
o desenvolvimento sustentável da 
área de Benfica e adjacências. Os 
responsáveis pela Expo CADEG 
estão de parabéns, pois com ela 
reafirmam o peso valioso do mer-
cado”, afirmou o secretário.

Marcelo Henrique assegurou 
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que uma possível aliança entre o Clube de Regatas 
Vasco da Gama e o CADEG certamente contribuiriam 
ainda mais para o crescimento da área de Benfica.

Finalizando a cerimônia foi a vez de o presidente 
do CADEG, André Lima Pereira dizer algumas pala-
vras. André parabenizou principalmente o empenho 
de todos em querer transformar a visão do CADEG 
externamente. “Nós aqui de dentro do condomínio 
devemos adotar uma única ideologia, a de abrir as 
portas do CADEG e não ficarmos reféns das nossas 
próprias paredes. O objetivo é de elevar sempre o 
CADEG um degrau acima”, finalizou o presidente do 
condomínio.

Dando início às atividades da 3ª Expo CADEG, o 
coordenador de projetos do SEBRAE/RJ, Marcelo 
Chang, anunciou a primeira palestra da feira: Har-
monização de Queijos e Vinhos com o Sommelier  
Tiago Marques.

SUCESSO DAS PALESTRAS DA EXPO CADEG

Pratos rápidos – soluções simples.  Este tema da 
3ª EXPO CADEG foi muito bem desenvolvido pelos 
palestrantes, que agradaram com sugestões simples 
e saborosas, comprovadas pela degustação. E me-
lhor: todos os produtos utilizados são encontrados 
no CADEG.

O “sommelier” Tiago Marques levou o público a de-
gustar quatro diferentes tipos de queijos e vinhos, 
demonstrando a importância da “Harmonização de 
Queijos e Vinhos”.

No segundo dia, o técnico da Nestlé, Luís Fran-
ca adoçou o público do auditório com a demonstra-

ção do preparo fácil de sobremesas deliciosas com  
produtos da Nestlé.

Em seguida, a “chef” Tassiana Lage, do “Portal do 
Sabor”, conquistou a todos com sua interatividade 
convencendo também sobre a facilidade do preparo 
de picanha de cordeiro, conflit de legumes e farofa 
de pistache, além da maravilhosa geléia de tomates. 
Degustação com diversão!

No terceiro dia, o “chef” Paulo Roberto, da “Petit 
Paulette”, um dos vencedores do concurso “Comida 
di Boteco” (“O Globo”), derramou sua simpatia, en-
quanto preparava petiscos crocantes com ingredien-
tes simples, também degustados e muito apreciados.

Registramos o agradecimento de todos os par-
ticipantes da 3ª EXPO CADEG a esses profissio-
nais responsáveis pelo sucesso das palestras de  
nossa programação.    

André Lima Di-
retor do CADEG 

parabenizou 
principalmente 
o empenho de 

todos em querer 
transformar a  

visão do Cadeg 
externamente.

André Lima Pereira 
Diretor do Cadeg
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Representantes do Cadeg

Thiago Marques

Luis FrancaTassiana Lage

Paulo Roberto
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Modernidade, consciência 
ambiental e social
Considerada pelo INEA – Ins-

tituto Estadual de Ambien-
te – a melhor empresa do setor 
de coleta de resíduos sólidos e de 
limpeza urbana do Estado do Rio 
de Janeiro, a Locanty Soluções 
e Qualidade reforça sua parceria 
com o CADEG, modernizando seu 
sistema de coleta, de acordo com a  
legislação ambiental.
O principal projeto a ser implantado 

pela Locanty nas instalações do Ca-
deg é a construção de um Centro de 
Tratamento de Resíduos (CTR), com 
essa ação se iniciaria o trabalho de 
coleta seletiva dentro do pólo, com 
o objetivo de ajudar as comunida-

des do entorno do CADEG e princi-
palmente respeitar a atual situação 
social e ambiental do país.
Segundo o consultor da Locanty, 

Átila Rubens, o projeto está pronto 
e dentro da legalidade ambiental. 
Logo será apresentado ao Prefeito 
Eduardo Paes no pré-lançamento do 
projeto e posto em prática o quan-
to antes. “As novas tecnologias de 
limpeza trarão modernidade e me-
lhorias para os funcionários, donos 
de loja e também para os clientes do 
Centro de Abastecimento”, informa 
Átila Rubens.
Além disso, uma das finalidades 

da administração com a implanta-

ção desse sistema é organizar tam-
bém a presença dos catadores. A 
comida hoje inutilizada pelos esta-
belecimentos será transformada em 
alimento de qualidade e certificado 
por biólogos e nutricionistas. Com 
essas ações e através de parcerias 
com instituições sem fins lucrativos, 
esses alimentos serão distribuídos 
aos mais necessitados.
Todas as operações da Locanty So-

luções e Qualidade são cobertas pe-
las certificações estabelecidas pelo 
mercado e na legislação ambien-
tal, dando assim credibilidade às  
novas implantações.
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Elementos Filtrantes Filtros para Ponto de Uso Puri�cadores de Água Soft

