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A trajetória dessa publicação tem origem distante. Em 1994 concebemos e realizamos o primeiro pro-
jeto de valorização da história e memória oral em parceria com o Museu da Pessoa, partindo da cidade 
para outras rotas pelo interior e litoral, e nessa edição iniciada em 2015 retornamos à Metrópole, agora 
para tratar de uma área do Brás, surgida nos anos 1920, determinante para o comércio e distribuição 
de alimentos no Brasil, que é a conhecida Zona Cerealista.

A pesquisa incluiu os depoimentos dos atuais comerciantes da região, muitos filhos e netos daqueles 
italianos que iniciaram as atividades de comércio de grãos e cereais, nas ruas que até hoje se configuram 
como variado entreposto de atacado e, mais recentemente, também como varejo especializado em tem-
peros e importados. Nos depoimentos entendemos melhor essa história que começou do outro lado do 
mundo, às margens do Mediterrâneo, quando muitos descendentes decidiram sair de Polignano A’Mare, 
próximo a Bari, em 1894, no sul da Itália, vindo direto para a América do Sul. A cidade de São Paulo 
acabou sendo eleita em meio aos grandes sinais de sua futura pujança. De modo geral, os imigrantes, 
também espanhóis e portugueses, trouxeram conhecimentos que tinham de agricultura no velho conti-
nente e, chegando aqui, se instalaram no bairro do Brás.

Em 1890 a população em São Paulo era de 64.934 e saltou em 10 anos para 239.820 habitantes.  
Os brasileiros eram aproximadamente 45,4% e os estrangeiros, 54,6%. Do total da população, os ita-
lianos correspondiam a 35% e estavam majoritariamente concentrados nos distritos do Brás, Conso-
lação e Santa Ifigênia. Mas o Brás já era o bairro com o maior número de edificações de toda a cidade 
no início do século XX, com densidade populacional acima da média municipal. Ali já funcionava 
parte da infraestrutura urbana com o gasômetro e as linhas férreas, além dos mercados e feiras que se 
sucederam mas sempre estiveram nas proximidades da várzea do Tamanduateí.

Ao longo das décadas vislumbradas entre as narrativas dos depoentes será possível compreender certas 
situações difíceis relacionadas ao abastecimento, como a escassez e o racionamento de alimentos ocor-
ridos durante e após os grandes conflitos da Segunda Guerra Mundial e ligadas à economia inflacionada 
dos anos 1980.

Hoje, essa importante área comercial da metrópole integra outros sistemas de abastecimento e dis-
tribuição de alimentos e tem se reinventado como polo atacadista, enfrentando os desafios urbanos 
impostos pelas condições daquela área, ao mesmo tempo que fortalece o segmento do comércio vare-
jista, proporcional ao consumo que está cada vez mais circunscrito aos novos hábitos culturais da gas-
tronomia, com a valorização da busca do bem estar individual e do encontro à mesa como motivação 
das interações sociais.

Por fim, oferecemos aos habitantes e ao público as narrativas de constituição do passado nas quais a me-
mória coletiva concede ao sujeito a liberdade de exercitar sua percepção, aprimorando a capacidade de 
exprimir-se sobre si mesmo, sua cidade e as transformações que se sucederam. Assim, e mais uma vez, 
o SESC reitera os princípios socioeducativos de sua ação, renovando as diferentes práticas e os diversos 
caminhos que levam à cidadania.

Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do Sesc São Paulo

APRESENTAÇÃO



A publicação Armazém do Brasil está organizada em quatro blocos, organizados por períodos que mar-
caram as grandes transformações na Zona Cerealista: “Do colonial ao moderno” (1820-1870), “Batata, 
Cebola e Alho” (1870-1945), “Arroz e Feijão” (1945-1975) e “Queijo, Vinho e Tempero” (1975-2016). O 
capítulo de introdução busca traçar um panorama da Província de São Paulo e de seu comércio caipira, 
indígena, tropeiro e negro de 1820 até 1870, década que marca a ascensão do café no Estado. Nesta 
parte, acompanharemos o início da transição do agrário para o urbano no Brás, segundo o desenvolvi-
mento da cidade.

Os blocos seguintes apresentam o momento de fundação da Zona Cerealista e demarcam produtos-chave 
de cada etapa histórica do comércio. Cada um dos blocos conta com uma introdução histórica e divisões 
temáticas dentro de si. Assim, em “Batata, Cebola e Alho” (1870-1945) veremos como o sistema de fer-
rovias e a imigração do século XX, marcas da urbanização e do ciclo cafeeiro, reuniram condições favorá-
veis para que se criasse um comércio alimentício na beira do rio Tamanduateí. Vemos aqui o nascimento 
de uma nova forma de abastecimento da cidade, além de novas comunidades e hábitos alimentares, 
instigados pela experiência imigrante.

Em “Arroz e Feijão” (1945-1975) tratamos da consolidação da Zona Cerealista como o principal centro 
de distribuição alimentícia do país, entre os anos 40 e 70. Baseados no binômio rodovia/caminhão, o 
Armazém do Brasil atinge seu auge tanto no comércio como na vida cultural de seu entorno. Por fim, em 
“Queijo, Vinho e Tempero” (1975-2016) , a Zona Cerealista entra no século XXI com reformulações na 
forma e no conteúdo do comércio. Os entrevistados contam como a modernização do ramo fez com que 
novos produtos e formas de comprar e vender fossem sendo gradativamente colocadas em prática na 
região. Acentua-se aqui, então, o conflito de gerações, os projetos de revitalização pro futuro e os impas-
ses da era digital. Não é de se espantar, sendo o Armazém do Brasil um senhor já mais que centenário.

Ao final do livro, um caderno de imagens mostra fotos do contexto histórico de cada capítulo seguidos 
por álbum composto integralmente pelos acervos pessoais dos 30 entrevistados nesta etapa. Também 
é possível acompanhar a história da Zona Cerealista através de uma linha do tempo, e uma pequena 
biografia de cada um.

Esperamos também, ao fim e ao cabo, ter traduzido neste livro um pouco da dimensão humana e multi-
facetada do comércio do Armazém do Brasil, do Brás e da cidade de São Paulo. Uma história marcante 
e presente no desenvolvimento da distribuição de alimentação no país.

Museu da Pessoa

APRESENTAÇÃO

Esta publicação é parte do projeto Memórias do Comércio em São Paulo, uma iniciativa do SESC São 
Paulo em parceria com o Museu da Pessoa. O projeto, iniciado em 1994, tem como objetivo registrar as 
histórias do comércio com foco em narrativas de vida de comerciantes, comerciários e outras pessoas 
envolvidas na cadeia produtiva do comércio. As memórias registradas desde então possuem como foco 
as narrativas pessoais, a coleta de imagens dos acervos particulares dos entrevistados assim como a 
sistematização de informações sobre os contextos sociais, culturais e históricos. O resultado hoje é um 
acervo de 263 entrevistas de história de vida registradas em vídeo e uma coleção de mais de mil fotos e 
documentos digitalizados e catalogados. Todo este material está disponível no site museudapessoa.net. 
O objetivo maior é ampliar o conhecimento sobre o tema, assim como contribuir com um conteúdo dife-
renciado para debates como desenvolvimento urbano, transformação de costumes, as levas migratórias e 
imigratórias e as transformações nos espaços de troca em nossa sociedade. O projeto começou pela capital 
(1994), seguiu para o interior rumo à região de Araraquara e São Carlos (1999/2000) e depois parou na 
Baixada Santista (2001/2002). Após registrar memórias do Vale do Paraíba (2003/2004), de Campinas 
(2008/2009) e de retornar a São Paulo (2011/2012), ele se concentra em uma pequena região do Brás, 
conhecida por Zona Cerealista.

Na atual etapa, direcionamos nosso olhar para uma das áreas de maior importância para a distribuição 
de alimentos no Brasil e que, no entanto, praticamente nunca havia sido objeto de estudo sistemático, 
seja pela academia, por iniciativas individuais ou pelo poder público. Deve-se a isso o caráter cronoló-
gico e linear dessa história que queremos contar. É uma forma de construir uma linha do tempo que or-
ganize fatos e explique os processos de mudança sofridos na região entre 1820 e 2016. Em parte, nossa 
intenção foi criar um ponto de partida no qual pesquisadores e interessados possam conhecer a história 
do Brás e do comércio atacadista da capital paulistana.

Para tanto, foi necessário procurar nas rebarbas e nas entrelinhas de documentos, livros, fotos, relatórios 
e pinturas essa história, que aparecia sempre de maneira coadjuvante no conjunto do escritos sobre o 
Brás e a cidade de São Paulo. Não seria exagero dizer que, quanto à documentação física, resgatar e 
registrar essa história exigiu de nós a habilidade de completar um tipo de quebra-cabeça, identificando 
e colando seus fragmentos.

A pesquisa realizada serviu de base para o mapeamento dos entrevistados. Foram levantados 62 nomes, 
organizados e selecionados segundo sua origem, nacionalidade, ramo e modalidade de comércio, cargo 
e função na Zona Cerealista. As 30 entrevistas realizadas com comerciantes, moradores do bairro, líde-
res comunitários, gerentes, balconistas, “chapas”, vendedores, somando cerca de 80 horas de gravação, 
privilegiaram a história de vida tal qual articulada e organizada por cada um. Além disso, entrevistas 
realizadas nas edições anteriores foram incorporadas a esta publicação. As memórias apresentam as 
dinâmicas e as fases do comércio atacadista da região da Rua Santa Rosa, Rua Paula Souza e Mercado 
Municipal, como também retratam a vida social e cultural do bairro do Brás, um caldo de culturas na-
cionais e estrangeiras.
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Vista da Rua Benjamin de Oliveira. Ao fundo, o esqueleto dos Moinhos Matarazzo, 
situados na Rua Monsenhor de Andrade, década de 1980



Eu nasci em Polignano a Mare no dia dez de maio de 1935. Meu pai 
é Vitor Antônio L’Abbate, Já minha mãe se chama Isabella L’Abbate. Os dois 
nasceram em Polignano a Mare. Eles trabalhavam no campo mesmo e eu 
trabalhei junto deles. Tudo quanto é semente se plantava, se colhia. E tinha 
arvoredo também, azeitona, amêndoa, essas coisas todas. Vendia-se muito, 
ô! Devia vender senão não dava pra viver! Vendiam-se as azeitonas pra quem 
fabricava óleo. Amêndoa também, que tinha atacado depois e vendia pro 
exterior. Plantávamos batata, trigo, tudo o que era da lavoura. Tudo isso para 
comer e, se era demais, vendia também. Eu trabalhava no campo mesmo, 
com arado e enxada.

Nós tínhamos até que bastante posse, deveria dar um quilômetro, todo 
dia tinha campo para fazer. Era na Via Roma, número 131. Era uma das 
principais das cidades de lá, por isso acho que tinha o nome de Via Roma, 
devido à capital da Itália. Agora, o que não falta é igreja na Itália, são todos 
católicos lá. Ah! A festa do dia 15 de junho é o dia do padroeiro da cidade, 
que se chama São Vito. Festa é o que não faltava também, ainda mais 
religiosas. Tinha a procissão, a gente ia à igreja, depois quando acabava ia no 
meio da praça, tinha os bancos, onde se vendia cerveja, sorvete, essas coisas. 
Sentávamos lá, comíamos e bebíamos. Tinha orquestra que vinha até de fora, 
com banda de música, e nós ficávamos lá escutando, dançando. Como meus 
pais faleceram cedo, a minha irmã já estava aqui e eu vim pra cá. Já faz 62 
anos. Morreu a minha mãe, eu tinha 11 anos, morreu o meu pai, eu tinha 16.

Quando cheguei no Brasil eu tinha uma irmã e meus tios aqui. Aliás, 
eles vieram até me buscar do Rio, viajaram juntos de lá até Santos. Eu 
desembarquei em Santos, e aí eu vim direto pro Brás. Naquela época, era 
Zona Cerealista mesmo, tudo sempre lotado, com feirante, carroça, caminhão 
e tudo. A impressão que eu tive da cidade era fantástica, de cidade grande, 
de muito movimento, nunca tinha visto algo parecido. Eu fui lá trabalhar 
naquele mesmo dia. Era muito movimentado o comércio. O quê! Eu não 
entendia nada. Primeiro mês nem se entende o português, no segundo mês 
entende e no terceiro mês eu já até falava. Eu vendia cereais, amendoim, 
arroz, feijão, todas essas coisas. Naquela época, não dava pra parar e dar 
entrevista de quatro horas como essa não!

Dionísio L’Abbate nasceu Polignano a Mare no ano de 1935. Falecido em 2016,  
era comerciante atacadista e dono do Mercantil Diolena.

Postal de Polignano a Mare. Para a maioria dos descendentes 
de italianos do Brás, essa era a única referência visual da 

terra de onde suas famílias vieram.
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“Ainda em nossa Província se fazem todos os transportes às costas de bestas, e nelas se conduzem milhões 
de arrobas de café, açúcar, aguardente, toda a casta de legumes que vão ao nosso mercado, galinha, os 
toucinhos, carne de porco, os belos queijos que nos vêm das províncias do interior, os seus algodões em 
tecidos e em rama, o chá que nos propicia ver como um gigantesco ensaio, tudo, em uma palavra, vem 
carregado às costas destes animais (...) Está, pois, demonstrado que sem tropa não se pode ser fazendeiro 
de serra-acima”.2 

Além do transporte de mercadorias, o tropeiro era mensageiro, cantador, músico e, logo, um elemento de 
interligação entre vilas, que às vezes ele mesmo criava por necessidades de descanso e reabastecimento ao 
construir os ranchos, vendas e estalagens. Uma tropa conseguia caminhar no máximo 14 horas por dia, che-
gando a 45km de distância, abrindo caminhos antes intransitáveis com seus facões e queimadas.

A tropa era dividida em lotes de no máximo 7 animais, onde cada uma destas divisões era gerida por um 
tocador. O conjunto dos lotes, bens, auxiliares e animais era por fim orientado pelo tropeiro. Assim como 
os bandeirantes, a origem dos tropeiros era mestiça entre portugueses, indígenas e, no século XIX, negros. 
Dessa forma, o tropeiro e seus auxiliares podiam tanto ser homens livres pobres, escravos ou negros liber-
tos. Por fim, os tropeiros também eram contratados como capangas de senhores de terras e transportado-
res de pessoas, auxiliando os muitos viajantes estrangeiros que passaram pelo Império.

2 VERNEK, Francisco. Memória sobre a fundação e custeio de uma fazenda na província do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Laemmert, 1847, In: 
Rotas do Vale: memórias do comércio do Vale do Paraíba. São Paulo: Museu da Pessoa, SESC, 2004, p.11.

Largo do Brás, 1872

Após as convulsões políticas que resultaram na Independência do Brasil, a tímida São Paulo passou a 
receber mais atenção do governo central fluminense, resultando na fundação da Faculdade de Direito em 
1827 e na construção de diversas chácaras de engenheiros, doutores e, mais à frente, de presenças ilustres 
como a Marquesa de Santos e o engenheiro Bresser. Estas alterações no ritmo da cidade, com a entrada 
de novos elementos sociais, marcam a passagem gradativa de uma vila colonial para uma cidade impe-
rial. Dessa forma, muitos elementos da colônia ainda coexistirão com as mudanças urbanas que passam a 
acontecer em São Paulo, entre eles a estruturação do comércio na capital e na província.

A província de São Paulo reunia territórios do atual estado do Paraná e Santa Catarina, sendo que a de-
limitação contemporânea só se assentaria na década de 1920. Toda a sua população ultrapassava os 200 
mil habitantes no período da independência do Brasil, chegando a 1.221.394 no ano de 1886, próximo 
ao fim do Império.

Os nascidos na província de São Paulo eram conhecidos a séculos no Brasil como sertanistas e desbra-
vadores. Na época do ouro, foram os pioneiros na expansão territorial do país, vaticinado no Tratado de 
Madri, de 1750. Asseguraram a legitimidade da posse e as rotas do ouro. Ao mesmo tempo, se tornaram 
mestres no transporte e no comércio dos mais variados artigos. Se destacaram também nas entradas e 
bandeiras em Minas, São Paulo e no Paraná. E quando o bandeirantismo se fixou em vilas, após a queda 
da extração de ouro em Minas Gerais, a tropa se transformou no mais importante meio de transporte e 
comércio do Império. A atividade tropeira teve início no Rio Grande do Sul em 1740, transportando os 
mais diversos bens e alimentos no lombo de seus animais, como diz o Barão do Pati de Alferes em 1847:

DO
COLONIAL
AO MODERNO
(1822-1870)

“Entramos finalmente em São Paulo pelo Brás.  
É um dos arrabaldes mais belos e concorridos da cidade, já notável 

pelas elegantes casas de campo e deliciosas chácaras onde 
residem muitas famílias abastadas, ao lado, todavia, de alguns 

casebres e ranchos menos aristocráticos, mas que nem por isso 
deixam de formar um curioso contraste.”1 

Augusto Emílio Zaluar, Peregrinação  
pela Província de São Paulo, 1860

 1 In: REALE, Ebe. Brás, Pinheiros, Jardins: três bairros, três mundos. São Paulo: Pioneira, EDUSP, 1982 p.9.
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Tudo isso significa que o abastecimento da capital de São Paulo era feito, sem exceção, por tropas que 
vinham do interior e das chácaras que existiam nos arredores do marco zero, incluindo as chácaras pro-
dutoras de alimentos no caminho para Penha de França. Esta região fora muito conhecida pela presença 
além Tamanduateí do português chacareiro José Brás, que lá erigiu a Igreja do Senhor Bom Jesus de Ma-
tosinhos, no século XVIII, ponto central da região. Nomeou-se então o caminho para sua casa de rua do 
Brás, onde atualmente seria a Avenida Rangel Pestana. De todo modo, portanto, estes tropeiros mestiços, 
“caipiras”, traziam seus produtos e os de outrem para a venda nas ruas de São Paulo, formando pequenos 
comércios de rua e mercados a céu aberto.

