
O gigante de Benfica comemora 50 anos em plena forma e com um
novo status: agora é, oficialmente, o Mercado Municipal do Rio

CADEG! CADEG! CADEG!
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O conteúdo dos anúncios contidos nesta revista é de inteira 
responsabilidade de seu respectivo anunciante, inclusive questão 
de direitos autorais, direitos de imagem, uso de logomarcas, 
regulamentações de classe e etc.

Mimado por celebridades e autorida-

des, adorado por donas de casa 

a artistas, nascia há exatos 50 anos, em 

Benfica, um bebê grande e sadio, alimentado 

até hoje com as mais variadas espécies de 

frutas, legumes, verduras, temperos, grãos, 

carnes, peixes, aves e laticínios. Cercado 

de flores perfumadas e plantas coloridas, 

o bebê cresceu, encorpou, ganhou prestígio 

e os holofotes da mídia. Mas até hoje a dúvi-

da persiste: é menino ou menina?

 – O Cadeg  é macho, avisa o diretor 

presidente André Lima Pereira, divertindo-se 

com a mania de parte da população de cha-

mar o Centro de Abastecimento do Estado da 

Guanabara pelo pronome feminino.

 Construído em janeiro de 1962 no 

terreno de uma fábrica de cigarros, “o” Cadeg 

é hoje um dos maiores polos de gastronomia, 

decoração e negócios do Estado do Rio. 

 – O Cadeg só existe em Benfica 

porque colocaram abaixo o Mercado 

Municipal, na Praça XV. Ainda bem. Acho 

que  caberiam uns 30 mercados municipais 

aqui – compara seu Antônio Conceição Pinto, 

diretor de patrimônio do condomínio, vasca-

íno como todos os outros companheiros da 

diretoria.

 Os corredores amplos com lojas de 

ambos os lados e o vaivém dos carregadores, 

além do colorido de mercadorias expostas 

nas portas das lojas, fazem parte do incons-

ciente afetivo dos cariocas, que procuram o 

mercado para os mais diversos fins. Do almo-

ço em família à decoração da igreja de um 

casamento chique, todos os caminhos levam 

a um mesmo lugar. Pensou flores? Pensou 

Cadeg. Frutas, legumes, plantas ornamen-

tais, vasos, jarros, descartáveis, embalagens 

para festas e presentes? Pensou Cadeg 

também. Surpreendente é saber que o con-

domínio também abriga lojas que vendem 

cauda de jacaré, palheta de capivara, azeites 

trufados, muçarela de búfala, carne de paca 

e berinjela japonesa. O diretor social Armed  

Nemr faz compras para seu restaurante, o 

Costelão, no próprio complexo:

  – É justamente essa variedade de 

produtos que nos faz ser uma referência, em 

gastronomia e decoração, no Estado do Rio 

de Janeiro. Não consigo imaginar nada que o 

Cadeg não tenha.

 Verdade seja dita. O condomínio 

é endereço certo há cinco décadas para 

qualquer ocasião. Natal, Páscoa, Dia dos 

Namorados, dos Pais, das Mães... Lojistas 

treinados pelo Sebrae, que oferece cursos de 

capacitação, transformaram o ambiente que já 

era acolhedor, mas rústico, num espaço ainda 

mais amigável e democrático, onde convivem 

pessoas de todas as nacionalidades (como o 

italiano das massas, o português do bacalhau, 

o japonês do molho shoyu), classes sociais e 

idades.

 – O Cadeg é maior do que muita cida-

de  – garante Armed, embalando seu bebê de 

50 anos que, a cada dia, parece mais jovem, 

divertido e moderno.
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Bomba! Bomba!
O mercado Municipal vem abaixo!

Corre-corre, sofrimento, dúvidas, interrogações.

 A notícia, em 1956, de que o Mercado Municipal 

seria demolido para a construção do Elevado da Perimetral, 

levou pânico aos 320 comerciantes que lá vendiam, prin-

cipalmente, hortifrutigranjeiros comprados diretamente do 

produtor, atingindo direta e indiretamente cerca de 10 mil 

famílias.

 Era preciso arregaçar as mangas e literalmente 

meter a mão na massa. Nessa época foram formados dois 

grupos. Um foi para a Avenida Brasil, onde foi construído 

o Mercado São Sebastião, com apoio do arcebispo Helder 

Camara. O outro grupo comprou em Benfica o terreno da 

fábrica de cigarros Veado, na rua Capitão Félix, e iniciou  

imediatamente a construção. E foi assim que em janeiro 

de 1962, nascia o Centro de Abastecimento do Estado da 

Guanabara.

 Muitos meteram literalmente o pé na lama 

para construir o gigante que hoje se destaca na paisa-

gem de Benfica. Antes das obras começarem, porém, 

era preciso ultrapassar várias barreiras burocráticas. 

 Foi realizado concurso para aprovar um projeto 

arquitetônico que atendesse às necessidades dos comer-

ciantes. O projeto vencedor foi dos Arquitetos Vigor Artese e 

Moacyr Gomes da Costa.

 A planta foi aprovada pela Prefeitura em setembro 

de 1957. Em seguida foi convocada uma assembleia que 

indicou uma comissão executiva constituída pelos comer-

ciantes Antônio Jorge Martins, José Eduardo Esteves Fraga, 

Carlos Vieira da Silva, Antônio Nunes Martins, Laerte Sobral, 

Manuel Nunes Frade, Roberto Martins, Miguel Scofano, 

David Moreira da Silva, Antônio Afonso Nunes Martins, 

Leandro Paulino de Menezes, Amadeu Nunes Frade, João 

Nunes Martins, José Maria Cordeiro e Manuel da Costa. 

 A comissão, aparentemente numerosa, foi dividida 

em três ou quatro subcomissões para agilizar a compra de 

materiais como madeira, ferro, cimento, tijolos, etc... Uma das 

subcomissões ficou encarregada de encontrar uma entidade 

de crédito que desse suporte financeiro àqueles que não 

podiam, mensalmente, pagar as suas prestações e contratar 

uma construtora de alto porte. Depois de muitas reuniões, foi 

fechado acordo com a Cooperativa Banco de Crédito Federal 

Ltda. A construtora contratada foi a Cavalcante Junqueira. 

A obra, iniciada em 6 de setembro de 1957, foi considerada, 

na época,  a terceira  maior do Brasil  em volume de concreto 

armado, ficando atrás somente do  estádio do Maracanã e da 

Hidrelétrica de Furnas.

O jeito
foi meter
o pé na

Terreno comprado à fábrica de 
cigarros Veado tinha quantidade 
enorme de aterro a ser retirado

lama

Rua Capitão Félix, 110 - Sobreloja 28 - CADEG - Benfica - Rio de Janeiro - RJ
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Pode perguntar para Antônio Pereira do Santos o que 

quiser sobre a construção e inauguração do Cadeg, há 

50 anos. Do alto dos seus 87 anos, memória privilegiada, o 

primeiro presidente do condomínio vai responder com rique-

za de detalhes, como se tivesse uma foto preto e branca, 

amarelada pelo tempo, bem segura nas mãos. Antônio, que 

se auto-define como “testemunha ocular da história”, lembra 

bem como foi a eleição que o conduziu até a cadeira presi-

dencial do complexo:

 – Os lojistas já estavam can-

sados de ser dirigidos pela Coo-

perativa Banco de Crédito Federal. 

Resolveram, então, que era hora de 

tomar as rédeas do próprio negócio. 

