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Falta menos de um mês para a realização 
da Expo Bebidas & Serviços em São Paulo
A Expo Bebidas & Serviços é um evento 
realizado pela Adibe  (Associação dos 
Distribuidores de Bebidas do Estado de 
São Paulo). A feira, que será realizada 
entre os dias 06 e 08 de outubro de 2011, 
no pavilhão azul do Expo Center Norte, 
em São Paulo (SP), é direcionada aos 
empresários e profissionais ligados ao 
setor, como proprietários de distribuidoras 
e indústrias de bebidas, gerentes, 
vendedores, prestadores de serviços e 
apreciadores de bebidas em geral.

A 17ª edição da Expo Bebidas & Serviços 
conta com a parceria e confiança das 
principais indústrias de bebidas do País, 
além de empresas com atividades que se 
enquadram no perfil das necessidades 
do setor (veículos, seguros, informática, 
alimentos, produtos de limpeza, entre 
outros).

A Feira já é consagrada no setor por 
apresentar as novidades do mercado e 
gerar novos negócios. Segundo o diretor 

executivo da Adibe, Mário Ferreira, a Expo 
Bebidas & Serviços é um evento que trará 
excelentes oportunidades para ampliar 
a visibilidade do expositor no segmento, 
movimentar o mercado, mostrar 
tendências e principais novidades, além 
de consolidar a força dos distribuidores. 
“Em 2010, tivemos a participação de 
seis mil visitantes e, para essa edição, 
a expectativa é de que esse número 
ultrapasse oito mil”, prevê o executivo.

Este ano, a feira apresenta uma 
grande novidade: a Adibe contratou a 
Mastran Business Fairs, promotora e 
organizadora do evento, que tem à frente 
um dos profissionais mais renomados 
e experientes do mercado quando o 
assunto é feira de negócios, Marco 
Antonio Mastrandonakis.

Especificamente, no segmento de 
alimentação, o presidente da Mastran se 
destacou como gestor de importantes 
marcas, como a Fispal Tecnologia, Fispal 
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Food Service, Fispal Nordeste, Fispal 
Bahia, MercoAgro, TecnoCarne, entre 
outras. Sua missão é a de transformar 
a Expo Bebidas & Serviços em uma 
referência de encontro de negócios para 
empresários e profissionais ligados ao 
setor.

Mais informações, como programação, 
credenciamento e expositores, entre 
outras novidades, podem ser obtidas no 
site www.expobebidas.com.br.

Mensagens de consumo responsável
Visando coibir a venda de bebidas alcoólicas para menores, Ambev e Grupo Pão de Açúcar 
(GPA) anunciaram uma parceria que tem como medida principal a instalação de uma tecnologia 
que ajuda os operadores de caixa a limitarem a compra desses produtos a consumidores com 
idade superior a 18 anos. O sistema - implantado, por enquanto, em 395 lojas nos estados do 
Paraná e São Paulo - permite que o código de barras desse item seja imediatamente identificado 
e o operador de caixa solicite a apresentação de documento que ateste a maioridade do 
consumidor. Com o documento em mãos, o funcionário do caixa insere a data de nascimento do 
cliente no sistema e, comprovada a maioridade (idade superior a 18 anos), a venda é autorizada.
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Arena Gastronômica faz 
uma excursão pelos sabores 
da cozinha brasileira 
contemporânea
A cada ano que passa, os meios de 
hospedagem, restaurantes e bares 
precisam apresentar novidades para 
seus hóspedes e clientes. E o local 
que traz as novidades em termos de 
técnicas, ingredientes e serviços é a 
Arena Gastronômica da Equipotel 2011. 
Por isso, o espaço possui tamanha 
importância para o setor alimentício e 
mais uma vez ganha destaque na 5ª 
edição do Equipotel Food & Drinks. A 
Arena Gastronômica 2011 oferece quatro 
ambientes distintos que trarão todas 
as novidades do amplo, intrigante e 
rico universo que envolve o segmento 
de alimentos e bebidas. Como já é 
tradição do evento, nomes reconhecidos 
nas cozinhas e bares dos principais 
restaurantes e hotéis do Brasil marcam 
presença e dão aquelas dicas que só os 
melhores profissionais podem passar.