Outro elemento fundamental no comércio alimentício da cidade eram as negras quitandeiras, escravas de 
ganho, que vendiam suas verduras, legumes, ovos e cereais, seja nas “casinhas” anexas à Igreja da Nos-
sa Senhora do Rosário dos Pretos, seja sentadas nos becos e travessas como a alusiva Rua da Quitanda, 
Beco do Barba (Ladeira Porto Geral), Ladeira do Carmo e Rua do Cotovelo, andando por estes pontos. 
O comércio negro da cidade pode ser explicado pelo caráter da escravidão paulista no século XIX. Como 
por séculos São Paulo fora uma cidade de bandeirantes, classe extremamente nômade, é sabido que sua 
população era constituída em grande medida por mulheres e crianças, uma população de pequeno poder 
aquisitivo. Isso, aliado à presença dos aldeamentos indígenas, fez com que a escravidão negra tivesse 
menos força e opulência na região, limitando-se a capital à compra de escravas e meninos – portanto, o 
feminino e o infantil atravessavam as duas pontas da hierarquia social de São Paulo na época3. Durante a 
primeira metade do século XIX, o incremento na população de origem africana através do tráfico negreiro 
e a substituição progressiva do escravo indígena alteraram a cultura e as configurações sociais na vila.

Levemente apartada das regiões produtoras de alimentos ou cana-de-açúcar e café, a escravidão de ganho 
foi largamente disseminada no ambiente urbano dessa cidade. Nesta modalidade, o escravo lançava-se 
às ruas à procura de seu próprio ganho e do lucro de sua senhora ou senhor, prestando contas a eles no 
final do dia ou da semana. Assim, muitos destes escravos possuíram notável autonomia diante de sua 
condição, o que os autorizava a ocupar as ruas e atividades no comércio, como nas quitandas e “casinhas” 
de alimentos. O pequeno lucro que estes escravos conseguiam no comércio servia muitas vezes para a 
compra de sua liberdade e, além disso, esta relativa mobilidade foi defendida como direito e aproveitada 
para a criação de espaços de união e identidade negra como a Igreja do Rosário, mantida pela Irmandade 
dos Homens Pretos, as fontes municipais e algumas ruas e travessas.

A região da várzea do Tamanduateí foi, durante séculos, aproveitada pelos indígenas para o transporte 
de pessoas e de bens via canoas e pequenos barcos. Esta movimentação deu origem à Ladeira Porto Geral 
que, segundo Leonardo Chiappetta, era um local  onde se carregava e descarregava alimentos:

Existia o mercado da São João, como existia o mercado de aves, animais vivos, coisas que eram mais para 
a Praça Fernando Costa, que era próximo da Ladeira Porto Geral. A parte do Rio Tamanduateí naquela 
época se espalhava que nem uma pequena várzea. E aquela região, a Ladeira Porto Geral, era porque 
existia um porto de areia, então vinham canoas, vinham para aquela região, pois era navegável o Taman-
duateí, ele se esparramava por todo o Parque Dom Pedro, estendendo até lá, no Páteo do Colégio. Então 
o Páteo estava na parte de cima e se chamava Porto Geral porque era um porto de areia4.

3 MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas (1830-1888). São Paulo: EDUSP, 2014, p.167-185.
4 Memórias do Comércio, São Paulo, Mauro Malin, Museu da Pessoa, SESC: FCESP:SENAC:SEBRAE, 1995, depoimento dado ao Museu da Pessoa, disponível em: 
http://www.museudapessoa.net/pt/conteudo/historia/dos-secos-e-molhados-ao-telemarketing-43703

Casario e lavadeira às margens 
do Rio Tamanduateí, 1910
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Essa vocação para o comércio, traduzida pela proximidade com o rio, o espaço aberto e a distância su-
ficiente para abastecer o centro ao mesmo tempo em que não o poluia, fez com que a municipalidade 
escolhesse em 1867 este local como abrigo do novo Mercado Grande, conhecido popularmente como 
“Mercado dos Caipiras”. Situado onde hoje é a esquina da Rua 25 de Março com a Rua General Carneiro, 
ele concentrou por décadas o comércio de frutas, legumes, cereais, carnes e animais vivos em suas tendas 
parcialmente cobertas e seu largo pátio retangular.

É, portanto, dessa combinação entre a produção de alimentos no interior, a mobilidade de barcos, a dis-
tribuição feita pelas tropas e a venda feita por estes mesmos caipiras, além do predominante elemento es-
cravo, que é formado o comércio e o abastecimento de São Paulo, em linhas gerais, até a década de 1870. 

Isso porque o café já ultrapassara a cultura de cana-de-açúcar no interior e no Vale do Paraíba em 1850, 
e nas décadas seguintes a pressão dos produtores pela solução ferroviária só aumentava, o que resultou 
na construção e na finalização da ferrovia Santos-Jundiaí em 1867, executada pela São Paulo Railway 
(SPR), ligando o interior com o litoral. Paradoxalmente criada no mesmo ano que o Mercado dos Caipiras, 
a ferrovia ajudaria a acabar com o meio de vida dos tropeiros, sendo esse o transporte de mercadorias e 
de pessoas nas regiões inóspitas do interior.5 Todavia, esta população roceira, arrieira e “caipira” ainda 
teria muita importância no transporte sob mulas e carroças dos alimentos da produção até a ferrovia, e 
desta até os pontos de venda na capital. É o começo de uma mudança enorme no ritmo de São Paulo, 
estimulado pelo café e o subsequente movimento de urbanização.

Comércio em frente ao Mercado dos Caipiras, década de 1910

5 NASCIMENTO, José Leonardo do. São Paulo no século XIX. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, POIESIS, 2011.
Comércio de frutas no Mercado dos Caipiras, década de 1910
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Mapa da cidade de São Paulo organizado pela Prefeitura, 1929



Os trilhos do trem, que conectaram São Paulo com o interior e o mar, riscaram um pedaço de chão perto 
da várzea do rio Tamanduateí no ano de 1865. A região era baixa e úmida, lamaçenta na época de chuva 
e cheia de poeira quando fazia sol. Por conta de sua altitude, sofria enxurradas frequentes com a cheia 
do rio, um dos principais motivos para os vários projetos de engenharia de sua retificação.

A urbanização do Brás é reflexo da intensa concentração de negócios e capital reunida na cidade de 
São Paulo em função do café. A produção do interior do Estado passava pela cidade através da Santos-
-Jundiaí em várias estações, e uma delas foi aberta naquele ano pela São Paulo Railway no Brás. Com o 
advento dos trilhos da Santos-Jundiaí, os barões e donos de cafezais escolheram morar nos pontos mais 
altos e favorecidos da cidade, organizando uma reforma sem precedentes nas ruas e nos prédios de São 
Paulo. Dessa forma, as pessoas que moravam nessa várzea do Tamanduateí passaram a lotear suas terras 
para as indústrias que lá chegavam, como a SP Gás & Company em 1872. Com o dinheiro do loteamento, 
estes moradores passaram para outros bairros, em regiões mais altas porém ainda perto do centro – Hi-
gienópolis, Avenida Paulista, Vila Mariana, Perdizes, entre outras. 

A especulação imobiliária centralizou a região de São Paulo como distribuidora da produção de café para 
o Porto de Santos. Com isso, iniciou-se um movimento de imigração estrangeira para a cidade, o que 
elevou o aumento de demanda por produtos dentro dela. Todo esse movimento favoreceu o surgimento 
de indústrias no Brás, por sua proximidade com o centro da cidade e sobra de terrenos baratos devido à 
possibilidade de enchentes. Ali se instalaram as indústrias de massas alimentícias, funilarias, fábricas de 
tecidos, a indústria da Antárctica e o império dos Matarazzo. Já no dia primeiro de julho de 1877, a Com-
panhia Carris de Ferro de São Paulo inaugurou a linha de bondes para o Brás, conectando o marco zero 
da cidade com a Estação do Norte, construída no mesmo ano. Começa então a se estabelecer a estrutura 
que iria propiciar a criação de um centro distribuidor de alimentos no bairro: indústrias, população e as 
estações de trens que, lotados dos mais diversos produtos, ali faziam paradas.

Certa noite fomos despertados com uma serenata.  
Quem poderia ser? Bandolins, violões e canções napolitanas 

rompiam o silêncio com sua melodia. Ficamos ouvindo calados. 
Cantavam junto à nossa janela, no terraço. Só podiam ser os 

Sansone, o repertório deles era inconfundível: “Torna Sorrento”, 
“Mare Chiaro” e outras canções famosas.

Ao certificar-se de que era o amigo que ali estava a cantar, 
papai levantou-se e com ele toda a família. Luzes acesas, portas 

abertas, Sansone e os filhos entraram para tomar um copo de 
vinho. Mamãe não escondia sua gratidão pela presença dos 
amigos ali, naquela hora, com sua música e seu entusiasmo.
Até parecia que as nossas amizades, velhas e comprovadas, 

adivinhavam que o amigo passava por dificuldades e apareciam. 
Certamente não adivinhavam. Sabiam. Sabiam e vinham ao 

encontro do companheiro.
Naquele começo de madrugada não se falou em crise, Sansone 

contou coisas engraçadas, fez papai rir.
Zélia Gattai, Os Amigos, Anarquistas, graças a Deus

BATATA, 
CEBOLA 
E ALHO
1870-1945

José Arnone e seu primo Pascoal na feira de Santa Cecília, 1951
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Como afirma Luís da Câmara Cascudo, a vinda de tais produtos é devida à presença maciça e inédita 
das colônias estrangeiras na cidade de São Paulo. Com isso, criamos novos hábitos alimentares além dos 
indígenas, caboclos, caipiras, portugueses e africanos que nos são tão característicos e, reformulados, 
carregamos eles até hoje: 

“Os italianos estavam mais próximos dos costumes e do contato histórico brasileiro. Até 1860, não eram 
numerosos. De 1860 a 1890, primeiro ano republicano, desembarcaram 974 mil. Trouxeram para a 
culinária nacional o gosto das massas de farinha de trigo, com os molhos espessos e condimentadores, 
resistindo às seduções da pimenta, e teimando no azeite doce e banha de porco contra o dendê e o leite 
de coco. Impuseram sua alimentação ao brasileiro, aceitando apenas o sul-americano tomate. O prato 
italiano veio para as mãos da cozinheira nativa indeformado e manteve-se na integridade rápida.7

Ninguém modificou o acepipe italiano que se infiltrou pela população de todas as paragens, em todas as 
classes, em todas as economias aquisitivas. Apenas a massa, a pasta italiana, pastasciutta, constituindo 
uma iguaria no Brasil, é um conduto. Na Itália, o macarrão é uma refeição. No Brasil, concorre com a 
farofa, arroz, feijão, acompanhando carne ou peixe. (…) A participação espanhola e a portuguesa até 
certo ponto se confunde na semelhança cozinheira. Ambos tiveram o árabe e com ele a devoção do azeite 
de oliveira, cebola, alho, as frutas cítricas, o arroz, as papas de cereais.” 

Em 1898, foi reconstruído, a mando de Bernardino de Campos, o Grupo Escolar Romão Puiggari, local 
onde a maioria das crianças e jovens do Brás se formou. Oito anos antes, era fundada a Casa das Retor-
tas, parte do complexo do Gasômetro de São Paulo, responsável pela iluminação pública até 1937. Este 
edifício recebia hulha e carvão através de um trem que corria do Pari para seu gasômetro através da Rua 
Santa Rosa.

A Revolta Paulista de 1924, do movimento tenentista capitaneado por Isidoro Dias Lopes, Joaquim e Ju-
arez Távora, causou enormes estragos à São Paulo. Contra a presidência de Artur Bernardes, aproximou 
as tropas legalistas à cidade. Com seu poderio bélico, o Governo Federal bombardeou por semanas a re-
gião, principalmente o bairro do Brás, que saiu com o maior saldo de mortos no conflito. Curiosamente, 
para a capital, a situação foi menos grave na Revolução Constitucionalista de 1932, puxada por São Pau-
lo contra o governo Getúlio Vargas. Após meses de conflito, as forças paulistas enfraquecidas largaram 
as armas antes que as tropas federais invadissem a capital. Apesar da derrota, o término do movimento 
revolucionário marcou o início da democratização do governo, culminado na Constituição de 1934.

Já nos anos 1920 foi criada a Bolsa de Cereais de São Paulo, surgida da necessidade que alguns comer-
ciantes viam em ter um lugar onde pudessem efetuar suas negociações e de se informar sobre as medidas 
e preços padrão. Antes, essas negociações de todos os produtos que ingressavam na capital por via férrea 
eram feitas na Estação do Pari, em reuniões ao ar livre. Primeiro, essa instituição recebera o nome de Cen-

tro do Comércio de São Paulo. Só mais tarde, quando já cobria todo o comércio de gêneros alimentícios, 
com exceção do café e do algodão, passou a receber o nome que guarda até hoje. Alguns comerciantes já 
se destacavam lá dentro por serem grandes donos de terrenos e armazéns na região, como José Facciolla e 
Antônio Lerário. Já o Syndicato dos Commerciantes de Cereaes de São Paulo, atual SAGASP - Sindicato dos 
Atacadistas de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo, foi formado em junho de 1936, em defesa 
dos interesses dos atacadistas da jovem Zona Cerealista, que crescia no seio do Brás.

7 CASCUDO, Luís da Câmara. Antologia da Alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 1977.

Simultânea à vinda da imigração europeia, há o fortalecimento do movimento abolicionista no Brasil 
inteiro, com o destaque de Luís Gama em São Paulo. Com a proibição do tráfico e as leis antiescravistas 
que se seguiram aos longo das décadas, a partir de 1850, os fazendeiros dependiam, cada vez mais, da 
mão de obra imigrante para a lavoura, fazendo com que a população estrangeira passasse a aumentar a 
partir da década de 1850. A aprovação da Lei do Ventre Livre, em 1871, sinalizou um projeto de gradual 
desmonte do sistema escravista, que, porém, não seria realizado sem a pressão do movimento abolicio-
nista. Filho de pai branco e mãe negra, Luís Gama autodenominava-se negro e, pelo menos desde 1869, 
defendia o estabelecimento do direito jurídico de alforria – suas defesas eram tão famosas na cidade que 
chegou a ser carregado nos braços da multidão da porta do tribunal até a sua casa, no Brás. Sua morte, 
em 1882, marca o início da mudança de uma estratégia legalista para uma ação direta, organizada pelos 
chamados “caifazes”, na qual invadiam chácaras e residências, alforriando escravos e assegurando sua 
fuga.

Nos anos que se seguiram, mais da metade dos escravos da província foram alforriados, antes da pró-
pria Lei Áurea, de 1888. Contudo, contratos de trabalho abusivos assinados com seus antigos senhores 
mantiveram relações escravistas por muitos anos, porém agora sob outro manto. Ademais, o discurso 
do branqueamento e do progresso, no contexto da imigração europeia e da modernização da cidade, 
funcionou como um apagador histórico e material da presença dos negros no centro da cidade, inclusive 
na dinâmica do comércio. A própria Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é demolida em 1906, 
para ser reerguida no Largo do Paissandú após muitos conflitos. A maioria dos descendentes de escravos 
foram então desapropriados da região central, como na Sé, Liberdade e Largo de São Bento, para serem 
obrigados a morar em áreas remotas como a zona norte e o extremo da zona sul. É clara então a divisão 
espacial da cidade: no centro e no início da zona oeste o baronato do café, na zona leste os imigrantes 
italianos, espanhóis, árabes, judeus e outros, e nos extremos da zona sul e norte os negros descendentes 
da escravidão.