Criou-se duas chapas para concorrer 

à presidência. Uma com o candidato 

da Cooperativa, Nelson Guimarães, 

outra, encabeçada por mim. Fui elei-

to com 400 e poucos votos, maioria 

absoluta. Mas chamei o candidato 

derrotado para trabalhar comigo. 

 Talvez poucos saibam, mas a 

geração que tomou para si a função 

de gerenciar o Cadeg, ao contrário 

da anterior, formada pelos pais que trabalhavam no Mercado 

Municipal, era bem preparada para a função. Antônio é eco-

nomista:

 – A geração do meu pai teve, entre outros, o mérito 

de formar a geração seguinte. Havia médicos, engenheiros, 

advogados... Havia muitos, também, com o ensino básico. 

Mas, juntos, aqueles homens formavam uma massa tão 

homogênea que um grupo supria as necessidades do outro. 

O que mais impressionava era o espírito de aglutinação e 

comunhão de propósitos daquela gente.

 Antônio já não é lojista no Cadeg (tem algumas salas 

alugadas lá), mas nunca perdeu o vínculo com o mercado:

 – Meu maior orgulho não é ter sido o primeiro presi-

dente do Cadeg, mas pertencer ao Cadeg. Minha formação 

humana está ligada ao fato de conviver com pessoas de 

vários tipos sociais – garante o ex-presidente, lembrando os 

tempos em que dava expediente na 

loja A.P. Santos, de frutas e legumes, 

na rua 15, lojas 2 a 4. – Eu saía direto 

das festas para o trabalho. A vida no 

Cadeg começava às 20h  e ia até às 

10h da manhã.

 O carinho pelo mercado que ajudou 

a fundar é tão grande que Antônio 

preparou um texto para homenagear 

os 50 anos de sua fundação:

– O Cadeg é uma referência positiva 

no contexto diário do Rio de Janeiro. 

Para aqueles que nos deixaram, não 

esqueçamos a menção honrosa de 

vencedores do desafio. Para os atu-

ais dirigentes, o louvor da excelência 

do presente, expresso pela atividade de cada um, gera a 

expectativa de um futuro brilhante para a história do Cadeg. 

E finaliza com atos de amor a esta cidade cada vez mais 

maravilhosa.

 Na despedida, mais uma declaração de amor ao 

condomínio:

 – O Cadeg é um monumento, uma referência na vida notur-

na do carioca.

Primeiro presidente lembra com riqueza de 
detalhes a construção do complexo

Seu Antônio lembra com riqueza de detalhes 
do Cadeg de antigamente (foto menor)
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ANTES

DEPOIS

Quem está na chuva é pra se molhar. Mas o cliente do 

Cadeg tem a opção de ficar sequinho. A cobertura feita 

pela diretoria anterior – da qual três membros permanecem 

na administração atual – rende frutos até hoje. A cobertura 

acabou com as poças de água que se formavam nos dias de 

chuva e trouxe de volta os fregueses que, nos dias quentes, 

fugiam do sol:

 – A cobertura do mercado mudou a visão do lojista 

e, por tabela, mudou a do cliente também. O capricho com 

a exposição das mercadorias, 

já que as ruas, mesmo em 

dias de chuva, continuavam 

limpas, permanece até hoje – 

conta o ex-presidente (de 2005 

a 2008) Eugênio Silvestre da 

Cruz, dono de uma loja de 

laticínios no condomínio.

 Atual diretor tesourei-

ro, Eugênio é um dos cinco 

dedos da mão que comanda o 

Cadeg com pulso firme desde 

2009, quando foi empossada a diretoria atual. 

 Eleito presidente no final de 2008, André Lima 

Pereira pertence à segunda geração de lojistas de sua famí-

lia. O pai chegou no Cadeg em 1962. O filho veio trabalhar 

na loja paterna em 1990 e, em 1998, abriu seu próprio negó-

cio, a Giovanelli Embalagens. O estilo é suave. Fala mansa, 

gestos sutis, bem educado, André parece navegar em águas 

calmas. Bem diferente de alguns anos atrás quando o mer-

cado passou por um certo alvoroço:

 – Passamos por momentos ruins, com público 

baixo e pouca divulgação. Além do mais, o condomínio esta-

va cheio de dívidas trabalhistas. Graças a Deus tudo está 

sanado – atesta Eugênio sem esconder a admiração pelo 

atual presidente.

 – O André tem uma comunicação direta com o lojis-

ta, o que facilita a solução de vários problemas. Aliás, todos 

pra lá de enxutoUm cinquentão
dos lojistas e o conforto dos clientes, que antes enfrentavam sol e chuvaCobertura em todas as ruas foi fundamental para aumentar a confiança

nós da atual diretoria temos essa preocupação.  Há um livro 

de reclamações e sugestões dos lojistas aqui.

 A ordem na diretoria, que funciona na sobreloja, é 

continuar empurrando o mercado para cima. André admite 

que ainda tem muita coisa a ser feita. Uma delas é a indivi-

dualização da luz:

 – Esse é um velho desejo dos lojistas. Estamos 

desenvolvendo um projeto, junto à Light, nesse sentido.

Outro grande desejo dos empresários está se realizando: 

parte do condomínio é moni-

torado por câmeras de segu-

rança. Também é antiga a rei-

vindicação por mais banheiros 

além dos já existentes nas 

unidades do Cadeg.

 Transformar um mercado 

popular em um pólo de refe-

rência em decoração e gas-

tronomia não é tarefa que se 

realize da noite para o dia. 

O diretor social, Armed Nemr 

Sarieddine, não economiza energia para colocar o complexo 

de Benfica bem no centro dos holofotes da mídia. É ele quem 

coordena as ações de publicidade que tem dado maior visibi-

lidade e prestígio ao condomínio. 

 – O prefeito Eduardo Paes nos ajudou a realizar um 

grande sonho, que era transformar o Cadeg num mercado 

municipal.  O Rio, desde a demolição do mercado da Praça 

XV, não tinha um, ao contrário das outras grandes cidades 

do Brasil. É muito importante para nós ostentarmos esse 

título.

 Dono da Churrascaria Costelão, Armed tem fome de 

progresso e modernidade. Seu projeto para o Cadeg é de 

longo prazo:

 – Estamos preparando o mercado para os próximos 

50 anos – garante.

Antônio Conceição Pinto - Diretor de Patrimônio
Também é fundador do Cadeg. É dono da loja Santo 
Antônio, especializado em abóboras.

“Nosso patrimônio está no aumento dos clientes”

José Nunes Pericão - Diretor Secretário
Chegou no Cadeg em 1962, ano da inauguração do 
mercado. Várias lojas alugadas.

Armed Nemr Sarieddine - Diretor Social
Chegou ao Cadeg em 1982 levado por um tio.
É dono da Churrascaria Costelão.

“Estamos preparando o Cadeg para os
próximos 50 anos”.

Eugênio Silvestre da Cruz - Diretor Tesoureiro
Chegou ao Cadeg em 1990. Dono da loja de 
laticínios Brasil Tropical

“Saneamos todas as dívidas do condomínio”

André Lima Pereira - Presidente
Chegou no Cadeg em 1990 para trabalhar com o 
pai. Em 1998 abriu sua própria loja, a Giovanelli 
Embalagens.

“Tenho muitos planos, mas não quero fazer nada 
contra a vontade da maioria”.