No Aula-Show, o palco principal da Arena, 
chefs conceituados dos mais variados 
estilos apresentam as melhores receitas 
tendo como temática a cozinha brasileira 
contemporânea. Rosele Tejada (Gardênia), 
André Berti (Taste), Marcos Livi (Veríssimo 
Bar), Tatiana Cardoso e Felipe Senatore 
(Moinho de Pedra) são alguns dos 
“artistas” gastronômicos que dividirão seus 
segredos e preferências com o público.

Toda a arte dos cocktails será 
desvendada no Drink-Show, que receberá 
os principais bartenders do País e as 
revelações de 2011 para a demonstração 
de como são feitos os drinks com aquele 
gostinho brasileiro de quero mais. As 
apresentações de Henrique Hudson 
(Mokai – SP), José Roberto Maia (Terraço 
Itália), Akira Saita (ABB), Rodman Paixão 

ABRASELSP APÓIA A 
EQUIPOTEL 2011

A Abraselsp, entidade dedicada ao 
desenvolvimento do setor de Alimentação 
Fora do Lar, estará participando e apoiando 
a  Equipotel 2011, que acontece de 12 a 15 
de setembro no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi. A Associação reunirá presidentes 
e diretores das 26 seccionais implantadas 
no território nacional e cerca de 1.200 
empresários associados, para atualização de 
novos produtos e informações direcionados 
ao setor. São quatro eventos simultâneos 
promovidos pela Equipotel: Equipotel 
Conference, onde profissionais reúnem-se 
para debater tendências e discutir temas 
relevantes aos segmentos de Hotelaria 
e Gastronomia; Equipotel Design, com 
1.300 m2, concentra os lançamentos, 
inovações e tendências na arquitetura e 
decoração aplicados à hotelaria; o Equipotel 
Food&Drinks, salão de fornecedores 
de alimentos e bebidas; e a Arena 
Gastronômica.

Além dos eventos, os visitantes terão 
acesso as novas tendências e produtos 
apresentados pelos expositores, nos setores 
de  alimentos e bebidas; cama, mesa e 
banho; decoração; iluminação; produtos 
para higiene; equipamentos leves e pesados 
para copa, cozinha, cozinha industrial 
e lavanderia; informática; telefonia; 
eletroeletrônicos e uniformes.

(Hotel Hilton - SP), Fabio Daniel Oliveira 
(Kiss & Fly) e Zeca Meirelles (Pró Drinks), 
entre outros, prometem muito agito e 
interação com os visitantes. O Drink-Show 
será palco ainda do Campeonato de Long 
Drinks Cachaça, com final programada 
para a quinta-feira, dia 15/09, às 19h10.

Um dos grandes destaques da Arena 
Gastronômica estará novamente 
presente: a Oficina de Esculturas em 
Alimentos comandada pelo chef tcheco 
Charlie Carving, que comanda o 2º 
Campeonato Nacional de Esculturas em 
Melancias, que acontecerá na segunda-
feira, dia 12/09, a partir das 14h30. Outra 
novidade são as aulas de decoração para 
festas com a técnica Garde Manger, que 
utiliza frutas e legumes para tematizar 
jantares e reuniões.

Por fim, a Cave reserva todo o requinte 
e curiosidades que envolvem o mundo 
da enologia. No local, sommeliers de 
prestígio ensinarão os procedimentos 
corretos para se saborear um bom 
vinho e poderão tirar a prova com a 
degustação de ótimos rótulos baseadas 
em explicações simples sobre cada tipo 
de uva. Além disso, os visitantes da Cave 
receberão ensinamentos sobre a cultura 
que há por trás de uma das bebidas mais 
nobres e procuradas do planeta.

Para mais informações sobre a arena 
gastronômica e inscrições acesse o site 
http://equipotel.com.br/arena_gastroprog.
php.