A relação da prefeitura com o bairro do Brás era de tanto estranhamento que os jornais da época, como 
O Estado de São Paulo, se referiam a ele como “cidade do Brás”. Nada mais justo pois ali realmente se 
criou um ambiente diverso e autônomo de outros bairros da cidade, mais semelhantes entre si, como 
Higienópolis, Bela Vista, Vila Buarque e Vila Mariana, por exemplo. Entre 1890 e 1900, a população da 
cidade pulou de 60 mil para 220 mil habitantes. O crescimento populacional de São Paulo fazia com que 
os números dobrassem, em média, de 4 em 4 anos. Tamanha massa só pôde ser acomodada através da 
construção de imensos cortiços e de centenas de minúsculas casas geminadas. Constantemente lotadas e 
precárias, foram foco de epidemias como a febre, o tifo e a gripe espanhola. E assim continuaram, mes-
mo com a atuação do médico sanitarista Bruno Rangel Pestana, nos anos 1920. Além disso, as enchentes 
da região do Tamanduateí eram frequentes fontes de tristeza e indignação por parte dos moradores, algo 
que marca até hoje a memória afetiva do bairro.

Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o impulso de importações cresce paulatinamente em 
São Paulo, trazendo artigos de luxo, roupas e, claro, alimentos. Os principais artigos que passaram pelo 
Porto de Santos em 1927 são: farinha de trigo, azeite, frutas secas, conservas e extratos de carne, frutas, 
legumes, peixe, queijos, especiarias, sal comum, chá, leite em conserva, batatas, cebolas e arroz6. Todos 
estes produtos eram distribuídos na capital e no interior, principalmente através do Brás. Porém, o auge 
das importações só começará após a Segunda Guerra, com um aumento populacional ainda mais intenso 
na cidade.

7 DEAECTO, Marisa Midori. Comércio e vida urbana na cidade de São Paulo (1889-1930). São Paulo: Editora SENAC SP, 2002 p.85.
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gou a ter um pequeno cinema. Até a minha mãe dançava lá! Antes do filme começar sempre tinha uma 
apresentação de piano e minha mãe dançava, tocava castanholas. Eu não sei dizer exatamente onde era, 
mas era aqui na rua Piratininga. Tinha o famoso Cinema Piratininga e o do meu avô era um pouquinho 
mais pra frente na rua. Foi por dez anos que ficou aberto. 

“Todo mundo se chamava Vito!”
Victor Ottone Mastrorosa nasceu em São Paulo no ano de 1930 e trabalha como contador.

 Eu e os meus cinco irmãos nascemos na mesma casa, na rua da Alfândega, mas naquela ocasião só 
quando se ia registrar que eles botavam a data, então eu sou registrado como oito de junho de 1930. O 
tabelião só registrava com a presença dos pais e não precisava levar documento nenhum. O meu pai tra-
balhava muito, então ele pegou um sábado ou domingo e foi registrar, que o registro era ali perto do Largo 
da Concórdia. Meu pai era estrangeiro e eles não falavam muito bem o português.

Meu pai nasceu em Polignano na província de Bari, no sul da Itália. Quando cresceu foi ser marinheiro, 
porque precisava trabalhar. A cidade é pequena, então, para homem era ou a Marinha ou o cara trabalha-
va num restaurante, quem fazia pão, ia pra padaria. Por parte de mulher, a maioria ia para a roça colher 
azeitona, então ficavam todos por lá. Mas o meu pai conheceu o mundo inteiro trabalhando na Marinha. 
Quando conheceu o Brasil, escreveu para os irmãos que o Brasil era um país bom, para eles virem para 
cá. Ele achava que no Brasil qualquer analfabeto ficaria milionário. E na terra dele precisava falar quatro 
línguas, precisava ter várias faculdades, para o cara comprar uma casinha e ir pagando em prestação. 

O padroeiro da cidade de Polignano é Vito. Então, todo mundo é Vito. Meu pai pôs Victor, porque eles 
puseram o meu avô como Victor. Meu avô chamava Vito Toma Mastrorosa e eu, Victor Ottone Mastrorosa. 
Foi o cara que ao invés de Toma, botou Ottone. Onde o meu pai nasceu os nomes que existem são: Nicola, 
Donato, Roque, Vito, Antônio e mulheres é Crescência, Lucia. Tem bastante Maria. Na rua da Alfândega 
tinha bastante Vito. Eu era Vito, o vizinho era Vito Paulo, o outro era Vito Alemão, o outro era Vito Bevi-
le. E assim era, tudo Vito e com sobrenome diferente. Aqui, quando vem naquela época de São Vito era 
comum o pai colocar o nome do avô e da avó para os filhos e a mãe também. A mãe colocava o nome do 
avô e da avó dela, do pai dela e da mãe dela. Como o meu avô também chamava Vito, meu pai chamava 
Vito, eu me chamo Vito, eu tenho um neto que chama Vito e um filho que chama Vito! 

Quando o meu pai chegou aqui de navio, desceu muita gente da cidade dele e muita gente conhecida. A rua 
da Alfândega inteirinha era descendente de barês, que Polignano a Mare é de Bari. O meu pai virou verdu-
reiro porque, mesmo sabendo cozinhar, não tinha condição de ter alguém pra quem ele fosse cozinhar. Meu 
pai sabia cozinhar muito bem, porque quem tá na Marinha tem alguma coisa a aprender de lá de dentro. 

Meu pai comprava tudo no Mercadão, eu vinha em cima do carrinho para tomar conta. Ele ia comprar 
uma coisa e trazia, eu ficava olhando para ninguém levar. Comecei a trabalhar desde criancinha em cima 
do carrinho. Depois, o que sobrava, ele chegava em casa com fruta, verdura. Ele ia cozinhar com a minha 
mãe e ajudava a fazer. Ele já conhecia minha mãe, que era da mesma cidade: Polignano a Mare. E minha 
mãe chamava-se Antônia Carone. Ela veio para o Brasil muito depois. Aí meu pai encontrou a minha mãe 
e meus tios que vieram, casou-se com ela e fomos em frente. 

Desde cedo, a região do Brás foi um ponto de encontro que uniu diversas forças, pulsões, produtos, cul-
turas e populações. Ainda antes de chegar no século XX, podia-se ver no bairro o berrante contraste entre 
o agrário, da várzea úmida e alagadiça, e o industrial, vizinhos. Entretanto, a partir do ano de 1877, viria 
uma nova enxurrada, essa feita de gente. Com a recém-criada Hospedaria dos Imigrantes8, milhares de 
seres humanos desterrados, chocados, mas esperançosos por um futuro melhor, teriam sua sorte lançada 
ali: para o interior, trabalhar no campo, ou a algumas quadras dali, para serem operários? Os que ficaram 
na capital, italianos, espanhóis, judeus, japoneses, árabes, quase sempre se estabeleceram nas estreitas 
ruas do Brás, o bairro que foi escolhido pelos poderosos e a especulação imobiliária como o depósito de 
tudo que era insalubre e barulhento. Além da habitual falta de planejamento urbano e social que assolava 
a cidade como um todo, recaiu sobre o Brás um particular desprezo, pois as classes mais altas tentavam 
lidar com as mazelas da modernização, que as ameaçavam e seduziam ao mesmo tempo. A este bairro, 
então, restou abraçar e concentrar a parte perturbadora do futuro: as indústrias, o operariado, o lixo tó-
xico, as greves, a mistura de raças, culturas, etc9. Este relativo isolamento daria, por outro lado, o caldo 
que formaria a identidade imigrante e a força deste bairro, que começava a se reformar e se urbanizar.

IMIGRAÇÕES DO BRÁS

8 “Pela lei nº 29 de 28 de março de 1884, o governo da Província de São Paulo regulamentou as vantagens oferecidas aos imigrantes. 
O artigo 2º do referido documento especifica que: “O governo dará hospedagem por 8 dias na Hospedaria dos Imigrantes da Capital 
a todo imigrante que vier para a Província, embora sem destino a lavoura, quer tenha desembarcado no porto de Santos ou do Rio”. 

In:  Ebe Reale, Brás, Pinheiros, Jardins: três bairros, três mundos, São Paulo, Pioneira, EDUSP, 1982, p.8
9 Nicolau Sevcenko, Orfeu extático na metrópole, São Paulo, Companhia das Letras, 1992

“O meu pai que contou essa história pra mim”
Gines Perez Neto nasceu em São Paulo, no ano de 1965. Hoje é marceneiro e ex-saqueiro.

 Minha família é da cidade de Cuevas de Vera, do deserto espanhol. Meus avós são primos, eles vieram 
pro Brasil e se casaram no navio. O meu avô tinha que servir o exército lá na Espanha, só que pra servir o 
exército é cinco anos e a situação estava ruim lá. Ele falou: ‘Não vou ficar cinco anos na Espanha servindo’. 
Então ele veio pra cá, sozinho com a minha avó, que eram primos, e eles se casaram no navio e tiveram 
meu pai, meus tios. Eles casaram dentro da cabine mesmo do navio e foi uma coisa muito simples porque 
eles eram muito pobres, aí de Campinas eles vieram pra cá. 

Meu avô veio procurar serviço no Mercado Municipal e no meio do caminho achou uns sacos jogados 
no chão, ele pegou e passou atrás do Mercado Municipal, aí um cara falou assim: “Ô, quer vender esses 
sacos?”, aí o meu avô: ‘Vendo’. Então ele vendeu e teve a ideia: ‘Vou comprar e vender saco’. Ele começou 
a pegar sacaria, voltava e vendia lá no Mercado Municipal. Meu avô saía pelas ruas em São Paulo, pelos 
bairros que tinham mercearia, mercadinhos pequenos, ele pegava os sacos e revendia lá no Mercadão. Aí 
ele conseguiu comprar um carrinho de mão. Com o carrinho começou a carregar mais sacaria e depois 
ele foi indo, foi indo, foi indo e só subindo. Foi assim que tudo começou. O meu pai que contou essa 
história pra mim.

Meu avô, pai da minha mãe, se chamava José Rodrigues e a minha outra avó se chamava Maria. São da 
Espanha. Vieram pro Brasil, trabalharam na lavoura e depois vieram pra São Paulo. A história deles é bem 
semelhante com a outra parte. Este meu avô trabalhava muito com alimentos, com roça. E depois ele che-
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Sozinhos no mundo
Wanderley “Matheus” Rodak é paulistano de 1959 e presidente da Associação São Vito.

 Meu nome é Wanderley Rodak, nasci no dia primeiro de abril de 1959 no bairro do Brás. Nasci aqui, 
numa rua chamada Capitão Faustino de Lima, que é uma rua paralela à rua da Figueira. Meu pai se cha-
mava João Rodak, ele nasceu em Beirute, no Líbano, no dia 29 de setembro de 1925. O meu avô era do 
principado da Moldávia, e a minha avó era da Armênia. Então o meu pai veio com três anos morar no 
Brás, numa rua que só morava napolitano. Meu pai, se você conversasse com ele, você pensava que estava 
falando com um italiano porque ele era um napolitano, pouco falava o árabe. A família da minha avó foi 
dizimada pelo império turco em Yerevan, na Armênia, e ela ficou sozinha no mundo. Ela estava no campo, 
era criança, quando ela voltou a casa dela tinha sido incendiada com os pais e os irmãos dentro. Porque eles 
eram católicos e os turcos, os otomanos, perseguiam eles. Já o meu avô era do exército do czar. Quando o 
comunismo tomou conta da Rússia, toda aquela região foi dominada pela União Soviética e ele também 
ficou sozinho no mundo, porque a família dele foi toda dizimada ou perdida. Então, eram os dois sozinhos 
no mundo que se encontraram na Síria, de lá foram pro Líbano e daí vieram pro Brasil. Meu avô chamava-
-se Yussef Rodak e a minha avó chamava-se Siranush Vardanyan. O meu avô chegou a ficar lá no exército 
mercenário na África, em Madagascar. Ele foi pro exército mercenário, se alistou e de lá eles começaram a 
andar pelo mundo. Ele sempre falava que ia no Egito, no Líbano, no Marrocos, andava por todos aqueles 
lugares. E bem jovem veio pra cá, porque ele nasceu em 1900 e chegou aqui no Brasil no dia 29 de janeiro 
de 1929. Então, com 29 anos, ele já tinha uma história muito comprida pra contar. Aí vieram morar nessa 
região do Brás bem em frente à igreja de Casaluce, onde só moravam os napolitanos. Todas as pessoas 
que vieram pra trabalhar na terra sofriam demais. Então existia uma perspectiva melhor em trabalhar na 
cidade, numa fábrica, para progredir um pouco mais. Acho que pros meus avós, eles tinham pensado que 
tinham ido pra Itália, porque era tudo italiano no Brás! Tinha os árabes, mas a maioria era tudo italiano, 
da década de 20, década de 30. Só italiano, não tinha outra coisa: do lado da nossa casa era italiano, do 
outro lado era italiano, então a gente estava no meio dos italianos. Se falava só italiano naquele lugar. 

Uma prisão que valeu a pena
Gina Labate Erriquez nasceu em São Paulo, em 1931. É uma das “Mammas” da Associação São Vito.

 Meu nome é Gina Labate Erriquez. Nasci no dia nove de julho de 1931. Meu pai se chamava Francisco 
Labate. Nasceu na Itália, em Polignano a Mare. Aí ele veio pro Brasil no tempo que a guerra acabou - não 
tinha nada, não tinha trabalho, então ele veio se aventurar no Brasil, sem ter ninguém aqui. Ele, minha 
mãe e um irmão de cinco anos. A minha mãe é Ana Torres, nasceu em Polignano também. Antigamente 
as famílias se uniam e apresentavam os filhos, chamavam isso de embachetta em Polignano. Entre família 
não tem erro, você conhece a sua, eu conheço a minha e foi assim. Todo o pessoal da Itália que casou 
naquela época era assim. Até que um dia o meu pai virou desertor. Ele serviu na Segunda Guerra, depois 
ficou num navio, depois num trem. Então um dia esse trem ia passar em Polignano a Mare, aí ele largou 
o trem e foi encontrar com a minha mãe. As saudades eram tantas, ele largou tudo e foi até lá! Acho que 
a paixão foi demais que ele largou tudo e foi se encontrar com a mulher, mas quando ele voltou, a guarda 
estava lá, pegou ele, e meu pai ficou trabalhando no navio de castigo. Mas pra ele foi bom, porque fazia 
comida pros maiores lá dentro, mas ele não teve direito ao dinheiro da Itália que todo mundo ganha. 
O meu pai ficou 14 anos no exército. Ele ficou preso um tempo e depois puseram ele pra trabalhar no 
navio, pra fazer comida. Aí ele fazia a comida pros tripulantes e pra todo mundo. E por isso eu aprendi 
muita comida que ele fazia. Eu aprendi a fazer, por exemplo, uma comida que ele chamava de mines-

trone. É uma comida que era dos presos: batatinha, fazia o molho de tomate. Depois que a batatinha 
cozinhou bem temperadinha, cozinhava o macarrãozinho, tudo de sacos, misturava e servia com queijo 
ralado. Hoje eu ainda faço e meus filhos sempre adoram. 

“Eu sempre fui danada, esperta.” 
Gina Labate Erriquez nasceu em São Paulo, em 1931. É uma das “Mammas” da Associação São Vito.

 Meu pai quando chegou aqui no Brasil virou verdureiro, trabalhava com carrinho na rua. Nunca faltou 
nada em casa, graças a Deus, porque a gente ajudava também nas compras, na arrumação do carrinho. E 
quando terminava ele punha nós no carrinho e levava numa garagem. E o nosso prazer era esse, sentar 
no carrinho e acompanhar ele numa garagem. Todo dia. Ele andava no bairro vendendo a verdura. Nes-
sa época as verduras vinham em maços enormes. Eles juntavam três, quatro verdureiros e eles mesmos 
tinham que separar e fazer os macinhos e vender. Aí eles vinham, meu pai rodava pela Benjamim, pela 
Santa Rosa, pela Alfândega, pela Assunção, cada um tinha seu ponto. Depois que terminava de servir 
essa freguesia, parava na porta de casa, aí quem não estava na casa vinha lá comprar. Eram frutas, elas às 
vezes estragavam um pedaço, tirava manga pra cá. O palmito vinha comprido como vem nativo, não era 
como agora que você só compra palmito nos vidros. Então ele vendia, quando ele não conseguia vender 
ele cortava todinho, tirava aquelas cascas e a gente fervia com limão e comia. E eu ajudava. Eu sempre 
fui danada, esperta, moleca. Porque à noite tinha que tirar o que sobrava, então na minha casa tinha uns 
degraus e nós empilhávamos tudo atrás da porta pro dia seguinte, pra quando ele encostasse lá, pegar 
novamente. E assim era a nossa vida. Íamos no Mercadão, e tinha essa praça que vendia verdura pros 
verdureiros. Era uma praça que era tudo no chão, lá perto do Mercadão. O meu tio tinha banca no Mer-
cado também. Ele vendia laranja e abacaxi. Quando eu não saía ele ligava pra mim, a casa da minha tia 
tinha telefone, na minha não, meu tio estava um pouco melhor de vida. Aí eu chegava lá, ele telefonava: 
“Vem pra cá que não está saindo nada”. Corria eu, a minha prima, a minha irmã, descalças, maloqueiras, 
gritando: “O abacaxi tá doce, o abacaxi tá maduro!”. Ele falava que nós vendíamos tudo. Porque sabe, 
eles estavam cansados, o dia todo, iam três horas da manhã pra lá. E nós não, corríamos, vendíamos. 
Quando sobrava caju, pêssego, o meu primo fazia caixinha, que nem tem baleiro do cinema, que agora 
não tem mais, eles punham as frutas lá e nós íamos vendendo nos armazéns. E faturava, quando sobra-
va. É uma fruta perecível, estraga muito rápido, como o caju, a pera, o pêssego, já estava maduro. Eles 
compravam só porque a gente insistia bastante. 