Atendemos todo o Rio e Grande Rio

Rua Capitão Félix, 110 - Galeria Central - Loja 11
Site: www.acqualeve.com.br / E-mail: acqualeve@acqualeve.com.br

Telefax: (21) 

3878-1533 / 2580-6590 / 7842-0202
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NOTÍCIAS

Revista CADEG circula no
Ano da França no Brasil
Dentro da progra-

mação oficial do 
Ano da França no 

Brasil, a consultora Ana 
Lúcia Simões e a profes-
sora de merchandising 
na Suíça, Sílvia Deme-
tresco, em parceria com 
o SEBRAE, promoveram 
o “Imagens Urbanas – Vi-
trinas em Exposição”, no 
início do mês de setem-
bro, realizado na Asso-
ciação Comercial do Rio  
de Janeiro.

O evento, que tinha 
como objetivo fortalecer o 
intercâmbio entre a Fran-
ça e o Brasil, contou com 
a presença dos maiores 
especialistas brasileiros e 

franceses em visual mer-
chandising, estudantes e 
empresários da área.

Alguns empresários 
do Pólo CADEG compa-
receram ao evento e, a 
fim de promover institu-
cionalmente o mercado, 
apresentaram a revista 
do CADEG ao Diretor 
de Desenvolvimento do 
SEBRAE/RJ, Dr.Evandro 
Peçanha Alves que pos-
teriormente a levou ao 
Presidente da ACRJ, Sr. 
José Luíz Alquéres.

Este fato representou 
uma das melhores for-
mas de divulgação do 
trabalho realizado pelo  
Pólo CADEG. 
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Aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de agos-
to, o 51º Congresso Nacional de Ho-
téis, realizado no Centro de Conven-

ções Sulamérica, na Cidade Nova. O encontro 
trouxe à tona debates com hoteleiros e profissio-
nais do ramo sobre desafios na busca de novas 
demandas de hóspedes, alternativas de canais 
de distribuição e otimização de seus custos de 
produção e dos seus investimentos.

O tema central “A Conjuntura Internacional e a 
Hotelaria Brasileira” foi utilizado como base para 
a composição dos temas inseridos na programa-
ção do Conotel 2009. A expectativa é registrar 
um aumento significativo na perspectiva projeta-
da na última edição.

Sendo um dos patrocinadores do evento, o 
SEBRAE obteve um “stand” no local, onde pode 
expor seus serviços e projetos relacionados ao 
congresso e ao ramo hoteleiro, especificamen-
te. Aproveitando a parceria, representantes do 
CADEG puderam divulgar a marca do Pólo Co-
mercial e seus serviços no Conotel, através do 
“stand” do SEBRAE. 

NOTÍCIAS

Conotel 2009
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Entre em contato e conheça 
toda nossa linha!!!

End.: Rua Capitão Félix, 110  
Lojas 7/8/9 Praça Geral - CADEG - Ben�ca
Tel./Fax: (21) 3860-6433
Tel.: (21) 3890-3390
Site: www.giovanelli.com.br 
E-mail: comercial@giovanelli.com.br

•  Embalagens •  Fitas 
•  Papeis •  Etiquetas •  Artigos para Decoração e etc...

Ligue agora mesmo: (21)3891-6761Vidros, Artigos p/ decoração, 
Flores Arti�ciais e Desidratadas, 
Sementes Secas e Con�ra nossos produtos!

Rua Capitão Felix, 110 - P. Geral Ljs 2 e 3 - Telefone: (21) 3891-6761 
Site: www.artedecormix.com.br - E-mail: contato@artedecormix.com.br

Atendemos Clínicas, Hóteis, Pousadas, Bares, Restaurantes, Etc.
Produtos em Miniaturas, Sache, Blister, Etc.
Cestas, Pelúcias, Descartáveis e Artigos de Decoração

Tel.: 3860-1548 - Fax: 3860-7213  - E-mail: bigstore@bigstorecestas.com.br

w w w. b i g s t o r e c e s t a s . c o m . b r
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