“O Cadeg está na boca do povo”
 Em seu quarto mandato como diretor de patrimônio, 

Antônio Conceição Pinto, também fundador do complexo, 

aposta numa valorização ainda maior do condomínio nos 

próximos anos:

 – Nosso maior patrimônio está no aumento de clien-

te, circulação e asseio. Se o freguês se sente bem, ele vem, 

ele volta, ele traz os amigos e isso gera mais renda, mais 

investimentos, por parte do comerciante. Vivemos um ótimo 

momento. O Cadeg está na moda. Está na boca do povo.

A cobertura (foto na parte de baixo) mudou o 
comportamento do freguês e do lojista 
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Produtos • Equipamentos • Cursos • Publicações

No Arte com Sabor Bazar você encontra os
produtos das melhores marcas do mercado:

Recheios • Formas • Decoração
Corantes e Aromas • Coberturas • Chocolates

Rua Capitão Félix, 110/Loja 02 - Pav.Térreo - CADEG
Benfica - CEP 20920-310 - Rio de Janeiro

(21) 3860 0848
www.artecomsaborbazar.com.br • bazar@artecomsaborbazar.com.br

Tel.: 3526-5675
Rua Capitão Félix 110 - CADEG - Estacionamento da Sobreloja

Funcionamento 24hs

Segurança e conforto

Seguro R/C garagista

Master Park Estacionamentos Filial CADEG

Vagas cobertas

2589-4960
revistasaocristovaosn@gmail.com
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É possível encontrar no Cadeg feijão de dez variedades diferentes, além do popular 
pretinho: carioca, azuki, branco, cavalo, corda, fradinho, rosa, roxo, mulatinho e vermelho.

A madrugada, aliás, é o horário preferencial para a compra de frutas e flores, que chegam 
ao condomínio fresquinhas.  A maioria dos restaurantes abre a partir das 11h.

O Cadeg está aberto 24h por dia. Mas, atenção, as lojas têm horário diferenciado: 
algumas funcionam só na parte da manhã ou de madrugada.

O complexo tem cinco andares, dividido em: térreo (galerias); segundo andar (sobrelojas); terceiro 
andar (lojas), quarto e quinto andares (prédio com escritórios de serviços em geral). 

O lixo é recolhido às toneladas (cerca de 20 tl por dia).

Cinco mil pessoas trabalham no Cadeg
(sem contar os profissionais indiretos).

O Estado que dá o nome ao Cadeg foi  extinto em 1975, na 

fusão com o Grande Niterói, nascendo daí o Estado do 

Rio de Janeiro. Mas o Centro de Abastecimento do Estado da 

Guanabara, na época com 13 anos de bons serviços prestados 

à comunidade, já era uma marca poderosa. E o nome, apesar 

de alguns votos favoráveis à troca, sobreviveu:

 – Houve propostas para mudança, mas sem evolução 

– conta o diretor social, Armed Nemr – Somos uma referência 

na venda de vinho, bacalhau, condimentos, frutas, legumes, 

decoração... O povo não aceitaria ou se acostumaria com outro 

nome. 

 Sempre rola uma história no Cadeg e até a escada 

rolante (sem trocadilhos) tem história pra contar: foi uma das  

primeiras instaladas no Rio de Janeiro, levando milhares de 

pessoas ao mercado popular só para subir e descer, descer e 

subir, sem fazer força. A novidade deu ares de modernidade ao 

condomínio, que foi ganhando importância na vida comercial e 

social dos cariocas sem perder a simplicidade – poucas lojas 

tinham caixa registradora na época. 

 Curiosamente foi a Giovanelli Embalagens (Praça 

Geral, lojas 7, 8 e 9), do presidente André Lima Pereira, uma das 

primeiras a exibir uma caixa registradora e a adotar o sistema de 

auto serviço, como num supermercado. No último Natal, a loja, 

&Marca poderosa&Números grandiosos
O Estado da Guanabara foi extinto, mas o nome Cadeg, de grande apelo popular, sobreviveu

Você Sabia?

especializada em embalagens, fitas, papéis, etiquetas e artigos 

para decoração, fez sucesso oferecendo versões divertidas do 

Bom Velhinho, vestido até de mestre-cuca.

 Os números que giram em torno desse gigante nada 

adormecido (afinal, trabalha 24h por dia) são tão grandes quanto 

as abóboras vendidas na loja Santo Antônio (foto), na rua 11, 

de propriedade de seu Antônio Conceição Pinto, diretor de 

patrimônio do condomínio.  Ele já chegou a estocar 50 toneladas 

do legume em sua loja.

 Impressionante também são os números de pessoas 

que batem perna por lá em busca, por exemplo, de um 

tempero diferente ou um presente para um amigo: cerca de 16 

mil/dia. Compatível 

com o entra e sai 

de veículos, nos 

dois pisos de 

estacionamento, 

que beira os 

números dos 8 mil. 

No terceiro andar 

o estacionamento 

é grátis e livre de 

flanelinhas.
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Fundador e presidente da Câmara Comunitária do Bairro 

Imperial de São Cristóvão (acreditem! Esse é o nome 

oficial do bairro desde 14 de agosto de 2007), Maurício 

Mendes de Araújo confessa: é um romântico incorrigível. 

Muitas das flores com que presenteou a mulher foram 

compradas no Cadeg. Principalmente violetas e rosas 

vermelhas, “sinônimos de emoção e paixão”, as preferidas 

de Sueli Mendes. Frequentador assíduo do mercado há mais 

de 30 anos, Maurício também é 

fã do bacalhau Morhua, figurinha 

carimbada, e exposta com orgulho, 

em muitas lojas da Avenida 

Central. Para acompanhar, vinho 

português, pá:

 – Eu adoro comprar 

coisas no Cadeg. Aqui tem de 

tudo, produtos de qualidade, 

importados, em conserva 

ou fresquinhos. Acho que foi 

justíssima a decisão da prefeitura  

em transformar o condomínio 

em mercado municipal. Com 50 

anos de luta e superação, eles 

merecem esse título. Além do 

mais, será excelente para a região 

de São Cristóvão e Benfica.

 A Câmara Comunitária 

(2589-7027) e o Cadeg sempre 

andaram juntos em projetos para a 

melhoria dos bairros que compõem 

a 7ª Região Administrativa (São 

Cristóvão, Benfica, Mangueira e 

Vasco da Gama). A revitalização 

dessa área foi iniciada pela Câmara Comunitária, fundada 

em dezembro de 1998, com o apoio de diversas instituições, 

oradores e empresários. 

 – Desde então o Cadeg vem atuando junto à 

Comissão de Revitalização de São Cristóvão para buscar 

melhorias para a região e, consequentemente, para este 

grande polo econômico e social.

 Maurício Mendes acredita que o projeto de ligação 

metrô/ônibus circular, saindo da estação de São Cristóvão, 

que será totalmente reformada, atrairá um grande número de 

pessoas ao bairro, beneficiando seus cartões postais, como 

a Quinta da Boavista, o estádio de São Januário, a Feira dos 

Nordestinos e o Cadeg:

 – Muita gente vai querer conhecer esse grande 

mercado popular, que já é famoso 

até fora do Rio de Janeiro.