Espiões japoneses?
Tokio Isobata é santista, nascido em 1934. Comerciante atacadista e importador.

 Meus pais vieram do Japão como imigrantes. Meu pai era Naoyoshi Isobata e a minha mãe era Shima 
Isobata. Nós viemos pra Santos e no tempo da guerra fomos obrigados a nos retirar em 24 horas: o italiano, 
o japonês e o alemão não podiam ficar à beira-mar. Havia medo do negócio de espionagem e o Getúlio proi-
biu algumas dessas pessoas do Eixo, como eles chamam, ou Quinta Coluna, de ficar no litoral. Tivemos que 
deixar tudo e viemos quase com a roupa do corpo pra São Paulo. Ficamos um dia na imigração e depois meu 
pai foi procurar emprego ou ver o que fazer da vida. Eu tinha nessa época uns oito, nove anos, foi em 44 isso. 
Meu pai estava bem estabelecido em Santos e teve que largar tudo no comércio, porque tinha uma armazém 
de gerais, tinha comércio de pescados salgados, trabalhava com tudo no Mercado de Santos. A Ordem Política 
e Social prendeu ele porque estava com suspeita de ser espião. Ficamos sem pai por um bom tempo, logo que 
chegamos em São Paulo. Ele sofreu muito. Aí ele se estabeleceu no Parque Dom Pedro. Em 1946, mais ou 
menos, ele começou a atividade, e eu menino ajudava. Meu pai me pôs no comércio, quando eu tinha 15, 14 
anos, que eu já saía vendendo mercadoria por aí. Eu pegava a mercadoria dele, ele me deixava com o pedido 
embaixo do braço e eu saía pra vender pras cooperativas que existiam na época, Cotia, Sul Brasil e outros co-
merciantes também de alimentos. Geralmente pra lojas de alimentos japoneses. Fui trabalhando com ele até 
1958. Depois de tudo isso eu me casei e me estabeleci na rua Professor Eurípedes Simões de Paula, vendendo 
alho. Eu sou de uma época que ainda usavam carroça pra carregar a mercadoria!. 
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Uma importante indústria de grande porte na região da rua Santa Rosa foi o Moinho Matarazzo, fun-
dados em 1900. Com ele e outras indústrias cresceu o bairro e sua demanda por produtos industriais e 
alimentos. O mercado aberto de trigo e outros alimentos como batata, cebola e arroz que começa a se 
firmar nesse período é o que dá início à Zona Cerealista. Tal mercado foi constituído ali pois os trens que 
transportavam o café entre Santos e Jundiaí traziam estes alimentos e paravam na Estação do Pari, dando 
a oportunidade dos carregadores negociarem de dentro dos vagões do trem. Em certo ponto, a quanti-
dade negociada era tão grande – a fim de abastecer a região do Brás e depois São Paulo inteira – que foi 
necessário estocar esse alimento nas redondezas, o que deu origem aos famosos armazéns da Rua Santa 
Rosa e da Rua Paula Souza.

Os vagões chegavam na estação e então os comerciantes iam buscar as mercadorias com os carros tocados 
à burro e cavalos, fazendo de 30 a 40 viagens por dia para descarregar os vagões nos armazéns. Outros 
comerciantes se abasteciam na Rua Santa Rosa e faziam a sua feira nos outros bairros até por volta das 
13 horas. Depois disso, iam para a Zona Cerealista lotar os caminhões e carroças de novo – estes produtos 
iriam também para os empórios, armarinhos, e quitandas da cidade. 

O SURGIMENTO DA ZONA 
CEREALISTA NO BRÁS

“A gente ouvia tudo!”
Vitor Angelo Luchetti, o “Vito Barbeiro”, nasceu no Brás, em 1936.

 Passava bonde aqui nessa época. O bonde virava aí na rua do Lucas, descia a Paula Souza, entrava na 
Benjamim e virava a rua. A carroça era uma atrás da outra, só carroça com cavalo. Tinha as carroças do 
Matarazzo, os cavalos que puxavam as carroças dele deviam pesar na faixa de uns 800 quilos, cada um, 
as patas deles eram enormes. O Conde Matarazzo era para ser um dos homens mais ricos do Brasil. Tinha 
prédios por aqui na Monsenhor Andrade, esquina com a Mendes Caldeira. Aquilo era tudo dele. Aqui ele 
tinha fábrica de tudo. Óleo, farinha, macarrão. Na fábrica dele tinha a sirene, que tocava às onze e meia, 
para a turma sair e acho que meio-dia e meia, uma hora para a turma voltar para trabalhar. E depois, acho 
que tinha de tarde, também. A gente ouvia tudo! 

A sirene e os dias
Paulo Celso Thophilo é natural de São Paulo, de 1955, e comerciante especializado em bacalhau na Black Fox.

 A sirene tocava às cinco horas, cinco e meia da manhã e depois tocava às cinco e meia da tarde já 
avisando para o pessoal, às seis horas, aí que vinha aquele barulho ensurdecedor e eu escutava de longe. 
Mas era tudo muito legal, porque às vezes, à noite, tinha Festa Junina, tinham os balões que naquela 
época se soltava balão e caía lá para dentro do Matarazzo, a gente passava na frente, tinha os guardas: 
‘É só para pegar o balão’ ‘Não, não sei o que’, enquanto você conversava com o guarda e ele não deixava 
entrar, outro já passava por trás, ia lá, quando ia ver, o cara já tava saindo com o balão. A gente distraia 
a atenção dele! 

O cemitério do Brás
Wanderley “Matheus” Rodak é paulistano de 1959 e presidente da Associação São Vito.

 O Brás era um bairro onde morava muita gente, onde existiam muitas chácaras. A cidade de São Paulo 
simbolizava só o centro da cidade, a Praça da Sé e as ruas adjacentes. Quando se deu a abolição da es-
cravatura tiveram que chamar os imigrantes. ‘E onde nós vamos colocar esses imigrantes?’ ‘Olha, eles vão 
ser obrigados a ficar ali, do lado esquerdo do rio Tamanduateí. E eles que não passem pra cá, pro centro’. 
Só que era tudo brejo, aquele lugar que tinha aquelas chácaras era tudo brejo. O que eles tiveram que fa-
zer? Aterrar o bairro do Brás. Então contam que foram buscar terras nos morros da Mooca, e chamaram 
os moradores do Pari, da chácara de Nicolau e de São Miguel Paulista pra vir aterrar o bairro do Brás. 
E ali se começou a lotear, a criar ruas, isso em 1880, 1890. Criaram ruas, pronto, aí se criaram as casas, 
logo veio a indústria e com a indústria mais trabalhadores, mais imigrantes. Só que esses imigrantes 
tinham que morar. Então vinham pra morar na casa de um parente, de um amigo, um indicava o outro 
pra vir morar na casa. Na década de 60 tinha mais italianos aqui do que em Roma. Existia gente aqui de 
outras nacionalidades, lógico, mas a maioria era italianos que construíram isso. Por exemplo, as pessoas 
quando morriam eram enterradas do lado das igrejas, não tinha cemitério público. As pessoas queriam 
estar no campo santo, quanto mais perto da igreja, mais o campo era santo, então se enterrava em volta 
das igrejas, quando não dentro da própria igreja. A população não era grande, então até se podia pensar 
nisso. Em 1850 e pouco, a Marquesa de Santos deu um terreno pra se fazer o cemitério da Consolação. 
Então ali foi o primeiro cemitério público, e era para se enterrar os pobres naquele lugar. Só que era o 
único cemitério público, as pessoas que tinham dinheiro eram enterradas na Consolação. Aqui no Brás, 
um mundo de imigrantes, mas quando morriam não podiam mais ser enterrados nas igrejas e tinha que 
levar o corpo, depois de 24 horas que a pessoa tinha morrido, de carroça até a Consolação, à pé. A carro-
ça ia na frente e as pessoas à pé até a Consolação. Quanto tempo não daria? Quando chegava lá, o corpo 
já estava em putrefação. E as pessoas cansadas, porque ia e depois tinha que voltar à pé. Então fizeram 
um protesto que tinha que fazer um cemitério no Brás. E aí foi cedida a área da Quarta Parada, que era 
Brás. Até hoje se chama Cemitério do Brás. Quando as autoridades perceberam que estava se formando 
um gueto e que logo esse gueto estaria comandando a cidade com seus direitos eleitorais, então eles 
resolveram: “Os imigrantes podem morar onde eles quiserem, não precisam ficar confinados a morar e 
trabalhar no bairro do Brás”. Mas o progresso de São Paulo passou todo pelo Brás. O que o Brás começou 
a arrecadar com o comércio, com a indústria, com tudo aquilo que tinha, passava tudo por aqui. 
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“Quem quer ir pro jogo?”
Wanderley “Matheus” Rodak é paulistano de 1959 e presidente da Associação São Vito.

 Meu pai foi o chefe da torcida do Palestra em 30 e pouco, 40, e eu também depois nos anos 80. Ele que 
ia falar com o Matarazzo, na Caetano Pinto, que era essa rua que morava só os napolitanos, pra pedir os 
caminhões pro pessoal ir pro jogo. Ia todo mundo no caminhão para o Pacaembu, para o Palestra Itália. 
Ele era líder do pessoal. E não era italiano, mas era como se fosse. Ele contava que chegava com o cami-
nhão e aí dizia: ‘Quem quer ir pro jogo?’, ‘Quem vai?’, e lotava. E aqueles caminhões do Matarazzo iam 
lotados de torcida do Palmeiras. Ia mulher, criança, todo mundo em cima do caminhão. 

“Tudo o que você imagina chegava por trem!”
José Lins Guglielmi nasceu em Lins no ano de 1936. É comerciante de óleo de soja e margarina.

 Antigamente o comércio era na beira do rio Tamanduateí, o pessoal se reunia e comercializava, aí nas-
ceu a Zona Cerealista. A Estação do Pari começou junto com o comércio da região. O que deu um grande 
incentivo para a Zona Cerealista foi a Estação de Ferro, que era Santos-Jundiaí, mas o Terminal era aqui no 
Pari. Existia uma rede de estradas de ferro importante em São Paulo, muito importante, a tal ponto que aqui 
era uma Zona Cerealista e os produtos que hoje chegam de caminhão, antigamente era tudo de estrada de 
ferro, a cem metros daqui. A Estrada de Ferro do Pari trazia a mercadoria pra ser distribuída aqui na Santa 
Rosa, na Paula Souza, enfim, nesses caminhos todos que compõem a Zona Cerealista. Antigamente era mais 
concentrado entre a avenida Mercúrio, Santa Rosa, Polignano a Mare, Assunção e Benjamim de Oliveira. 
Mendes Caldeira aqui era uma indústria, imagina! Aqui fabricava parafusos numa grande indústria. Como a 
Santa Rosa cresceu bastante naqueles anos, eles desativaram ela e lotearam. E aí se fez muitos armazéns. Aí 
começou, por exemplo, o atacadão, e começou outros grandes cerealistas. Tudo o que você imagina chegava 
por trem! A rua Benjamim de Oliveira, onde eu morava, só tinha casas. Armazém mesmo era só perto da 
rua Santa Rosa, o resto era tudo sobrado, que foram demolidos para ser construir armazéns. Aqui teve um 
grande proprietário que chamava Antônio Lerário, um possuidor de muitos terrenos aí e ele que começou 
a fazer esses armazéns para a colônia baresa, que cresceu muito. Pois imagina que toda a cidade, quando 
recebia mercadoria de São José do Rio Preto, de Bauru ou de Santos, terminava tudo aqui. 

“O ponto deles era o Brás”
Rubens Romano Ramos, o “Rubinho”, é nascido São Paulo, em 1961, caminhoneiro e transportador de cargas.

 O meu avô veio de Portugal pra cá, e começou nos transportes. Antigamente era carroça que existia. 
E a única rua que descia para o comércio da Santa Rosa era a Paula Souza. Então meu pai e meu avô 
carregavam a carroça e levavam carga pros restaurantes que têm na São João, na avenida Ipiranga e 
assim foi. Depois de tardezinha iam embora. Tinha o lugar onde os cavalos ficavam e tinha que cortar 
grama pra dar o capim pros cavalos. Nós parávamos os cavalos em casa. É como se fosse um sítio, na 
Vila Guilherme. Meu avô começou, aí veio o meu pai. Eles iam pra Santa Rosa na carroça. Meu pai falava 
que todo mundo ia em cima da carroça, meu avô pilotava uma e um dos filhos ficava com a outra parte 
da outra carroça e levava os irmãos. O ponto deles era o Brás, porque antigamente onde tem o Largo do 
Coco tinha um cocho de cavalo, onde o cavalo bebia água. E do outro lado, na antiga Praça São Vito, 
tinha outro cocho de cavalo. Então tinha dois pontos dos cavalos. E assim foi indo a geração. Eu sou 
praticamente a quarta geração da família trabalhando com transporte aqui na Zona Cerealista. E assim 
a gente está vivendo, é a vida da gente: meu bisavô, meu avô, meu pai e eu, estamos fazendo o final de 
uma família que começou aqui no Brás, na Santa Rosa, na época da carroça que a gente fala. 

“A Santa Rosa era Itália e a Paula Souza, 
Espanha e Portugal”
Euclides Carli nasceu em Muzambinho no ano de 1923 e é vice-presidente da FECOMERCIO.

 Desde 1930, mais ou menos, até 1960, a Rua Santa Rosa ditava o mercado nacional brasileiro de cere-
ais e alimentos, então ele conseguia concentrar aqui na capital as produções do sul, as produções do nor-
te e a produção local, então era de uma importância fantástica. Os grandes atacadistas compravam nas 
regiões produtoras volumes grandes de mercadoria, vagões, porque naquele tempo, na maior parte do 
tempo, não tinha ainda caminhões ou frotas. Chegava tudo ou via Central do Brasil ou via Santos, merca-
dorias vindas do Sul ou então do Norte através dos navios costeiros, mas a concentração era aqui. Havia 
uma grande estocagem de mercadorias: cereais, arroz, feijão, batata, milho etc. O grande comerciante, 
o atacadista de cereais, ele tinha um armazém ou dois ou três, conforme seu tamanho, um central, na 
sede, e às vezes dois ou três um pouco retirados, pra efeitos de depósito das mercadorias, e tinha uma 
frota de carroças. O que fazia essa frota? Iam nas estações de estradas de ferro apanhar a mercadoria que 
vinha de diversas formas, e a outra parte deles lotava diariamente com tudo que você poderia imaginar, 
para fornecer pro varejo de São Paulo. Então era a mercearia, o café, o restaurante, tinha tudo, e essa 
distribuição era feita pelo comércio atacadista. O grande atacado de São Paulo era isso, a possibilidade 
de concentrar as produções das diversas regiões do país, o Nordeste, cada um na sua época correspon-
dente, o sul de Minas, um pouco de Goiás e também o Rio Grande do Sul e o Paraná e Santa Catarina, e 
fazer a distribuição efetiva de toda essa massa de produção que se concentrava em São Paulo. 

É pela própria função que eles tinham que podemos dividir o bloco. A Rua Santa Rosa distribuía o ata-
cado para o grande varejo da cidade, o Mercadão era varejo, recolhendo, por exemplo, a produção das 
circunvizinhanças da capital, as produções de fruta, de legumes, alguma carne, e botando à disposição 
do consumidor diretamente. A Paula Souza e uma parte do Mercadão especializaram-se na importação. 
Os grandes importadores e as grandes firmas que tinham aqui não cuidavam de cereais, cuidavam mais 
do azeite, do bacalhau e punham na venda. Então a Paula Souza era mais importações, as grandes im-
portações específicas. E o grande comércio atacadista era feito na Rua Santa Rosa e adjacências. A Rua 
Santa Rosa é italiana, ela cresceu em função daqueles italianos da baixa Itália, os bareses, polignaneses: 
um abriu um armazém, o outro abriu outro, outro, e de repente fundaram a Bolsa de Cereais e o Sin-
dicato dos Atacadistas italianos, mas havia espanhóis, havia portugueses também. Aqui na importação 
eram mais portugueses e espanhóis, a Santa Rosa era a Itália e a Paula Souza era Espanha e Portugal. 
Não existia essa diferenciação, era só uma característica geral demográfica, mas havia comerciantes de 
todas as nacionalidades em todos os setores. Os atacadistas tinham uma equipe de vendedores que fa-
ziam determinados setores, Santo André, São Caetano, Pari, o bairro. Vendiam a mercadoria, anotavam 
o pedido e traziam para o atacadista. O atacadista separava, preparava o pedido de cada um, botava na 
sua carroça e entregava. A maioria não precisava vir à Rua Santa Rosa. Só vinha na Santa Rosa os de 
médio porte, os que tinham condução própria. O resto não, não precisava, ele recebia a visita de diversos 
vendedores. O feirante é que ocupava diretamente as fontes de distribuição, já o varejo era muito menor, 
porque o consumidor era servido, ele não se servia, ele era servido pelo atacado e o atacado servia o fei-
rante diretamente. Então era um relacionamento quase que familiar do atacado com o varejo e também 
do atacado com o feirante, que o feirante era o varejista que andava, o outro não, tinha a porta aberta, 
tinha o armazém.
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Um negócio familiar
José Arnone Filho nasceu em São Paulo, em 1946. Atualmente é advogado e ex-comerciante atacadista.

 A feira sempre foi um ícone do crescimento das famílias italianas. Eu, meus irmãos, meus pri-
mos, nós crescemos em torno daquilo que a feira proporcionou, tanto é que todo mundo construiu 
suas boas casas no bairro, e passou a ter mais conforto. A feira era empolgante, meu pai e meus tios 
sempre dignificaram a feira e foi o grande sustentáculo da família Arnone, foi o que a conduziu. 
Depois, veio a Zona Cerealista. Meu pai e os meus tios foram para a Zona Cerealista antes da gente. 
Muito feirante se tornou atacadista da Zona Cerealista, principalmente portugueses, tinham vários 
conhecidos, que se conheceram na feira, depois viraram atacadistas. Eles iam comprar tudo na Zona 
Cerealista. Tinha um dia da semana que os três irmãos iam para a Zona Cerealista, paravam o cami-
nhão, aqueles caminhõezinhos pequenos, antigos, e eles iam fazendo as compras dos atacadistas, dos 
cerealistas, que já existiam e compravam em grande volume. Muito se punha no caminhão, a outra 
parte os cerealistas entregavam lá na Bela Vista, na casa dos meus pais. Às vezes, eles compravam 
diretamente do produtor também. Mas na Zona Cerealista a gente ia em cima, na carroceria, porque 
na cabine só cabiam os três, e a molecada ia em cima e a gente ia se divertindo no caminho, era uma 
festa minha e dos meus primos. 

A feira tinha muita coisa fresca, frutas, verduras, legumes e o peixe. Elas eram mais amplas, maiores, 
quase todo bairro tinha uma feira livre, que tomava ruas. A Praça Roosevelt, por exemplo, só tinha 
a igreja e o resto era o piso no nível da rua da Consolação. Era uma praça sem árvore, sem nada, era 
cimento puro. Era uma das feiras mais importantes de São Paulo, aos sábados, a praça toda tomada 
de barracas, a praça toda! Era muito grande. O ramo do meu pai era cebola e alho, pode calcular 
que tinham umas 20 bancas de cebola e alho. Tinha também aquelas bancas que eram verdadeiros 
supermercados, que são as bancas de cereais. O feirante da banca de cereais tinha que chegar às duas 
da manhã, porque era um verdadeiro mercadinho que ele montava: arroz, feijão, lataria, bebida, era 
um supermercado. Quem concebia a banca era o feirante. Era bem artesanal. Não tinha padroni-
zação, não tinha nenhuma exigência. Eram bancas de madeira, tabuleiros que a gente chamava de 
madeira ripada, madeira boa, cavaletes de madeira, botava aquilo em cima, jogava a mercadoria, 
tudo de caixotes, e tinha lá a sustentação tipo barraca, e era uma lona de caminhão. Eles tinham que 
armar uma coisa pesada, as balanças manuais, enfim, mas era muito grande, muito bonito e outra 
coisa não existia, se você tivesse uma feira no seu bairro, na sua rua, naquele dia, só a feira vendia. O 
sujeito lá do mercadinho, do empório não vendia nada, na feira eram produtos mais frescos. E preço 
também era melhor. 

Cada dia era num local, só não às segundas-feiras. Eles folgavam, não faziam nada segunda-feira, 
nem compras. E tem um detalhe, na Praça Roosevelt a feira era sábado e domingo, dois dias. Então, 
tinha na Praça e na Rua das Palmeiras, Santa Cecília e Bela Vista pois eles não saíam muito de lá mas 
tinham feiras nos outros bairros. Eles vendiam cebola e alho, só! Meus tios isso, e os meus dois avôs 
só batata. Era aquela montanha de batata. Chegava ao fim do dia não sobrava uma. Eles vendiam 
isso porque eram produtos que eles conheciam lá da Itália, cultivavam, conheciam bem, sabiam 
como funcionavam, para que serviam, o que era bom, o que era ruim. Isso tudo eles aprenderam 
lá, na Itália, não foi aqui. E eram produtos de bastante consumo na época. Eles nunca mexeram na 
feira com grãos, com feijão, arroz, não. Era o básico na alimentação: alho, batata, cebola. Tinha que 
comprar. Tinha etnia na feira porque nós vendíamos batata, alho, cebola, já os portugueses vendiam 
um pouco mais de hortigranjeiros, tomate, as verduras. Os japoneses, naturalmente, no peixe, aquela 
época tinham os caminhões de peixe, eram quase todos japoneses, que também vendiam ovo. Tinha 
muito espanhol que tinha a tal da barraca gigantesca de cereais. Depois, agora nos tempos moder-
nos, você vê que agregou tudo. O mundo inteiro estava na feira. 

A vida no Mercado Municipal
Hugo Rosário Saporito é de São Paulo, do ano de 1924, ex-comerciante atacadista e do Mercado Municipal de São Paulo.

 Naquele tempo, São Paulo não tinha luz elétrica nas ruas, era lampião a gás. Então, o meu pai de 
noite acendia o lampião e de manhã, apagava. Depois, quando era sete, oito horas da manhã, tinham 
os balaios grandes, redondos, que o pessoal punha aqui para vender, ele enchia de frango, de ovos 
e saía para vender na rua, porque São Paulo era pequena, tinha mercadinho somente. Mercadinho 
que vendia todos os gêneros alimentícios, e ele foi trabalhar no mercadinho, numa firma. Depois de 
um determinado tempo, ele alugou um box no mercadinho, para ele sozinho, era no Anhangabaú. E 
aí, em 1936, foi inaugurado o Mercadão e ele tinha direito a um box porque já era da área de merca-
do. Mas naquele tempo, o Mercadão não tinha movimento, porque São Paulo era tão pequeno que 
tinham dois ou três mercados. O Mercadão foi um fracasso naquele tempo, pois não vendeu nada 
e começou a ter problemas. Então ele foi para a feira. Teve um tio que ficou no Mercadão tomando 
conta e ele foi embora. Naquele tempo a feira era o supermercado, as bancas de feira foram um su-
cesso fantástico e eu fui trabalhar com ele. O que se vendia de mercadoria lá era uma coisa incrível, 
inacreditável. Nosso ramo era cereais, arroz, feijão, batata, cebola. Nas feiras tinha tudo: verdura, ga-
linha, frango, tinha as sessões especializadas. Vendíamos tudo na concha. Abria o saco de arroz de 60 
quilos, aí você punha uma tábua,  punha os sacos e começava a vender. A embalagem era saquinho 
de papel de um quilo, dois quilos, cinco quilos, dez quilos e foi assim. Comprava-se dos atacadistas 
da rua Santa Rosa. Com o tempo é que nós começamos a virar empresários. O Mercadão depois 
também foi um sucesso fantástico. O que se vendia lá de nozes, castanhas, figo era uma loucura. 
Vendíamos gêneros alimentícios básicos, mas nas festas, passava a vender azeitona, nozes, enfim, 
tudo que era de Natal. Tinha gente que vinha e comprava cinco quilos de azeitona, por exemplo, três 
formas de queijo, aí sim o Mercadão cresceu de uma maneira espetacular. 

Em 1921, o Parque Dom Pedro II foi construído e, em 1924, começam os planos para se montar o Mercado 
Municipal. Fundado em 1933, a ideia era que ele fosse um entreposto central especializado na comercia-
lização de frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e outros produtos alimentícios, o que fortaleceu o 
movimento dos armazéns da Zona Cerealista, além de trazer o varejo para mais perto do Brás. Também 
em 1924, foi fundado o Palácio das Indústrias, centro de exposições nacionais e mundiais acerca dos 
novos empreendimentos e invenções do ramo. Nos anos 1940, o complexo conhecido como Zona Cerea-
lista já estava formado: Largo do Pari, Rua Paula Souza, zona da Rua Santa Rosa e Mercado Municipal. A 
organização dos comerciantes e as transações financeiras eram então asseguradas pelo Sindicato e pela 
Bolsa de Cereais, atuando como parceiros e vizinhos. As mercadorias chegavam no Pari através do trem e 
várias carroças iam buscá-las, para serem estocadas nos armazéns ao lado e depois distribuídas cidade a 
fora pelas feiras livres que lotavam as ruas dos bairros. Muitos comerciantes transitavam por seus diversos 
negócios: eram feirantes, vendedores do Mercadão ou donos de armazéns na Santa Rosa e Paula Souza, 
demonstrando a consistência desta nova forma de abastecimento da cidade.

FORMAÇÃO DO NOVO COMPLEXO DE 
ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO
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O comércio paulistano entrou em período de turbulência e escassez com a falta de importações e o di-
recionamento da produção alimentícia para o front de batalha da Segunda Guerra Mundial. O desafio 
era garantir a alimentação de um milhão e meio de paulistanos. Mais que isso, a vitória ou a derrota dos 
Aliados era uma questão que pairava constantemente no ar, alimentada pelas vibrações do rádio e das 
notícias internacionais do jornal. A presença do governo fez sentir-se no Brás de forma acentuada, uma 
vez que o Governo Federal enxergava no bairro uma potencialidade explosiva, seja de apoio ao lado ita-
liano do Eixo, ou ao comunismo e ao anarquismo, encarnados no movimento operário que estremeceu a 
cidade em 1917 na Greve Geral. Ainda neste tempo a inserção desta população na sociedade brasileira 
encontrava diversos obstáculos.

A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

“Em 39 estourou a Guerra”
Vitor Angelo Luchetti, o “Vito Barbeiro”, nasceu no Brás, em 1936.

 Eu nasci na época em 36, na rua Benjamim de Oliveira 270. Em 39 estourou a Guerra e começou 
a faltar pão, leite, açúcar, farinha, essas coisas, e a gente tinha que correr atrás porque nós éramos 
em seis irmãos e eu era o pequeno, o mais novo. O meu pai me acordava às duas horas da manhã e 
eu ia com ele nas filas das padarias, das mercearias para comprar tudo racionado, farinha, açúcar, 
tudo racionado. Tinha dia que tinha o blecaute. Durante o dia, tinha que fechar tudo, fechar as por-
tas. Se tivesse na rua, você tinha que se deitar no chão. Na época da Guerra não tinham frutas, não 
era qualquer um que podia comprar. A nossa sobremesa, quando tinha o Natal, era paçoca. Minha 
mãe mandava eu comprar o amendoim, a gente abria o amendoim e ela fazia paçoca. Ela botava o 
amendoim num guardanapo, batia com o martelo e punha um pouquinho de açúcar, essa era a nossa 
sobremesa. 

“Macarrão pra fabricar pão”
José Lins Guglielmi nasceu em Lins no ano de 1936. É comerciante de óleo de soja e margarina.

 A gente sentiu muito a Segunda Guerra. Podia-se imaginar que, como o Brasil apoiou os aliados 
na Segunda Guerra Mundial, pudesse ser invadido também. De vez em quando tocava a sirene pra 
todo mundo se esconder em algum lugar. Saía o alarme e todo mundo ficava preocupado, apagavam 
as luzes. Mas isso foi até 45, quando acabou a Guerra. Eu me lembro que naquele tempo, imagina 
que pras nossas mães fazerem pão tinha que ir aí na rua Santa Rosa comprar caixa de macarrão que 
vinha do Uruguai ou da Argentina, porque eles não fizeram parte da Guerra, então eles tinham mui-
to alimento pra vender. Então a minha mãe comprava aquele macarrão e moía pra fabricar pão. A 
gente também acordava de madrugada pra ir nas padarias conseguir um ou dois filões de pão, pois 
era tudo racionado.

“No bigode”
Cláudio Ferranda nasceu na Itália em 1939 e é engenheiro químico.

 Muitos negócios que se faziam na Paula Souza eram feitos no bigode. Isso significava que era o 
meu nome, comprei e resolvia. Os principais comerciantes naquela época eram os Martins, que era 
uma das maiores casas atacadistas, e tinha lojas e casas praticamente espalhadas por todo o sudoeste 
do Estado de São Paulo, entrando em Minas Gerais. Outro que também era grandioso na época era 
o Veríssimo, que era a segunda casa maior. Pastorinho era a rigor a terceira. Alô Brasil a quarta. Vá-
rias dessas casas atacadistas depois viraram supermercados. Essas eram as grandes dentro da Paula 
Souza. Tinha um balcão, tipicamente um balcão português, como se fosse de mármore, e ele ficava lá 
sentado, levantava, te cumprimentava. Do balcão pra cá fazia-se o negócio e o resto era um depósito. 
E tinha os seus auxiliares de compra, contabilidade, tudo lá misturado. O resto era armazém que ia e 
entrava mercadoria, saía mercadoria. Nos alimentos era mais cebola, batata, arroz, feijão, tudo o que 
era necessário para abastecer as nossas casas, e além disso tinham que abastecer cidades do interior, 
pequenas, médias e grandes. Compravam de A a Z tudo o que era necessário. Frutas, enlatados, im-
portados, cereais, ou seja, tudo era abastecido, eles compravam e abasteciam. As grandes casas ata-
cadistas compravam para abastecer o resto do Brasil também. Importavam alimentos em latas, atum 
em lata, queijos, tudo era importado, vinha e era revendido por eles. Tudo o que você possa imaginar 
que era para abastecer uma cidade, a Paula Souza, naquela época, fazia importações e supria. Não 
é uma coincidência a maioria da Paula Souza ser portuguesa. Chegava o tio e montava o negócio 
dele e ele chamava o sobrinho pra vir ajudar e esse sobrinho vinha, trabalhava quatro, cinco anos 
com o tio, ou com o irmão, mas basicamente eram tios e sobrinhos que trabalhavam, que eram os 
homens de confiança dele. Então ele pegava um sobrinho, jogava numa casa atacadista no interior, 
pegava o outro sobrinho e jogava numa outra casa, e depois de quatro, cinco anos ele fazia o próprio 
negócio. E dessa maneira é que você vê uma grande influência portuguesa na zona atacadista. Você 
tem o Martins, o Veríssimo, o Dias. Eram todos, todos, todos de origem portuguesa e muito ligados 
familiarmente. 
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“TiNHA QUE TIraR o italiano!”
Gina Labate Erriquez nasceu em São Paulo, em 1931. É uma das “Mammas” da Associação São Vito.

 Nós ficávamos muito no rádio. Não tinha televisão. Quando teve televisão foi um pai de um ami-
go meu que comprou na Fernandes Silva. E ele chamava, a gente assistia ao Arrelia, eu já era bem 
adulta. E depois o rádio era aquele meio redondo. Mas quando aconteceu a Guerra você não podia 
ter rádio, por causa do blecaute: você não podia ter nada disso. Você não podia ouvir nada. Getúlio, 
você tinha que ter na parede. Toda casa tinha um presidente italiano, e tinha um do Brasil, aí tinha 
que tirar o italiano, esconder tudo, porque se os guardas pegavam o pai ia preso. Então nós ficávamos 
em volta do rádio, escutando escondido. O blecaute era terrível. É quando apagava tudo, todas as 
luzes à noite, não tinha uma acesa e eles andando por aí. Eles faziam isso porque não queriam que os 
italianos ouvissem ou favorecessem ninguém. A gente vivia assustado naquela época. 

“A viagem é histórica”
Aurelino Soares da Silva nasceu em São Raimundo Nonato, Piauí, no ano de 1935. É comerciante e corretor de cereais. 