 Para comemorar os 50 anos 

do Cadeg em grande estilo, o 

presidente da Câmara Comunitária 

de São Cristóvão listou algumas 

das melhorais previstas para a 

sétima região até a Olimpíada de 

2016: recuperação do Minhocão, 

considerado patrimônio histórico, 

investimentos em projetos sociais 

e urbanização dos morros do 

Tuiuti e Mangueira, além da 

criação do Polo de Moda de São 

Cristóvão, que conta com mais de 

300 empresas do setor:

 – As obras do Porto 

Maravilha e Porto Olímpico e a 

ligação do Maracanã com a Quinta 

serão importantes para devolver 

aos nossos bairros o destaque 

que tiveram no Brasil imperial.

 Passeando pelas ruas do 

Cadeg, conhecidas de longa 

data, Maurício aproveitou para 

deixar uma mensagem aos dirigentes e lojistas do complexo 

empresarial:

 – Parabenizo o presidente do Cadeg, André Lima 

Pereira, sua diretoria e associados, pelo dinamismo e 

capacidade com que vem gerindo este grande mercado, agora   

municipal. A Região da Grande São Cristóvão agradece.

Consumidor à moda antiga

Maurício gosta de comprar flores, vinho e bacalhau (abaixo) no Cadeg

Presidente da Câmara Comunitária de São Cristóvão gosta de comprar flores, bacalhau e vinho no Cadeg 
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Maçã –  Rica em fibras. Se consumida com casca, ajuda a 

controlar os níveis de glicose e colesterol. Também auxilia no 

controle do peso por proporcionar sensação de saciedade e 

regularizar o intestino. Além de ser excelente para a memó-

ria: o consumo de uma maçã por dia, ou o suco da maçã, 

ajuda na cognição cerebral.

Abacaxi – Rico 

em potássio, mag-

nésio, cálcio, vita-

minas A, C, B1. 

Contém bromeli-

na, substância que 

atua na quebra de 

proteínas, auxilian-

do na digestão. 

Também é rica em 

fibras, auxiliando 

no funcionamento 

do intestino.

Melão – Contém 

vitaminas do complexo B e minerais, como cálcio. Possui 

alto conteúdo de celulose, que lhe dá uma função laxante 

suave. Ideal para dietas com controle de calorias, por ter  

grande quantidade de água, como a melancia. Suas semen-

tes também têm propriedades funcionais: depois de torradas 

e trituradas podem ser usadas como a farinha de linhaça, em 

sucos ou iogurtes, pois são ricas em magnésio, beneficiando 

A nutricionista Kátia Braga 
tem consultório no Shopping  
Esplanada da Barra,
Avenida das América, 3939, 
Bloco 1, Sala 220
Contato pelos telefones:
2431-3122/8237-9969. 
Ela atende em domicílio, 
com programa de 
emagrecimento personalizado

os pacientes que sofrem de dores de reu-

matismo e artrose. Excelente para quem 

sofre de osteoporose.

Para combater insônia

Banana – Rica em B 6, carboidrato, potás-

sio e  triptofano, precursor da serotonina  

– que gera sensação de bem-estar – e 

melatonina, hormônio do sono. Logo, atua 

na depressão, sono e humor. Os baixos 

níveis de serotonina estão relacionados 

com alterações do sono, tão comuns em 

pacientes ansiosos e deprimidos. Essas 

alterações do sono, normalmente através 

da insônia, deve-se ao desequilíbrio entre 

a serotonina e um outro neurotransmissor, a acetilcolina.

Maracujá –  Contém substância calmante, passiflora.

Antes de malhar

Banana com aveia e mel – Fonte de carboidrato facilmente 

absorvido pelo organismo, dando energia e substrato para o 

exercício, evitando a perda de massa muscular. Ao contrário 

do que se pensa, ao malhar ou fazer qualquer atividade física 

com estômago vazio, perdemos massa muscular e não gor-

dura. Isso acontece porque o organismo tira energia para o 

exercício da degradação da massa magra.

Num mercado 

grande pra xuxu, 

as estrelas do setor 

hortifrutigranjeiro cos-

tumam ser as frutas. 

E elas estão espalha-

das em toda parte pelo 

Cadeg. Concentradas 

principalmente na 

Avenida Central, as 

lojas de frutas podem 

ser encontradas tam-

bém em várias ruas 

do condomínio, com 

seu colorido típico. 

No Alto Minho Frutas 

Ltda (Rua 10, loja 17) é 

possível comprar uma 

caixa com dez dúzias 

de laranja (isso mesmo, 120 unidades!), a R$ 20,00:

 – Noventa por cento das laranjas que vendo são 

pera, ideal para fazer suco. Crianças e idosos preferem a 

lima, mais docinha e com pouca 

acidez – explica o dono, Germano 

Caridade. 

 Mas, atenção. Cuidado com 

o suco de laranja se o objetivo for 

emagrecer. Segundo a nutricionis-

ta e especialista em reeducação 

alimentar, Katia Braga, a laranja é 

extremamente calórica: 

 – Mas ela não é uma vilã da 

alimentação, pelo contrário. A laran-

ja está no grupo dos antioxidantes, 

que combatem o envelhecimento, 

devido o seu alto teor de vitamina C. 

Ela contém potássio em quantida-

des significativas, importante para 

as transmissões nervosas, contra-

ção muscular e equilíbrio osmótico. 

Além do mais, ajuda na absorção do 

ferro, se consumida logo após a refeição principal, como o 

almoço, por exemplo. E ainda contém fibras que, se consu-

mida com o bagaço, auxiliam no funcionamento do intestino.

Para a personal diet 

(faz dieta personaliza-

da), o Cadeg, com seus 

produtos frescos e de 

qualidade, é a “visão 

do paraíso”. Kátia dá 

dicas de como usar as 

frutas para cada fim 

específico: 

Para manter a 
pele hidratada 

Uva – É rica em antio-

xidante e resveratrol, 

substância que com-

bate os radicais livres. 

Ajuda na circulação e 

evita a aterosclerose (doença que diminui a luz dos vasos 

sanguíneos, aumentando a pressão e o trabalho do cora-

ção). E ainda aumenta o HDL, o colesterol bom. Tem capa-

cidade fotoprotetora, protegendo a 

pele dos raios ultravioletas. As uvas 

vermelhas contém mais resveratrol.

Acerola, caju e goiaba – Contém 

antioxidantes, além de vitamina C, 

que ajuda no combate a radicais 

livres e aumenta a imunidade. A 

goiaba tem muito mais vitamina C 

do que a laranja. A cereja também 

contém uma quantidade considerá-

vel de antioxidantes.

Para ajudar a emagrecer

Melancia – Contém propriedades 

diuréticas, já que sua composição 

é basicamente de água. Também 

contém vitamina A e C. É fruta de 

baixa caloria. Seu suco, se tomado 

junto com as sementes, ajuda no controle do colesterol. E o 

chá de sementes de melancia ajuda no controle da pressão 

sanguínea.

A nutricionista Kátia Braga, especialista em reeducação
alimentar, dá discas de como se tornar uma uva

Nãotransforme
abacaxi!!!
a sua dieta em um
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 Português de Braga, 76 anos, Luiz Lobo logo perce-

beu, em 1963, que era preciso fisgar os feirantes que tran-

sitavam pelo Cadeg diariamente em busca de mercadorias. 

Foi assim que surgiu a Sapataria e Camisaria Feirante (foto) 

no primeiro piso, ao lado da escada rolante, nome dado em 

homenagem aos fiéis fregueses. Com o pai visitando a terri-

nha, o filho André Luiz Lobo fala por ele:

 – Nosso maior sonho se concretizou: o Cadeg se 

transformou oficialmente no mercado municipal do Rio, o que  

atrairá mais turistas pra cá. 