 Meu pai era agricultor na região de São Raimundo Nonato, no Piauí, e criador de alguns animais, 
como cabra, suínos. Eu com sete anos de idade já iniciei ajudá-lo. O transporte da época era jumen-
to, o meu pai tinha uma frota de 32 deles. E nós fazíamos o transporte de tudo o que se produzia na 
região pra cidade mais próxima. Isso aos sábados ou domingos. O meu pai ia a cavalo e eu e mais uns 
primos íamos nas cangalhas, mas iam os de outros também, era uma frota muito grande de jegue. 
A gente saía na sexta-feira no final da tarde, por volta de um determinado horário à noite a gente 
parava pra dormir, olhando pro céu, pra ficar até umas cinco horas da manhã e depois tocar a frota 
e chegar na feira. Então tinha que tirar as cangalhas, desmontar os jumentos e no dia seguinte ter 
que botar a cangalha de novo, que é uma carga, só que é uma de um lado e outra de outro. E como 
a minha mãe era rendeira e fazia rede, nós dormíamos nelas sempre. E eu também ajudava a minha 
mãe a fazer o cabeçalho da rede porque tinha que esticar o barbante. Além disso, eu ajudava na ma-
nufatura quando ela fazia rede pra vender. Eu puxava a enxada também, fazia tudo, mas somente até 
1945. Eu, meu pai e minha mãe viemos de São Raimundo Nonato até São Paulo nesse ano. 

Era uma odisseia pra chegar aonde nós chegamos: nós viajamos de jumento e cavalo até o porto da 
cidade de Remanso, pegamos o vapor em Remanso pra descer em Pirapora, na cidade de Pirapora 
nós pegamos o trem até a estação do Norte. Da estação do Norte nós fomos subindo da rua Mauá 
pelo trilho até a estação da Luz. Da estação da Luz nós fomos passando por Araçatuba e depois o 
ramalzinho que tem lá no rio Tietê, chama-se Lussanvira. E depois a cidade final é Pereira Barreto, 
que é perto de Andradina. Isso demorou 40 dias e 40 noites. A viagem é histórica. Na época não 
tinha meio de transporte nenhum. Nós subimos o rio São Francisco, como os meus ancestrais todos 
subiram. Só tinha esse meio de transporte, o rio São Francisco. Na cidade de Remanso você pegava o 
vapor que saía de Juazeiro, onde o São Francisco deságua, e ele subia. Nós pegamos o vapor chama-
do Cotegipe que vinha até Pirapora. Subia o São Francisco de Remanso até Pirapora. Tem a cidade 
da Barra, Bom Jesus da Lapa. Então eu subi o São Francisco em 1945 e tenho grandes lembranças 
porque tinha a classe de cima e a classe de baixo e a comida era feita na classe de baixo e de vez em 
quando caía água lá de cima, caía no que você estava fazendo! Naquele tempo também não existia 
mala, você trazia dentro de um negócio que se chamava matulão. Era um saco, você pegava o que 
tinha, jogava dentro do saco, fechava. Esse saco comum, desse saco branco. Mas a turma chamava, 
quando você transformava ele em mala, de  matulão. Carregava aquilo pra cima e pra baixo na ca-
beça, eu mesmo cheguei a carregar. Minha mãe era quem comandava. Quando chegamos em Pira-
pora, o governo dava o passe do trem e nós ficamos uma semana em um albergue esperando liberar 
o passe pra gente embarcar pra ir pro destino. Nós ficamos uns dez dias por lá,  dormindo no chão.

Chegando aqui foi uma coisa. Eu nunca tinha visto nem veículo, só conhecia jumento e cavalo. Lá 
no interior do Piauí só se via o sol e a lua. A primeira alpergata que meu pai conseguiu comprar pra 
mim foi quando nós viemos pra São Paulo, quando eu tinha dez anos. Me lembro da cena como se 
fosse num filme: a minha tia correndo na nossa direção, a alegria dela de nos ver era enorme e ela 
gritava porque era a nossa chegada e o término da Segunda Guerra Mundial, 21 de junho de 1945. 
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou lentamente a se reerguer e, por consequên-
cia, a inverter a dinâmica na qual se importava do Brasil produtos para alimentar sua máquina bélica. 
O Plano de Recuperação Europeia, conhecido como Plano Marshall, foi a principal ação no sentido de 
reconstruir a economia e a infra-estrutura do velho continente. Cerca de 140 bilhões de dólares foram 
injetados da economia americana para a Europa. Dessa maneira, os comerciantes atacadistas da rua 
Santa Rosa aproveitaram a oportunidade para abrir importadoras e fazer circular no mercado produtos 
originários de sua terra. Na Zona Cerealista, é notável a ascensão de importadores e de produtos diver-
sificados, expandindo o atacado da região para além do comércio de alimentos básicos e diversificando 
o prato do brasileiro. De todo modo, o atacado de produtos básicos, nacionais e importados, ainda era 
o carro chefe da Zona Cerealista.

Mais tarde, na ditadura militar do Brasil, a ingerência do governo no comércio e no abastecimento cres-
ceu exponencialmente, uma vez que se fortaleceu a atuação da Carteira de Comércio Exterior (Cacex) e 
da Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab) para o controle das quantidades de importa-
ção e exportação, além dos estoques do governo e dos preços alimentícios em geral. Nelas se desenvol-
veu a política de cotas de dólar e importação, que estrangulavam o comércio e a competição de mercado 
na intenção de equilibrar as finanças. Por outro lado, iniciou-se neste período a experiência da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura criado 
em 1973, em que foram desenvolvidas muitas melhorias e diversificações nos produtos, aprimorando o 
hábito alimentar do país.

Armazém do Brasil, a Zona Cerealista aproveitou neste momento o máximo de sua estrutura física e de 
seu complexo de abastecimento. Desse modo, a cidade de São Paulo se tornou parada obrigatória de 
todo tipo de alimento. Seja qual fosse sua origem, tudo passava ou passaria pelos armazéns da Santa 
Rosa e da Paula Souza para seguir viagem de caminhão pelo Brasil afora, ou para ir às feiras livres da 
capital paulistana. O auge do comércio também foi a “época de ouro” da vida social do bairro e das co-
lônias imigrantes: tempo de muito trabalho e prosperidade.

O barbeiro Tranquillo Zampinetti da Rua do Gasômetro nº224-B 
entre um cabelo e uma barba lia sempre os comunicados da guerra 

no Fanfulla. Muitas vezes em voz alta, até. De puro entusiasmo. 
Comunicava ao Giacomo, engraxate do Salão Mundial a nova vitória 

e entoava: Tripoli sará italiana/ sarà italiana a rombo de cannone!
 Mas tinha um desgosto. Desgosto patriótico e doméstico. 
Tanto o Lorenzo como o Bruno (Russinho para a sapataria do Brás) 

não queriam saber de falar italiano. Nem brincando.
 Quando o Bruno, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Faculdade de Direito de São Paulo, ao sair do salão nobre 
no dia da formatura, caiu nos seus braços, Tranquillo Zampinetti 

chorou como uma criança. O primeiro serviço profissional do 
Bruno foi requerer ao Exmo. Sr. Dr. Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores do Brasil a naturalização de Tranquillo Zampinetti, 
cidadão italiano residente em São Paulo.

António de Alcântara Machado, Nacionalidade, Brás, Bexiga e Barra Funda

ARROZ E 
FEIJÃO 
1945-1975

Armazém de José Scatigno, década de 1960
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um saquinho e me dava. Minha mãe então, já sabia o que tinha que fazer no dia seguinte, fazia uma 
coisa, fazia outra. Depois, eu comecei a trabalhar na praça São Vito, onde tem o viaduto. De lá para 
cá, depois que eu fui crescendo, o Mercadão foi crescendo comigo. Eu também fui engraxate junto 
da venda dos jornais. Meu pai me fez uma caixinha de engraxate pequena e eu punha lá uma lata de 
marrom, uma lata de preto, escova muito boa, tinta e o pessoal queria tinta, a gente passava tinta, 
não queria tinta, passava graxa, bastante graxa, no Jockey principalmente, as polainas, no Jockey 
Clube eu engraxei muito. Ganhei dinheiro, viu, eu ganhei, graças a Deus, minha mãe não pode falar 
que eu não ajudei, eu ajudei muito. O meu tio trabalhava na Gazeta e ele me arrumava os jornais. O 
Estadinho era o jornal que dava mais dinheiro. Eu entrava no Fasano, vendia uma média de 30, 40 
jornais no Jockey Clube, dois mil réis cada prata e eu pagava 20 centavos, 25, 30. E ajudava também 
os outros. Eles me davam sempre mais cinco mil réis. A gente vinha nos bondes vendendo jornal 
também. Eu sabia subir e descer nos bondes, andando na rua Boa Vista, rua Libero Badaró, avenida 
São João e ia embora. Aí que eu comecei a entrar no comércio. 

Mas eu também jogava futebol na rua, com aquelas bolas de borracha. Jogava na rua e quebrava 
vidraça, meu pai tinha que ir lá para mandar fazer outra. Ele mesmo fazia, cortava, ele tinha o 
diamante dele que ele cortava os vidros. Eu brincava de tudo. Brincava com as meninas, com os 
meninos, com a rua, corria pra cá e corria para lá, apanhava do meu avô por causa do meu primo. 
O meu primo é o Vicente La Pastina. Eu vivia na casa do Vicente, que ele era quase como um irmão 
para mim, eu não tinha com quem brincar, não me deixavam brincar com as meninas, então eu ia 
para casa dele. A minha tia tinha uma mesa redonda e eu brincava lá na mesa redonda, eu corria em 
volta da mesa redonda para não apanhar, porque o Vicente, que era meu primo, era um chorão. Eu 
corria pra cá, corria para lá, ele falava: “O Batista me bateu”, e eu não batia em ninguém! E ele não 
apanhava não!  

“Nós nadávamos no rio Tietê!”
João Antônio Navarro Belmonte nasceu em São Paulo em 1941. Atualmente é advogado do Sindicato do Comércio 
Atacadista de Gêneros Alimentícios no Estado de São Paulo.

 Os nossos brinquedos eram feitos por nós mesmos, pedaço de madeira com um furo na ponta 
servia de carrinho, se colocava uma pedra em cima era um caminhão que estava trabalhando. Coisas 
bem rústicas que a gente próprio fazia. O que a gente tinha de melhor era um carrinho de rolimã. 
Era uma briga pra quem ia ficar com o carrinho à tarde. E o resto era uma bola de pano que se fazia, 
uma meia velha cheia de papel dentro pra poder brincar. Um estilingue de vez em quando. Essa era 
a vida que nós tínhamos. O Parque Dom Pedro, que é próximo de onde a gente morava, tinha áreas 
onde a gente ia jogar futebol. Se jogava futebol onde a gente chamava de baixada do rio, na margem 
Tamanduateí, nosso sábado e domingo era jogando bola lá. Na época, tinha 18 ou 19 campos de fu-
tebol ali, do município. Além disso, nós nadávamos no rio Tietê! Aqui na esquina da rua Cantareira 
tinha uma estaçãozinha de trem e a gente entrava naquela estação pra pular no rio Tietê e nadar. 
Isso era fantástico! Eu sou sócio do Corinthians desde 1952. E lá no Corinthians eu remava e a gente 
tinha um barco de quatro remadores com o patrão, nós descíamos o rio Tietê até aqui no Floresta e 
subíamos de novo. Era um rio absolutamente navegável pra gente com barquinho pequeno. E feliz 
da vida, quando você voltava, embora estivesse cansado porque pra subir o rio remando era bom, eu 
chegava no Parque São Jorge absolutamente feliz da vida. Um banho, trocava de roupa e estava com 
meu fim de semana ganho, essa era a atividade que nós tínhamos. Não sei se outros teriam a mesma 
satisfação que eu, mas eu tinha essa felicidade. 

Meu primo Vicente
Baptista Theophilo nasceu em São Paulo no ano de 1925. É ex-contador e ex-comerciante atacadista.

 Nós fomos muito pobres. Eu ia à escola muitas vezes com um tênis sim e outro não, amarrava o 
dedão para dizer que estava machucado e que não podia colocar, e era mentira, porque eu gastava 
jogando futebol na rua, moleque. E gastava, jogava fora um e ficava com o outro. Fui o primeiro filho 
da família. Meus pais vieram em navio de terceira categoria. Minha avó, minhas tias, minha outra tia 
moravam na rua do Lucas. Era tudo casa de gente pobre, dormia-se em casa em colchão de espiga de 
milho, tirava as espigas, fazia o colchão e dormia. 

Na minha casa morava eu, minha mãe, minhas irmãs e meu pai. Eu trabalhei em diversas coisas 
quando criança. Vendia jornal lá na praça Antônio Prado, na XV de Novembro. Eu chocava bonde 
todo dia para ir até a Paula Souza, onde tinha a Light. Não era lotado, nada. Tinha até o cara dura. 
Cara dura era um bonde normal, que o pessoal ia lá e tinha um bonde pequeno para os que não 
podiam pagar, então, pagavam o que tinham. Eu chocava aquele lá. O cobrador vinha aqui, a gente 
dava a volta para o outro lado, cobrador ia lá, a gente voltava para o mesmo lugar. A minha vida foi 
muito dura. Eu pegava o bonde lá no Largo do Pari, que eles paravam lá, traziam o carvão, para ali-
mentar as caldeiras do gás na rua do Gasômetro, e eu vinha com ele, descarregava a mercadoria no 
Largo do Pari também, melancia, uva, laranja, abacaxi. Chegava o trem, encostava o vagão, a gente 
tirava as melancias e punha no caminhão para levarem para os armazéns. Levava lá para a Santa 
Rosa. E assim eu levava melancia à vontade para casa, Santa Bárbara se chamava a melancia. Se eu 
tiver morrendo e lembrar de algo, vou lembrar da melancia! Quando era mais ou menos dez e meia, 
onze horas da noite, eu tirava a roupa, tudo, ficava pelado, ia tomar banho onde os burros bebiam 
água, era água limpa, água boa, lá no Largo do Pari. Eu e os amigos que iam com a gente! Minha vida 
não foi ruim quando eu era moleque não, só que eu era muito sacrificado. Eu também ficava nos 
armazéns tomando conta. Os comerciantes iam almoçar nos restaurantes que tinham lá perto, e fa-
lavam: ‘Você dá uma olhada lá,’ ‘Tá bom’, era arroz, feijão, grão-de-bico, lentilha, o que tinha, enchia 

Na região do Brás, faz-se sentir agora a influência de uma forte presença imigrante, mudando o circuito 
cultural popular da cidade de São Paulo, com seus parques, cinemas, teatros, campos de futebol e o seu 
comércio. O esporte e o futebol, de fato, estão no sangue do Brás. Diz o folclore que no dia 14 de abril de 
1895 foi disputada na Várzea do Carmo a primeira partida de futebol do país, entre os funcionários da 
Companhia de Gás e os da Estrada de Ferro São Paulo Railway. Por isso, no século XX, vemos uma polari-
zação apaixonante entre Palmeiras e Corinthians movendo o bairro  - também um sinônimo da rivalidade 
entre italianos e espanhóis. Todo um complexo cultural movimentava o Brás: o cinema Piratininga, o Par-
que Shangai, os banhos no rio Tietê, a confeitaria Colombo. Esses são símbolos do bairro que marcaram 
a infância de muitos que lá cresceram, quando tinham a impressão de que o Brás era uma cidade por si 
só. Cidade esta ao mesmo tempo cosmopolita e provinciana, pois ali se criaram laços de camaradagem, 
amizade e confiança únicos, incompatíveis com o ritmo de São Paulo. Quanto à vida do comércio, aos 
olhos de uma criança e de um jovem parece ser difícil discernir entre o trabalho e o lúdico, uma vez que 
tudo é uma aventura. Estes pequenos adultos ajudavam no sustento de suas famílias e, ao mesmo tempo, 
realizavam grandes brincadeiras.

MORAR NO BRÁS
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aqui tomou injeção na farmácia do seu Ernesto. Na época de criança todo mundo cortou o cabelo 
no Vito Barbeiro. Então tem pessoas do Brás que foram comuns a todos. E muitos que já partiram. 
Mas você pega o Vito Barbeiro, ele conhece história, cortava cabelo do meu avô, cortou cabelo de 
um monte de gente da minha idade, corta cabelo do meu pai até hoje. Então são pessoas marcantes, 
todo mundo conhece. O cara do açougue já faleceu. O Brás tinha o clube de futebol São Vito. Ou o 
Luizinho do Brás que vendia televisão. Tinha jogador que saiu do Brás, como o Nardo. Então o Brás 
é muito rico nisso, o Brás teve toda essa influência e veio tudo junto à Zona Cerealista. 

“Todo espanhol era corintiano e todo barês 
era palmeirense”
Antonio Calcagniti nasceu em São Paulo, em 1932, e é comerciante atacadista.

 Na infância eu fazia era só jogar bola. O brinquedo da turma era jogar bola. O time que eu torço? 
Não resta dúvida: Corinthians. E o meu irmão é palmeirense e assim por diante. Agora o bairro 
ficou santo. Antigamente existia rixa, existia briga. Ô! Porque o bairro era de barês e de espanhol. 
Todo espanhol era corintiano e todo barês era palmeirense. Existiu rixa por muito tempo. Depois 
foi acalmando, aí se misturou espanhol com italiano, foram se casando, aí foi dando tudo certo. Mas 
aqui a rixa era tremenda. Briga entre eles mesmos. A rua Caetano Pinto, que é do outro lado da ave-
nida Rangel Pestana era onde moravam todos os espanhóis. Então existia o time de futebol deles e 
quando jogava com o time aqui do lado, já viu. Aqui era o time do São Vito. O São Vito foi um time 
de futebol que andou uns 30, 35 anos na mídia. O São Vito produziu Rafael, que era da seleção. Nico-
lino, Divo, Ferrão, Nardo e algum mais. Nossa, aqui no Brás se produziu craques, craques, craques, 
o bairro era bom mesmo pra isso daí. Porque onde é a Praça São Vito hoje era tudo campo, existia 
quatro, cinco, seis campos de futebol. 

“Eu fui muito namoradeira!”
Gina Labate Erriquez nasceu em São Paulo, em 1931. É uma das “Mammas” da Associação São Vito.

 Quando a gente começou na época de namorar, eu ia no Parque Dom Pedro, lá tinha guarda, você 
não podia parar. A gente ia no Parque Shangai, sempre saía com namorado. Se não tinha, arrumava 
lá e você saía com ele. Eu fui muito namoradeira, muito. As amigas acham graça, como que eu fazia 
aquilo. Tinha vez que eu marcava encontro com três, quatro. Uma vez eu não podia sair de casa, que 
eles estavam um numa esquina, outro na outra e outro na outra. Aí eu enfrentei, falei: ‘Olha, não vou 
sair com você hoje’. Não acontecia nada, eles se conformavam. Aí eles iam na igreja que ofereciam 
as músicas. Aí pra mim um cara que era meu namorado ofereceu a música ‘Hipócrita’. Ele tinha ra-
zão porque eu era hipócrita mesmo. Depois eu conhecia outros nos bailes, matinê, só tinha matinê. 
Quando tinha baile nos clubes à noite os pais não deixavam. E nem na matinê. Eu inventava que 
tinha uma procissão, que tinha uma igreja longe, e meu pai acreditava. E eu ia nos bailinhos. Sempre 
gostei de dançar. Depois que eu fiquei jovem, adulta, já com namorado fixo, eu falei pro pai: ‘Eu te 
enganei muito. Porque você queria, a gente não fazia nada de mal, mas vocês não deixavam e a gente 
era obrigado a enganar. Eu gostava de dançar’. Ora. Minha vida era uma baile! Nossa senhora. E saía 
com namorado, um fixo e outro fora. Mas tudo na decência, no respeito, beijinho não fazia mal pra 
ninguém. Quando eu me casei? Eu tinha 28 anos. 

“O Brás era uma cidade”
Luiz William Labate Galluzzi nasceu em São Paulo no ano de 1965. Atualmente é comerciante importador na Reluma.

 Naquela época, 80% dos italianos ainda moravam no Brás, e os filhos junto. A gente jogava bola 
na rua praticamente todos os dias, de segunda a segunda. Não existiam televisões e a diversão das 
pessoas era se juntarem à noite, como eu digo que até na Itália acontece isso, iam pro centrinho, se 
encontravam, batiam papo e cada um ia pra sua casa. Então, no dia a dia se encontravam e às vezes 
à noite acontecia muito disso: ‘Vamos todo mundo nos reunir na casa do João’. Então eu tenho faci-
lidade em levar vinho, o outro vai levar pão, o outro vai levar melancia. A minha avó tocava violão, 
então ela ia com violão. Se reuniam na rua, um tocava violão, o outro cantava, um tocava gaita, cor-
tava um pedaço de pão pra cada um, uma melancia pra cada um e se divertiam. Minha mãe conta 
que a primeira televisão que veio no Brás era da família Tucci, que era aqui na Benjamim de Oliveira 
mesmo, número 54. E que quando veio a primeira televisão todos vieram à noite pra se reunir pra 
ver a televisão, porque era uma coisa diferente. E era mais um motivo de festa, aí todo mundo trazia 
uma água, um vinho, um pedaço de torta, um pedaço de pão, uma fruta, se reuniam e se divertiam. 
De repente namoros, paqueras, casamentos. Essa fase da infância eu acho que foi uma das fases 
mais importantes da minha vida, que eu saí daqui tinha 13 anos. E a gente jogava muita bola, de 
segunda mais à noite, de sábado e domingo o dia inteiro. Por que durante a semana era muito difícil, 
porque tinha caminhão. E isso daqui na época era lotado de caminhão. São Paulo abastecia o Brasil 
inteiro, então isso daqui era lotado o dia inteiro de carretas e carretas e carretas que encostavam de 
madrugada pra carregar e já começar a ir embora de São Paulo pra levar ao destino final, desde o 
Amazonas ao Rio Grande do Sul, ao Nordeste. Então eu vivi muito isso daí, de fazer brincadeira com 
os chapas de caminhão, de descobrir cidades. Eu brincava que eu estudava Geografia vendo placa de 
caminhão, qual cidade, qual estado, aí eu ia procurar na revista Placar, por exemplo, que eu gostava 
de futebol, que times de futebol tinham naquela cidade. Então eu fazia uns paralelos na minha cabe-
ça assim. Eu pegava, comprava os escudinhos, pintava da cor do time e tinha o goleiro. E tudo isso 
eu falo que é uma coisa do Brás, ele desenvolve tudo isso. E todos os amigos sempre juntos: ‘Vamos 
jogar bola, vamos fazer as coisas’. 

A maioria desses amigos, os pais também tinham empresa, a maioria, não todos, então todo mundo 
lutava pelo mesmo caminho ao sol. E aqui a gente é todo mundo muito unido, jogava bola porque 
a gente queria, a gente escolhia os nossos amigos pra jogar bola. Eu tenho histórias aqui em todas 
essas ruas. A rua Benjamim de Oliveira, que é essa, ela sempre foi muito cheia de caminhão, então 
ela é uma rua que era muito difícil de jogar bola, quase não tinha espaço. A rua Américo Brasiliense 
também era complicada pra jogar bola. A Mendes Caldeira de fim de semana era até mais fácil jogar 
bola, mas ela era muito pouco residencial, era muito armazém e por algum motivo a gente não se 
sentia confortável em jogar lá. As ruas que a gente mais jogava bola aqui era rua do Lucas, Fernandes 
Silva e a rua da igreja, são as três ruas principais que a gente jogava. E dependia um pouco da idade. 
Na rua da igreja jogava o pessoal que já tinha 16 anos, 14, aqui jogava o pessoal que tinha 11, 12. Se 
era sábado à tarde era mais a Fernandes Silva, que era um pouco mais, seria uma espécie de Pacaem-
bú, porque seria mais charmoso pra todo mundo. Já no domingo aparecia às vezes 30, 40 crianças, 
então a gente fazia dois, três times e tinha que ser a rua do Lucas que tinha um pouco mais de espaço. 
Eu dizia que eu não tinha uma mãe, eu tinha no Brás dez mães. Sempre tinha uma mãe olhando e 
sempre que tinha alguém fazendo uma coisa errada, ou estar com uma pessoa estranha, já avisava, 
depois que teve o telefone já ligava. E tudo paralelo à Zona Cerealista. Então todo mundo que tra-
balhava aqui, mesmo esses meninos que alguns pais não eram comerciantes, iam fazer compras nos 
laticínios. Então você conversa com eles hoje, eles conhecem a Zona Cerealista de uma maneira que 
eu também conheço. Todo mundo chegou a comprar carne no açougue do Praxedes. Todo mundo 
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“A gente fazia nossa história aqui”
Wanderley “Matheus” Rodak é paulistano de 1959 e presidente da Associação São Vito.

 Aqui tinha o maior cinema da América do Sul, o Cine Piratininga. Tinha o Cine Universo que nos 
dias de calor abria o teto e você ficava em um cinema ao ar livre à noite. O Teatro Colombo, que foi 
incendiado criminalmente em 1966, porque as companhias italianas que vinham pra cá não que-
riam ir para o Teatro Municipal, queriam se apresentar no Brás. Porque aqui estavam os italianos. 
Teatro Municipal era pra elite, não era uma coisa popular. Aqui era coisa pros operários, faziam as 
coisas pra gente trabalhadora, então tinha o Cine Teatro Colombo. E as pessoas sentiam que não 
precisam ir para lugar nenhum, o Brás era uma cidade independente. A gente que fazia a nossa 
história aqui. Dizia-se então que era um polo cultural muito grande porque tinha cinemas, tinha 
teatros, então não precisava ir pra nenhum outro lugar pra comprar alguma coisa porque o Brás 
sempre tinha tudo. E minha mãe sempre levava a gente no circo, levava a gente pra assistir filmes 
também, além de tomar um café depois na Confeitaria Guarani, que tinha lá na Rangel Pestana. A 
avant-première do Mazzaropi sempre era no Cine Piratininga. Passava aqueles filmes de O Gordo e 
o Magro, era aquelas coisas que a gente ia, você assistia umas duas vezes ou três no cinema. Aquele 
cinema enorme, lotado, ia muita gente que sentava até no chão! 

“O primeiro salário tinha que dar em casa”
Janete Gomes de Sá nasceu em Ferraz de Vasconcelos em 1954. É vendedora da banca Alfredo Pantel, no Mercado Mu-
nicipal de São Paulo.

 A primeira vez que eu vim no Mercadão foi tão engraçado! Tinha uma vizinha que morava em 
um dos quartos no cortiço onde eu morava na Senador Queirós. A filha dela chamava Magda e ela 
já estava trabalhando no Mercado. E no Mercado era outro horário, você entrava quatro horas da 
manhã e saía às seis da tarde. E almoçava lá mesmo. E passando no Mercado eu pensei: ‘Ah, queria 
tanto trabalhar aí só para eu comer essa mortadela!’. Tinha uma mortadela, aquela mortadela com 
aquela fatia bem grande. Eu olhei para aquela mortadela e falei: ‘Meu Deus, olha que delícia!’ Então 
minha amiga falou, era na hora do almoço dela: ‘Você não quer trabalhar aqui comigo? Eu falo com 
o patrão’. Ele perguntou se eu já tinha trabalhado, se eu sabia. Eu falei que não, mas que eu aprendia, 
que eu tentaria aprender, que eu tinha vontade. Ele falou: ‘Então vamos fazer uma experiência’. Meu 
primeiro salário foi 60 cruzados. Aí o meu segundo salário foi 130. Nossa, eu fiquei maravilhada, 
era muito dinheiro! Eu não sei assim quanto significaria hoje, mas era muito dinheiro. Foi assim que 
eu comecei a trabalhar. O primeiro salário eu lembro, tinha que dar em casa. Mas eu tinha vontade 
de comer maçã, goiabada e queijo, bolacha recheada. Fui comprando e comendo todas essas coisas. 
Gastei tudo em comida. 

Vitacha
Algirdas Antônio Balsevicius, o “Dadá”, nasceu em São Paulo no ano de 1939. É o atual presidente do Sindicato do 
Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios no Estado de São Paulo.

 O Vito é barbeiro há mais de 40 anos, você imagina, ele já tá com quase 80. Então, todo pessoal 
passou por ali, porque ele inclusive é da colônia. Todos nós chamávamos ele de Vitacha, em alusão 
ao Jassa. Acho que ele só não foi barbeiro do Euclides Carli, da turma daqui de cima, da Paula Souza. 
Mas do baixo meretriz, ele foi barbeiro de todo mundo. Até hoje, ele diz que toda a clientela dele 
praticamente já morreu. Tinha outro barbeiro aqui que morreu antes, aí eu passei para ele e fiquei. 
Eu cortei cabelo sem ser com ele umas duas vezes na minha vida! Uma vez, eu estava na China e 
não tinha o que fazer, aí cortei o cabelo lá. Quando eu voltei, ele quis bater em mim porque eu tinha 
corneado ele. Teve outra vez, quando eu estava nos Estados Unidos, em Atlanta, eu tive que esperar 
o avião à noite e não tinha o que fazer, aí eu vi um barbeiro, fui lá e cortei o cabelo. Aí, quando eu 
voltei pra barbearia do Vito ele disse: ‘Pô, mas você cortou cabelo com outro…’, aí eu tive que explicar 
pra ele, ciumento como ele só... 

Um boêmio cantador
Vitor Angelo Luchetti, o “Vito Barbeiro”, nasceu no Brás, em 1936.

 Eu vou contar pra você, eu sou chamado de uma enciclopédia da música antiga brasileira. O que 
eu conheço de música antiga... Samba de breque, samba, canção, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, 
Orlando Silva, Gilberto Alves, Sílvio Caldas, isso aí eu sou bom. ‘Boemia, aqui me tens de regresso e 
suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei, pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de 
alegria, me acompanha o meu violão. Boemia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante 
vai agora ironizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente, por que razão 
quer voltar? Acontece, que a mulher que floriu meu caminho de ternura, meiguice e carinho, sendo a 
vida do meu coração. Compreendeu e abraçou-me, dizendo a sorrir: Meu amor você pode partir, não 
esqueça o seu violão. Vá rever, os seus rios, seus montes, cascatas, vá sonhar em novas serenatas e abra-
çar seus amigos leais. Vá embora, pois me resta o consolo e a alegria de saber que depois da boemia é 
de mim que você gosta mais’. É feia? A música brasileira só perdia para as italianas. Na outra encar-
nação, eu devia ser cantor, porque falavam que eu cantava bem, mas tinha muita gente que gostava 
de cantar aqui, as músicas antigas eram bonitas. A gente ia na Rangel Pestana, ficava tirando linha, 
e as meninas passando, a gente ficava parado na porta do cine Piratininga, ficávamos dos dois lados, 
tinha a sapataria, tinha a Lojas Americanas na Rangel Pestana, perto da linha do trem, a gente ficava 
por lá. Só isso, mas também nunca namorei ninguém lá, não. Nunca namorei ninguém. Eu namorei 
pouco, fui muito gandaieiro. 
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Alô Brasil... mesmo!
José Arnone Filho nasceu em São Paulo, em 1946. Atualmente é advogado e ex-comerciante atacadista.

 Começou a mudar o conceito de atacadista, do sujeito que tinha os grandes depósitos, fazia a dis-
tribuição pelo país inteiro. Os vendedores no país inteiro tinham as compras, o caminhão do cara saía 
distribuindo a mercadoria, e esse chamava-se Alô Brasil, era na rua da Cantareira, quase ali beirando o 
rio. Começaram nos anos 60, que foi o auge, com os atacados nos outros estados, e veio o Ceagesp. Nós 
éramos atacadistas da Zona Cerealista, estava lá nossa empresa, o sujeito vinha e comprava a mercadoria. 
Só que aí a gente viajava muito pelo Brasil, pras feiras, e às vezes você estava lá no canto de uma prainha 
lá no Nordeste onde ninguém entrava, e olha só, estava lá um caminhão da Alô Brasil distribuindo, que 
saía de São Paulo! 

A fundação de Paragominas
Algirdas Antônio Balsevicius, o “Dadá”, nasceu em São Paulo no ano de 1939. É o atual presidente do Sindicato do 
Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios no Estado de São Paulo.

 Minha família veio parar numa cidadezinha chamada São José Arcanjo que é perto de Itapetininga, e 
eu lá estava junto com o meu pai na oficina elétrica. Depois, em função das mudanças de estradas, fomos 
parar em Capão Bonito e ali eu me radiquei, me casei, minhas filhas nasceram. E eu trabalhei com meu 
pai depois de casado até 1964, pouquinho antes da Revolução. Eu era um pouco aventureiro, queria sair 
para o mundo, então virei caminhoneiro. Dentro do caminhão eu comprava e vendia milho, toda a pro-
dução de milho de Capão Bonito eu conseguia arrematar e vinha vender aqui em São Paulo. Eu comecei 
assim. Aí comecei a levar produtos para Belém do Pará. Naquela época, daqui até Belém eram 3.200 qui-
lômetros, sendo que 2.200 quilômetros era de estrada de terra. Então, nós começamos levando verduras, 
tomate, repolho, essas coisas, que não existia nada disso lá. Nós carregávamos no Ceasa como frete, mas 
depois eu comecei a perceber que em vez de levar para os outros, eu mesmo podia comprar e vender. 
Então eu fui para Belém do Pará em 1962 a primeira vez. Nós levamos 25 dias para chegar lá. Fazia sete 
meses que eu tinha casado. O quê que nós estávamos levando para Belém do Pará? Feijão e arroz para 
vender! Chegamos num lugar que hoje chama-se Paragominas, que deu uma enchente e arrancou uma 
ponte. Ficamos 25 dias do lado de cá até eles arrumarem um jeito de arrumar a ponte pra nós podermos 
atravessar. Só não morremos de fome porque eu tinha nos caminhões arroz e feijão e tinha um cara que 
sabia caçar. Então, nós fazíamos o arroz e o feijão e ele de vez em quando trazia um porco do mato, de 
vez em quando não tinha, trazia um macaco, o que tinha a gente encarava. E esse cara, esse caçador que 
era um motorista de caminhão, acabou fundando a cidade de Paragominas. Paragominas é uma inicial 
de Pará, Goiás e Minas, juntou e virou Paragominas. Hoje é uma das cidades importantes do Estado do 
Pará, principalmente na questão da agricultura, da pecuária. Esse caçador acabou resolvendo montar um 
boteco, um restaurantezinho e acabou fundando essa cidade. Toda essa história foi em 1962. 