 Presidente do Conselho Consultivo, o advogado, 

contador e corretor Jaime José Alves Teixeira conhece 

o  Cadeg  na palma da mão. Ele ajudou a legalizar várias 

empresas antes de comprar, em 1967, sua primeira loja 

no condomínio. Lá, na sobreloja 19, instalou o Escritório 

Contábil São Sebastião. E, mais tarde, a empresa Imobiliária 

São Cristóvão. Atualmente, ocupando uma área seis vezes 

maior na Galeria Nobre e empregando dezenas de pessoas, 

Jaime vê na aliança entre juventude e experiência a razão 

pela modernização e visibilidade do Cadeg:

 – Muitos comerciantes também colaboraram de 

forma atuante nesta nova época do mercado. 

Português de Trás-os-Montes, de onde trouxe para o Brasil 

os irmãos Cílio José, José Manuel e Mário José, titulares do 

Escritório Contábil São Sebastião, Jaime destaca também “a 

cobertura sobre as lojas e a pujança da Praça das Flores” 

como fatores decisivos para o Cadeg ter deixado de ser “um 

desconhecido”.

Para quem começou a vida numa padaria, o sonho nunca 

acaba.  A brincadeira poderia resumir a história de 

Orlando Pereira (foto abaixo), 67 anos, português de Viseu, 

um dos mais antigos empregados/ lojistas do Cadeg. Em 

1961, antes mesmo de o mercado ser inaugurado,  era ele 

quem fornecia pão aos operários que trabalhavam na obra. 

Assim como Germano Caridade, Luiz Lobo, Pascoal Botino 

e Jaime José Teixeira, todos lojistas tradicionais do mercado, 

Orlando  tem muita história pra contar:

 – Comecei a trabalhar no Cadeg em 62, na loja 

Lavourinha Princesa Ltda, que vendia batatas, alho, ovos e 

cebola no atacado. Depois montei minha própria loja e hoje 

ajudo meu filho a tomar conta da Big Store  (Rua 14, loja 18), 

especialista em cestas de café da manhã. Na verdade sou 

fiscal da natureza, venho quando quero – conta Orlando, 

rindo, para emendar que já trabalhou “como um leão.” – Tive 

que me aposentar porque o médico me proibiu de carregar 

peso.

 Já Germano Caridade, 66 anos, continua na ativa. 

Desde que chegou ao mercado, um dia depois de desembar-

car no Brasil, não faltou um dia sequer:

Adeus às vacas magras!
• Lojistas mais antigos festejam os bons ventos que sopram no Cadeg •

  – Abro minha loja por volta de meia noite e vou direto 

até às 10h da manhã – diz o português do Minho, tradicional 

vendedor das laranjas (Rua 10, Loja 17) que chegam diaria-

mente de São Paulo:

 – O Cadeg passa atualmente por uma fase espeta-

cular, com uma administração moderna que trouxe o cliente 

de volta. Já tivemos época de vacas magras aqui, principal-

mente quando o Ceasa foi fundado, em 1974. Houve uma 

vazante, mas hoje, graças a Deus, temos novamente uma 

movimentação febril.

 Germano se orgulha de ser um dos fundadores do 

“forró português”, a festa conhecida como “Cantinho das 

Concertinas (todos os sábados, a partir do meio dia):

 – Há 15 anos não se via uma viva alma no Cadeg  

sábados à tarde. Agora é uma multidão.

 Aos 81 anos, aposentado desde 2005, Pascoal 

Bottino não esquece os amigos. Duas vezes por semana vai 

ao Cadeg bater papo e saber das novidades do velho mer-

cado:

 – Nesses 50 anos acho que a maior mudança acon-

teceu por conta da cobertura das lojas. Foi uma luta e tanto, 

mas os que eram a favor da cobertura venceram e mudaram 

a cara do mercado. Fui um dos que mais lutou. O pessoal 

da oposição dizia que eu era contra o sol – lembra, rindo, o 

descendente de italianos.
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 O Centro de Abastecimento pode se beneficiar com 

o fato de o Rio sediar os Jogos Olímpicos?

  EP – Desde que o Rio ganhou o direito de sediar 

os Jogos Olímpicos, venho trabalhando para que a cidade 

seja a maior beneficiada com essa vitória. Há dois tipos de 

Jogos Olímpicos: aquele em que os Jogos se beneficiam da 

cidade escolhida e aquele em que a cidade se beneficia das 

Olimpíadas. Desde a vitória, escolhemos a segunda opção e 

estamos promovendo as maiores intervenções urbanas que 

o Rio experimentou nas últimas décadas. Incluímos a área 

do Porto entre os locais que receberão instalações olímpicas, 

iniciamos a construção dos corredores expressos com BRT 

Transoeste (que liga a Barra da Tijuca a Santa Cruz e Campo 

Grande) e Transcarioca (Barra da Tijuca/Aeroporto Tom 

Jobim, passando por Jacarepaguá, Madureira e Penha) e, 

em breve, começaremos a construir a Transolímpica (ligando 

a Barra a Deodoro, dois importantes locais de competições 

das Olimpíadas) e a Transbrasil (que vai ligar Deodoro ao 

Aeroporto Santos Dumont). Quando prontos, os corredo-

res BRTs se conectarão e estarão integrados com outros 

modais, provocando uma verdadeira revolução no sistema 

de transportes da cidade. Desenvolvemos ainda, em parce-

ria com os governos federal e estadual, projetos importantes 

para a cidade, como o saneamento dos rios da bacia de 

Jacarepaguá e das lagoas da Barra da Tijuca, o Parque dos 

Atletas, que já foi entregue, a ampliação do Sambódromo, o 

Morar Carioca (que urbanizará todas as favelas cariocas até 

2020), o Bairro Carioca, entre muitos outros. 

 

 Como a maioria dos comerciantes é portuguesa e, 

por extensão, vascaína, o prefeito pode se considerar «em 

casa» quando vai ao Cadeg?

 EP – Onde tem vascaíno eu tô em casa! O melhor do 

Cadeg é justamente isso – ali sei que somos maioria.

 Poderia enviar uma mensagem comemorativa aos 

50 anos do Cadeg?

 EP– Quero dizer aos comerciantes e trabalhadores 

do Cadeg que vocês prestam um grande serviço ao Rio de 

Janeiro, mantendo vivo, em todos os sentidos, um espaço tão 

importante. Vocês são pessoas que dão duro todos os dias 

para que os moradores dessa Cidade Maravilhosa tenham 

em casa e à mesa produtos de qualidade. Aos frequentado-

res do Cadeg, peço que conservem e continuem prestigian-

do este espaço que já se tornou tradicional na nossa cidade. 

E para quem ainda não conhece o Cadeg: vocês não sabem 

o que estão perdendo. Levem suas famílias e aproveitem!

verdadeiro orgulho
para os cariocas.

Fotos Beth Santos

O prefeito Eduardo Paes discursa aplaudido pela diretoria do Cadeg  e depois recebe o troféu 
comemorativo dos 50 anos do mercado das mãos do presidente André Pereira Lima

O prefeito Eduardo Paes não tem dúvidas: o cinquen-

tão Cadeg já conquistou seu lugar no coração dos 

cariocas. “Ali não é só o local onde se encontra produtos 

e serviços de qualidade. É um ponto de encontro e de 

referência para quem mora aqui e quer apresentar a Cidade 

Maravilhosa aos turistas e parentes de fora”. Vascaíno assu-

mido, Paes já elegeu o Cadeg como um de seus cantinhos 

preferidos:

 – Onde tem vascaíno eu tô em casa! O melhor do 

Cadeg é justamente isso: ali sei que somos maioria.

Confira, a seguir, uma entrevista exclusiva com o prefeito 

para a Revista do Cadeg:

 O Cadeg, que já é uma referência em decoração e 

gastronomia no Rio de Janeiro, vai ter maior visibilidade após 

a operação urbana do Porto Maravilha?

 Eduardo Paes – A área do Porto estava degrada e 

abandonada pelo poder público há muitos anos. Ver aquela 

região revitalizada era um sonho antigo de todo carioca. 

Graças ao projeto Porto Maravilha, a Zona Portuária será 

reurbanizada e se transformará em um importante polo 

econômico, cultural e de turismo. As obras que estão sendo 

implementadas no Porto beneficiarão também a todos os bair-

ros do seu entorno, incluindo Benfica.  Além disso, o Porto é 

também olímpico  – ali serão construídas instalações para os 

Jogos Rio 2016, como as vilas dos árbitros e de mídia não cre-

denciada, um hotel cinco estrelas e um centro de convenções. 

Isso significa vida nova para toda aquela região, com atração 

de muitos turistas e novos moradores que, sem dúvida, terão 

o Cadeg como opção de lazer e compras.

 Frequentava o Cadeg antes de se tornar prefeito? 

  EP – Como bom carioca, há muitos anos conheço o 

Cadeg. A minha agenda de prefeito tem me impedido de ir a 

tantos lugares que eu gosto devido aos compromissos com a 

cidade. Mas o Cadeg é um desses lugares que eu recomen-

do para quem quer conhecer o melhor do Rio.

 O Cadeg, além do estádio de São Januário, Quinta 

da Boavista e Feira dos Nordestinos, também pode ser con-

siderado um ponto turístico daquela região?  

 EP – Sem sombra de dúvida! O Cadeg já conquistou 

o seu lugar no coração do carioca. Ali não é só o local onde 

se encontra produtos e serviços de qualidade. É um ponto de 

encontro e de referência para quem mora aqui e quer apre-

sentar a Cidade Maravilhosa aos turistas e parentes de fora. 

O carinho e eficiência no atendimento tem levado o nome 

do Cadeg para além das divisas da nossa cidade e atraído 

muitos visitantes. É um verdadeiro orgulho para o carioca.

C a d e g :
Prefeito agradece ao mercado 
por abastecer os lares do Rio

O prefeito Eduardo 
Paes com o diretor 
social, Armed Nemr, 
e o presidente André 
Pereira no portal do 
auditório preparado 
para a festa
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Dentro das lojas que comercializam flores no Cadeg o preço 

também sai bem mais em conta que nas floriculturas ou até 

mesmo em feiras-livres. Mas não é só isso. O condomínio 

oferece até cursos para quem quer se especializar em arte 

floral. No Caminho das Flores (Rua 17, lj 3, tel 3860-9362), 

três aulas saem a R$ 390,00 (parcelados em até três vezes), 

mais taxa de inscrição de R$ 40,00. O professor Eduardo 

Yoshimaru Ohtsubo ensina a fazer buquês para presentear 

e de noiva, além de decoração de igrejas e salões de festas 

com técnicas tradicionais e modernas, a gosto do freguês. O 

valor inclui material e apostila. Para maiores detalhes basta 

acessar o site www.caminhodasflores.com.br.

O professor Eduardo Yoshimaru ensina a montar buquês. Na lojas do 
condomínio chama atenção a variedade de flores e plantas

O revolucionário Ernesto Che Guevara tinha razão quan-

do dizia que “os poderosos podem matar uma, duas 

ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera”. 

No Cadeg é primavera todos os dias, seja nas 11 lojas 

distribuidoras espalhadas pelo condomínio ou nos carros e 

caminhões que perfumam, com seu alegre colorido, a Praça 

das Flores das 2h da madrugada até meio dia. As madruga-

das de quinta, sexta e sábado são as mais animadas com o 

vaivém de centenas de compradores, alguns de restaurantes 

chiques, decoradores, arquitetos e hotéis renomados do Rio. 

 É na Praça das Flores, em meio a rosas, gerânios, 

gérberas, chuvas de prata, palmas, copos de leite, lisiantus, 

alstroemerias, hortênsias, bocas de leão, tangos, juncos 

e flores do campo, entre outras, que o freguês faz a festa. 

Afinal, onde mais é possível encontrar cinco dúzias de rosas 

a R$ 5,00 nada menos que R$ 1,00 a dúzia? O produtor 

Marcos Heckert alerta que nem todo dia é assim (depende 

do clima, data especial etc). Mas, na maioria das vezes, a 

mercadoria, vendida a peso de ouro nas floriculturas, sai 

bem baratinha no Cadeg.

 Marcos e o pai cultivam flores “num sítio do tamanho 

de uma fazenda” em Friburgo. A mercadoria é exposta no 

chão, sem luxos, em baldes (o que barateia o preço final, 

eliminando alguns supérfluos que encarecem a mercadoria). 

A decoração de uma igreja média, por exemplo, sai por cerca 

de R$ 600,00 com aproximadamente cem quilos de flores.

 – Se tiver lírio ou copo de leite sai um pouquinho 

mais caro - avisa.

 

O colorido e o perfume das flores são marcas registradas do Cadeg

Na  Praça das Flores o movimento vai 
das  2h da madrugada até o meio-dia
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Na cadeira do doutor Ricardo Cader o paciente pode até 

gemer, mas não pode sentir dor. Com larga experiência 

em várias especialidades da odontologia, Cader dá plantão de 

segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, no consultório dentário ins-

talado na sobreloja do Cadeg. Responsável técnico pelo espaço 

(CRO-RJ 20149 EPAO: 2930), ele calcula já ter atendido, de 

março de 2009, ano da inauguração, até hoje, cerca de seis mil 

pacientes. Quando veste o jaleco e manda o cliente abrir a boca 

seu objetivo é um só: causar o mínimo de desconforto possível.

 – Faço tudo para evitar 

que meu paciente sinta dor. 

Quando ele dá sinais de des-

conforto, eu paro, espero que 

se acalme e começo tudo outra 

vez. E, apesar de toda essa 

paciência, sou muito rápido. 

Meu tempo de cadeira é curto. 

A receita para se fazer um bom 

trabalho é um só: carinho.

 Formado pela UFRJ 

(Universidade Federal do Rio 

de Janeiro), Cader tem pós-

-graduação em prótese e perio-

dontia, além de mestrado em dentística, que cuida da área 

estética. Segundo ele, a maioria dos casos que chega ao seu 

consultório não é para retirada de dente, obturação ou canal, 

como antigamente. Atualmente as pessoas estão mais inte-

ressadas em uma área que se popularizou há pouco tempo, a 

implantodontia:

 – Um implante hoje em dia não sai caro. O meu preço 

é muito bom. E os benefícios são enormes. Nada substitui um 

belo sorriso. A pessoa ganha vida nova, confiança e autoestima. 

É o seu cartão de visitas.

 Equipado com o que há de mais moderno na área 

odontológica, o consultório de Cader conta com sala de raio-X, 

esterilização hospitalar e laser para clareamento, entre outros. 

Ele também usa ultrassom para remoção de tártaro, o que reduz 

bastante o desconforto provocado por esse procedimento. 

Mas, como fazer para manter um belo sorriso com tantas “ten-

tações”, como balas, bombons e similares? Cader dá algumas 

dicas:

 – A primeira delas é exata-

mente fugir dessas tentações, 

evitando alimentos grudentos, 

pegajosos e com muita saca-

rose (açúcar). Dê preferência 

a alimentos com mais fibro-

se. A segunda diz respeito à 

escovação, que não deve ser 

feita apenas entre as refeições, 

mas em todas as vezes que se 

mastigar alguma coisa. Para 

uma boa higiene bucal tam-

bém é necessário, além da 

escovação dentária, limpar a 

língua, passar fio dental e completar com enxaguante bucal, de 

preferência que contenha flúor, assim como a pasta.

 O Dr. Cader atende nas especialidades de dentística 

(estética), endodontia (tratamento de canal), implantodontia 

(implantes parciais ou total), odontopediatria (para crianças), 

odontogeriatria (para idosos), periodontia (gengivas) ortodontia 

(correção dos dentes e ossos maxilares) e prótese dentária. 

 Consulta e orçamento com hora marcada: 3526-5800 e 

3860-4000. 

Sorriso garantido sem doer no bolso
Consultório dentário do Cadeg tem preços abaixo dos cobrados na área
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Carmem, que faz bolsas para Osklen e Cantão, entre 
outras, vai vender sua própria coleção no primeiro piso

Pouca gente sabe, mas o Cadeg é o lar de muitas peque-

nas empresas e prestadores de serviços. Escritórios de 

contabilidade e advocacia, imobiliárias e administradoras de 

imóveis, entre outras, encontraram no gigante conhecido por 

suas flores e frutas um ponto estratégico, a menos de 10 

minutos do Centro, para montar seus negócios.  Um porto 

seguro no coração de Benfica.

 Foi assim com o Escritório Contábil São Sebastião e 

a Imobiliária São Cristóvão, que funcionam em seis salas de 

dois andares (cerca de 450 metros quadrados) na sobreloja. 

Unidas pelo mesmo DNA, as duas empresas têm, juntas, 37 

funcionários. O primeiro a se instalar foi o Escritório Contábil, 

em dezembro de 1967. E, mais tarde, a Imobiliária. O con-

tador e advogado Jaime José Alves Teixeira, presidente do 

Conselho Deliberativo do Cadeg, divide com os irmãos Mário 

José, Cílio e José Manuel, que trouxe de Trás-os-Montes, o 

Mercado é o lar de escritórios
e pequenas empresas

• Prestadores de serviço têm ponto estratégico no gigante de Benfica •

comando das empresas:

 – Alguns de nossos funcionários chegaram aqui com 

15 anos e hoje são avós. Muitos já se aposentaram – conta 

Cílio, orgulhoso de ter sido, na juventude, ajudante de padei-

ro. 

 Para ele, a maior mudança do Cadeg nos últimos 

anos está diretamente relacionada à cobertura das lojas e a 

uma administração mais dinâmica, que colocou o mercado 

no centro dos holofotes:

 – O Cadeg hoje está muito bem frequentado e muito 

bem falado.

 No salão Apolos, na sobreloja, a cobertura das lojas 

também é apontada como o divisor de águas entre o velho 

mercado e o atual, que caminha de mãos dadas com a 

modernidade:

 – As coisas aqui mudaram para melhor – diz o dono 

do Apolos, Jorge Carlos, festejando o aumento da clientela. 

– As pessoas vem aqui por que têm conforto e segurança. 

Ah, e também porque cobramos bem mais em conta do que 

os salões lá fora.  Uma escova permanente, cabelo médio, 

sai por R$ 80,00. E sem formol!

Os irmãos Mário, 
Cílio e José 
ocupam seis salas 
na sobreloja, 
mesmo piso do 
salão Apolos

 Opinião idêntica tem a empresária Carmem Luíza de 

Souza Lima, que ocupa sete salas no quarto andar com a 

Carmem  Rosa Bolsas, confecção que emprega 35 pessoas.  

Carmem, que desenvolve coleções (da concepção à confec-

ção) para marcas como Osklen, Cantão, Uncle K, Blue Man 

e Maria Filó, entre outras, dá a boa notícia aos clientes do 

Cadeg:

 – Em breve estaremos abrindo uma loja de varejo, 

com três andares, no primeiro piso, a Sacoleira Brasil (saco-

leirabrasil.com.br). Venderemos nossa própria coleção e 

também ponta de estoque de marcas famosas, com preços 

inacreditáveis – avisa Carmem, há 10 anos costurando suas 

bolsas no Cadeg. – Começamos com uma única sala. E 

agora veja só... Não saio daqui por nada. 
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tos, azeite etc. 

 – Nosso objetivo é ter vinho de qualidade, mas aces-

sível a todos os tipos de cliente. Ele escolhe e consome na 

hora, se quiser. Temos vinhos de R$ 50 a 100 – diz a somelier 

Jaciara Souza.

 O Barsa do chef Marcelo Barcellos (piso 2, rua 4, 

lojas 4 e 6) é outra opção para paladares refinados. No car-

dápio estão a paleta de cordeiro com ervas frescas e batatas 

portuguesas assadas com especiarias e o coelho ao Bourg-

non, com bacon magro e cogumelos frescos. Aos domingos, 

imperdível, o almoço, das 12h às 17h, é ao som de chorinho 

(couvert artístico a R$ 10,00).

 Mas, se o negócio for um bifão caprichado com bata-

ta frita caindo pelas beiras do prato, o Poleiro do Galeto é o 

lugar certo. O Brasas Show Galeteria (Avenida Central, 32), 

também bate um bolão entre as churrascarias do complexo.

As adegas têm vinhos que ultrapassam os $ 2 mil e 
também produtos a menos de R$ 15

Flores Artificiais
Flores Desidratadas
Vidros • Sementes

Flores Artificiais
Flores Desidratadas
Vidros • Sementes

Material para
Decoração em Geral

Material para
Decoração em Geral

Rua Capitão Félix, 110 - Praça Geral - Lojas 2/3
CADEG - Benfica - Rio de Janeiro - RJ

contato@artedecormix.com.br

Melhor
propaganda

é oboca
a boca

Bebidas e comidas do Cadeg são referência 
gastronômica para os cariocas

Caro ou barato, tinto ou branco, nacional ou importado. 

Quando o assunto é vinho, o Cadeg domina, mata no 

peito e faz um gol atrás do outro. Nas 12 lojas de bebidas 

espalhadas pelo complexo, não faltam opções para todos os 

gostos e bolsos, do Indomita Varletal, chileno, a R$ 14,90, ao 

Barca Velha, português, a R$ 2.050,00. 

 – Esse nem fica na loja. Está guardado no depósito 

– avisa  um dos vendedores da Grife dos Vinhos (Avenida 

Central, loja 18), referindo-se à preciosidade da casa, tranca-

do a sete chaves. A casa também tem o gaúcho Almaden, a 

R$ 10,90, ideal para acompanhar massas e carne vermelha. 

 No recém-inaugurado Empório Gourmet Show (Ave-

nida Central esquina com rua 8) é possível degustar o vinho 

comprado na loja durante o almoço no restaurante que fun-

ciona de domingo a domingo, das 11h30 às 16h. Para não 

fugir à tradição do Cadeg, com forte apego ao bacalhau, o 

prato principal da casa é o Bacalhau Contemporâneo, acom-

panhando de legumes e ovos (R$ 47,90, individual). A opção 

para dois é o assado de bacalhau desfiado com batata, ovos 

e arroz de brócolis, a R$ 59,90. 

 O maitre Luiz Ribeiro também aconselha o medalhão 

de filé, o filé chateaubriand e o “legítimo” risoto com legumes, 

pato e camarão:

 – O legítimo leva arroz arbóreo, pré-cozido, mais cre-

moso – explica.

 No térreo, a aparência é de empório mesmo, com 

balcão de queijos, frutas secas, frios, conservas, condimen-

Especiarias, ervas, grãos, 
queijos, vinhos caros e 
baratos: o Cadeg tem preço 
para todos os gostos e bolsos



28 | Revista CADEG - Edição Comemorativa 50 Anos Revista CADEG - Edição Comemorativa 50 Anos | 29

Se depender do secretário municipal de Conservação, Car-

los Roberto Osório, os lojistas do Cadeg já podem es-

fregar as mãos e se preparar para receber uma multidão de 

consumidores durante os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. 

O dirigente garante que o mercado de Benfica está na rota 

dos turistas nacionais e estrangeiros que visitarão o país: 

 – Por ser um dos polos comerciais importantes da ci-

dade, o Cadeg certamente estará no circuito turístico, atrain-

do muitos visitantes durante a Olimpíada. É um dos principais 

pontos de cultura e entretenimento no Rio.

 Ex-secretário geral do Comitê Organizador dos Jo-

gos Olímpicos do Rio, Carlos Roberto Osório esteve envolvi-

do nos maiores projetos esportivos do Brasil nos últimos dez 

anos. Foi um dos grandes nomes dos Jogos Pan-Americanos 

do Rio em 2007, integrando tanto a equipe de candidatura 

quanto a de organização do Pan. Também foi secretário-geral 

do Comitê de Candidatura da Rio 2016, participando efetiva-

mente na conquista da cidade como sede das Olimpíadas. 

Empresário do setor de distribuição de bebidas, Carlos Ro-

berto Osorio também atuou como gestor de projetos na área 

de marketing e foi correspondente da rede de TV americana 

CNN. Para ele, o Cadeg, que já conhecia antes de ocupar o 

atual posto, tem importância estratégia na vida comercial da 

cidade:

 – Já fui muitas vezes ao Cadeg.  Além de fazer parte 

da cultura do Rio, é um polo comercial importantíssimo, com 

grande penetração em todas as classes sociais. 

 O Secretário admite que há, ainda, muito a se fazer 

na região onde o mercado está localizado. Após sofrer anos 

com o abandono do poder público, o degradado bairro de 

Benfica tem recebido mais atenção do governo municipal:

 – A responsabilidade da Secretaria de Conservação 

inclui cuidado e manutenção da infraestrutura da cidade, lim-

peza urbana e iluminação pública. Nossas equipes fizeram, 

no último mês, serviços de recuperação de pavimentação as-

fáltica e desobstrução do sistema de drenagem na Rua Ca-

pitão Félix, área no entorno do Cadeg. Os garis da Comlurb 

realizam limpeza e varrição diariamente, coleta do lixo domi-

ciliar, além de lavagem hidráulica com água de reuso. Já a 

Rioluz faz vistorias regulares para realizar manutenção dos 

pontos de luz.

Foto Rafael Esteves

Secretário de conservação 
garante que Cadeg entrará 
no circuito turístico

Olimpíada dará novo
impulso ao mercado
Olimpíada dará novo
impulso ao mercado

O secretário Carlos Roberto Osório assegura que o Cadeg 
e o entorno de Benfica se beneficiarão com a Olimpíada
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Rua Capitão Félix, 110 - Praça Central - Lojas 7/8/9
CADEG - Benfica - Rio de Janeiro - RJ

www.giovanelli.com.br
comercial@giovanelli.com.br

(21) 3890 3390 | 3860 6433

Rua Capitão Félix, 110 - R.9 - Lojas 5 e 7 - CADEG
3890-3484 / 3860-3783 / 3526-5666 - Segunda a sábado, das 5h às 14h

brasiltropical@ig.com.br - www.btropical.com.br
Entrega em domicílio no Rio de Janeiro

Frios em geral
Produtos Chico Geraes
Produtos Giuliano Tartufi
Queijos nacionais e importados
Pastas, patês e geléias
Pescados defumados

Especializado
no atendimento
a buffets

21 anos servindo qualidade
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O presente mais espe-

rado veio na hora 

certa. Durante a festa pelos 

50 anos do Cadeg, o pre-

feito Eduardo Paes assinou 

decreto dando ao Centro de 

Abastecimento o status de 

Mercado Municipal do Rio 

de Janeiro. Paes anunciou 

ainda que, após a demolição 

do Elevado da Perimetral, 

no Centro, será construída 

uma versão menor do anti-

go mercado municipal que 

funcionou por décadas na 

Praça XV. 

 – O Rio é uma 

cidade cheia de marcas 

e uma das mais fortes é 

esse mercado, um verda-

deiro patrimônio imaterial. A 

assinatura do decreto que 

reconhece o Cadeg como 

Mercado Municipal do Rio 

de Janeiro é um ato simbólico e importante, que valoriza a história 

da cidade –  afirmou o prefeito. 

 Para o prefeito, o Rio só tem a ganhar com a derrubada do 

viaduto:

 – Sem a Perimetral devolveremos o charme e a vista do 

mar ao Centro da cidade e ele ganhará de volta o seu mercado. 

Queremos resgatar o passado e reconstruir uma espécie de mini-

-Cadeg onde funcionava o antigo Mercado Municipal, na Praça XV.

 A festa reuniu, além do Prefeito, importantes Secretarios 

Aniversariante
ganhapresente

 - Prefeito assina decreto que transforma Cadeg em mercado municipal -
do Municipio, deputados, 

vereadores, alta cúpula da 

Policia Civil, representantes 

da Polícia Militar, coman-

do da Guarda Municipal, 

diretores de importantes 

autarquias e representantes 

do SEBRAE, todos envol-

vidos no desenvolvimento 

do Cadeg e da região de 

Benfica e São Cristovão. 

Os convidados assistiram a 

um show do cantor Eduardo 

Dusek e a uma encenação 

teatral sobre a história do 

Cadeg.

 Ex-presidentes e 

fundadores lembraram as 

dificuldades enfrentadas 

para legalizar o espaço e 

construir a nova sede em 

Benfica, com 714 unidades 

e 380 empresas. De lá para 

cá, o complexo de 100 mil 

metros quadrados se tornou referência gastronômica e cultural da 

cidade para cariocas e turistas.

 Durante a cerimônia a diretoria do Cadeg fez questão de 

agradecer a todos os que contribuíram para a grandeza do mercado:

 – A Diretoria do Cadeg se sente honrada e orgulhosa pela confiança 

depositada pela Prefeitura e principalmente pelo resgate da marca a 

este grande complexo e se compromete a trabalhar cada vez mais 

para retribuir, trazendo um Cadeg cada vez melhor a população 

carioca.



CADEG - Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara
Rua Capitão Félix, 110 - Benfica - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20920-310

21 3890-0202 | 3526-5717

Horário de funcionamento:
Secretária: Segunda à Sexta 0h às 19h, Sábado 0h às 17h

Administração: Segunda à Sexta de 8h às 17h