O fim da Segunda Guerra tornou quase impossível a existência do Estado Novo. Após a deposição de Ge-
túlio Vargas por via militar, em 1945, os governos subsequentes do período democrático investiram forças 
e muito dinheiro na continuidade da modernização da economia brasileira. No próprio retorno de Vargas, 
em 1951, foi criada a Petrobras e o BNDES. Já o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, deu 
incentivo à indústria automobilística, ao baixar os impostos para produção e venda de carros e construir 
rodovias pelo país inteiro. Assim, ocorria cada vez mais uma conexão entre as regiões do país, o que signi-
ficou para os comerciantes da Zona Cerealista a oportunidade de capilarizar os seus negócios, recolhendo 
e distribuindo alimentos para lugares distantes com uma nova e poderosa máquina: o caminhão. Aprovei-
tando a infraestrutura do estado e a capacidade de armazenamento da Zona Cerealista, comerciantes do 
Brasil inteiro escolheram a região como vitrine central de seus produtos. É neste período do caminhão e 
da rodovia que se dá o auge da Zona Cerealista de São Paulo, responsável por mais da metade do abaste-
cimento nacional de gêneros alimentícios.

Da carroça ao caminhão
Rubens Romano Ramos, o “Rubinho”, nascido em São Paulo, em 1961, é caminhoneiro e transportador de cargas.

 A Santa Rosa foi crescendo, meus pais também foram, aí foi essa evolução de vir com o caminhão. Meu 
avô comprou o primeiro caminhão à manivela e foi trabalhando. Meu pai já tinha idade suficiente pra 
dirigir. Eles iam pro Porto de Santos e traziam mercadoria pra cá. Eles iam com o carro, carregavam um 
pouco de mercadoria e subiam pela Estrada Velha, porque não existia nem Anchieta, nem nada. Existia 
só a antiga Estrada da Serra de Santos. E a gente tinha, na Barra Funda, os vagões que vinham com ar-
roz do Sul e vinham através do trem. Depois, íamos lá com o caminhão carregar pra trazer pra cá pros 
comerciantes revenderem, pra feirante, pra mercado, que naquela época nem tinha mercado, era mais 
empório. A gente trabalhava com lampião, abria o vagão porque tinha que carregar mil sacos, então o ca-
minhão tinha que puxar tudo porque tinha que liberar o vagão. E dali ele ligava o lampião, abria a porta, 
carregava no carro, fechava. Começava às cinco horas da manhã no escuro. Nisso a gente ia até nove, dez 
horas da noite. Eu comecei a fazer frete com o meu caminhão na Santa Rosa nos anos 80. O movimento 
era enorme, os caras te laçavam. Se você chegasse com o caminhão, o cara estava numa esquina já te 
catando: ‘Não, não, carrega pra mim! Carrega pra mim!’, porque todo mundo queria entregar, o volume 
era muito grande. Eu trabalhei com um que foi meu patrão na Benjamim de Oliveira. Quando comprei o 
caminhão fiquei fazendo entrega pra ele. Então a gente tinha que pegar o caminhão, ir lá carregar e vir 
aqui descarregar, conforme eles precisavam ou vendessem para algum mercado. Pra gente sair daqui e 
ir até a rua da balança pra pesar os caminhões, duas horas gastavam. Você brigava: ‘Pelo amor de Deus, 
deixa eu encostar meu caminhão pra poder descarregar, você já descarregou dois, deixa eu descarregar 
um!’. Lá no final da rua Monsenhor de Andrade tem um prédio do Matarazzo, era uma porteira, uma 
cancela e você conseguia passar pro lado de lá de caminhão. Depois eles fecharam, você tinha que dar a 
volta e daquele lado tinha um depósito do Governo porque como o volume era muito alto eles começaram 
a armazenar nesses prédios. 

O ARMAZÉM DO BRASIL: 
AUGE DA ZONA CEREALISTA
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“Eu sou melhor ainda porque eu sou filho e 
neto de saqueiro!”
Gines Perez Neto, nascido em São Paulo, no ano de 1965, é marceneiro e ex-saqueiro.

 Eu acho que foi na década de 20 ou de 30 que começou a sacaria da família. Vendíamos sacos para 
cebola, batata, café, arroz, feijão, soja, milho, tudo! Vindo pra Santa Rosa o meu avô abriu firma. Ele com-
prava sacaria, depois começou a comprar várias propriedades e cresceu aqui na região. Antigamente era 
bastante sacaria de juta, ou estopa. Pegava o saco vazio usado e revendia pro pessoal que tinha pequenos 
sítios, que iam plantar de novo e precisavam de sacos pra colocar a colheita. Aí vinha pra São Paulo aquela 
sacaria toda cheia, ia vazia e voltava cheia. Os mercados, as mercearias compravam e vendiam esses sacos 
por quilo. E depois de vazio meu avô pegava deles e revendia de novo. Dava até cinco revendas, vendia 
aqui em São Paulo e voltava pro interior, enchia, voltava de novo pra São Paulo, esvaziava e assim fazia 
esse processo. Até a sacaria não aguentar mais a quantidade de viagens. O final da vida da sacaria apo-
drecia na terra e virava árvore. Eu peguei uma atividade diferente do meu pai. O meu pai era do comércio 
de sacos vazios usados e eu já parti para o lado do novo, eu pegava sacaria nova da fábrica e revendia. 
Vinha do Belém do Pará, cidade de Castanhal ou Manaus. E boa parte vem de Bangladesh, as fibras, que 
a produção brasileira não é tão grande quanto a de lá. O nome da firma sempre foi Sacaria Perez. E até 
hoje o meu pai ainda tem o nome Sacaria Perez. 

A primeira sacaria foi na rua Assunção. A rua em que o meu pai ficou mais tempo foi a Professor Eurípe-
des, antiga Américo Brasiliense, era rua da cebola, da batata e um pouco de alho, que era tudo ensacado 
também. A Rua Santa Rosa era mais laticínios, que é queijo, enlatado, essas coisas. Depois a rua Benjamim 
era mais especializada em feijão, milho e soja. A Mendes Caldeira era alpiste, bastante alpiste, farinha, 
todos os cereais. E a sacaria do meu pai era quase estratégica na rua Américo Brasiliense porque pegava 
todos os setores: feijão, batata, então era quase central, na parte de distribuição de comércio de sacaria. E 
da época do meu pai tinha uma série de costureiras pra restaurar a sacaria que comprava da primeira via-
gem, da segunda viagem, sempre rasgava. Era o costume, do saco de feijão ser furado. Quando está des-
carregando fura um saco e fazem lá a conferência de produto. Meu pai remendava, costurava e revendia. 
Sempre tinha um furo, e era por escalas. A primeira sacaria, quando ela era zero quilômetro, ela ia com 
café ou arroz, que não podia ter furo nenhum. Quando vinha pra cá rasgava, tinha que remendar. Depois 
de remendado era classificado saco para feijão, então a gente vendia para quem plantava feijão. Voltava 
de novo, era furado na conferência, rasgado, aí a gente vendia pra classificação pra milho, que era uma 
sacaria mais judiada. E como o grão do milho era maior, então ele não escapava pelos rasgos que tinha. 
Eu praticamente fui criado dentro do armazém de sacaria. Mesma coisa que meu pai. Foi do mesmo jeito 
que eu: brincando, quando foi ver já estava lá. E ele até brincava que ele era o melhor saqueiro porque 
ele era filho de saqueiro. Aí eu rebatia em cima dele: eu sou melhor ainda porque eu sou filho e neto de 
saqueiro. Era muito agitado, era um comércio muito ativo, uma rotatividade muito grande. A qualquer 
hora do dia que se chegava estávamos atrasados, chegava cinco horas da manhã já estava atrasado e já 
tinha gente querendo comprar sacaria. Acordava às quatro da manhã e também estava atrasado, era uma 
loucura. E era assim, fervia muita gente.  

O casamento do arroz com o feijão
Antonio Favano Neto é paulistano da Mooca, nascido em 1935. Ex-presidente da Bolsa de Cereais de São Paulo.

 Era o feijão que comandava o Brasil, porque naquela época tinha duas safras de feijão, a safra da água 
e a safra da seca. Então você guardava o feijão seis meses porque produzia e acabava. E tinha o feijão 
roxo, que dava praticamente junto com a safra da seca. Feijão roxo da região de Unaí, Formosa, Carmo do 
Paranaíba, Patos, era esse o feijão. Então o feijão caro, o feijão bom, era o feijão roxo. Mas às vezes o roxo 
não dava pro ano inteiro. Quem comandava o mercado em São Paulo era o feijão opaquinho mineiro. E 
depois tinha o jalo, o rajado e mais 80 tipos de feijão: olho de pomba, cara suja, oito-nove. O oito-nove era 
um feijão tipo opaquinho, só que mais graúdo, e ele chamava oito-nove porque a vagem dele dava oito ou 
nove grãos, não dava sete, não dava seis, não dava cinco. Então quem comandava, o carro-chefe durante 
o ano inteiro era o opaquinho. E também o feijão jalo, por ser um feijão mais graúdo e levemente adocica-
do, vendia mas não caía muito no paladar brasileiro, e na marmita o jalo não dava tanto efeito. Depois é 
que vieram outros tipos de feijão. O carioquinha foi a revolução. No Brasil houve duas revoluções: quando 
acabou o arroz amarelão, que veio o que a gente chamava de arroz americano, que é o agulhinha, que 
acabou com todos os outros arroz, e o feijão carioca. Às vezes no caminhão vinha 10, 12 tipos de feijão, 
tinha uma tábua quadriculada com pequenos buracos, parecia um jogo de dama, e o chapa passava, você 
furava o feijão e cantava pra ele: ‘Carioca!’ ‘Chumbinho!’ ‘Lustroso!’ e no armazém você ia pondo separado 
porque aí os feirantes vinham e escolhiam. E lá na Baixada Fluminense os cariocas chegavam e diziam: 
‘Tem rajadinho?’ e a gente mudou, quando entrava feijão fazia assim: ‘Separa pro carioca!’, que era cario-
ca que comprava. E pegou o nome de carioca. 

Esse feijão dominou. E dominou porque ele realmente é bom. Nas faltas de feijão que teve, que tinha ta-
belamento, problemas climáticos, a turma vinha e o feijão carioca, que era para os cariocas, deixou de ir 
pro Rio e a gente na Santa Rosa vendeu feijão aqui. Nessa falta de feijão quem comprou o carioca voltou e 
queria mais. ‘E o carioquinha?’, o carioquinha foi pegando esse mercado. Isso foi a redenção da agricultu-
ra brasileira porque hoje o carioquinha praticamente detém mais de 90% do mercado e deu pra padroni-
zar, melhorar e aperfeiçoar as sementes, que aí sim o Instituto Agronômico de Campinas desenvolveu um 
trabalho espetacular que sedimentou de vez esse feijão. Mas o feijão é ingrato. Ele é ingrato porque ele 
sobe e baixa muito de preço. O feijão não é cereal, é uma leguminosa. Ele nasce assim: o sol vai batendo, 
ele vai virando. Quando o sol está a pico ele gruda. Quando ele gruda ele pede perdão a Deus porque ele 
vai acabar ou quem comprou ou quem plantou, um dos dois. Agora o motivo do arroz e o feijão ser a base 
da alimentação brasileira tem uma parte de sabedoria popular. O casamento do arroz e feijão, que o arroz 
é um cereal e o feijão uma leguminosa, é o único casamento no mundo de que a dona de casa de manhã 
faz o arroz e feijão pro almoço dos filhos e faz a mais pra jantar do marido, pra família, e na hora da janta 
ela pega a marmita do marido, lava, pega o arroz que ela fez de manhã e o feijão, põe na marmita, frita 
um bife e um ovo, põe dentro, fecha a marmita. O marido leva pro serviço sem geladeira, esquenta e está 
bom. Então naquele tempo não tinha geladeira, qualquer outra mistura que você fizesse, arroz e lentilha, 
arroz e grão de bico, arroz e qualquer outra coisa, em 12 horas pode comer que está bom. Agora arroz e 
feijão até hoje, quem está no sertão e tudo o mais, põe arroz, feijão, um bife, farinha de mandioca, em 24 
horas pode comer que está bom. Este é o motivo do arroz e feijão. 
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Os anos 1970 foram marcados pelo início da ascensão de uma nova forma de comércio varejista de pro-
dutos alimentícios: o supermercado. Em 1967, a cidade de São Paulo tinha 5.4 milhões de habitantes em 
sua região metropolitana. As feiras livres eram responsáveis por 43% da venda dos cereais, 84% das frutas 
e 85% das verduras e legumes para esta população, tendo como único aspirante a rival os empórios fami-
liares10. E elas se abasteciam predominantemente na região da Rua Santa Rosa e no Ceasa. Porém, com o 
crescimento urbano desordenado da cidade, estas duas regiões, antes descoladas do centro, foram agluti-
nadas nos anos 1970 à dinâmica normal da cidade. Com isso, a entrada de alimentos na cidade para estas 
zonas atacadistas, assim como sua distribuição interna para os bairros, começaram a ser comprometidas. 
A região do entorno do Rio Tamanduateí sofreu, além de tudo isso, com a frequência das enchentes em 
sua várzea, que marcaram a vida de todos os comerciantes do Brás. Juntou-se a isso a vontade cada vez 
maior da Prefeitura de abolir as feiras, devido ao fechamento das ruas e aos gastos com limpeza urbana.

Assim, seguindo o exemplo de lojas como a Casas da Banha, do Rio de Janeiro, o supermercado Sirva-se e o 
Paes Mendonça, muitos donos de empórios e atacados paulistanos e do interior começaram a investir no mo-
delo do varejo supermercado. A dinâmica deste sistema funcionava comprando grandes quantidades direto 
do produtor para se estocar nos arredores da capital e distribuir entre suas lojas dentro dos bairros residen-
ciais. O seu diferencial também se faz valer com a autonomia do cliente dentro das estantes e corredores, 
além da comodidade dos estacionamentos e das entregas domiciliares. Dessa forma, os atacadistas da capi-
tal e as feiras livres ganharam um novo e poderoso concorrente, forçando a Zona Cerealista a se reinventar.

Festa na enchente
Luiz William Labate Galluzzi é natural São Paulo, do ano de 1965. Atualmente é comerciante importador na Reluma.

 Transbordar o rio era muito mais fácil e com os bueiros sujos era mais fácil ainda de encher rápido, 
então a gente conviveu muito tempo mesmo com enchente. Eu lembro de duas: uma quando eu morava 
na Benjamim, o meu apartamento era de fundos e eu lembro que passou um carro dos bombeiros dando 
comida pras pessoas no primeiro andar, que eram amigas da gente, dando comida e o cara pela sacada, 
com a escada de giro ele chegava perto e dava comida pra gente, isso eu lembro muito bem. E eu lembro 
também de uma que o meu pai foi me buscar, eu estudava no Tietê, a perua da escola me deixou na rua do 
Gasômetro porque ela não conseguia chegar aqui por causa da enchente, e meu pai foi me buscar lá. Sen-
tei nos ombros dele e vim andando de lá pra cá. Quando chegou na altura da farmácia, a água começou 
a bater no meu pé e tinha mais um quarteirão pra andar, e eu criança, ôpa, virou festa! Meu pai falou que 
eu batia o pé na água e a água batia tudo nele. Ele falava: ‘Para!’ e eu não parava, era uma baita festa. 

ESTAGNAÇÃO LOCAL E ASCENSÃO 
DOS SUPERMERCADOS

10 Olmária Guimarães, Papel das feiras-livres no abastecimento da cidade de São Paulo, São Paulo, Edusp, 1967

“O chapa é teimoso”
Francisco de Paula Vitor Pio, o “Pelé”, é mineiro de Três Pontas, nascido em 1954. Atualmente feirante, já foi chapa 
na Zona Cerealista.

 Quando eu vim pra São Paulo passei pela guarda municipal, trabalhei de segurança, vigilante. Foi quan-
do eu conheci o seu Guilherme Galluzzi, que falou ‘Se você quiser trabalhar registrado aqui, você pode 
vir que eu te registro’. Isso foi em 74. Eu aceitei, pra ganhar dinheiro não tinha igual. Ajudante, ou chapa, 
como se dizia naquela época, se não se deu bem aqui é porque tinha juízo desse tamanhinho também. Eu 
tive essa impressão quando eu vim aqui e eu falei: ‘Bom, aqui dá para eu arrumar a minha vida’, que tinha 
serviço e dava dinheiro. Era das oito às seis. Uma hora e meia de descanso. A gente se aprontava logo, 
alguns saíam para as entregas, outros ficavam arrumando o armazém. Porque eles tinham três carros que 
entregavam e era entrega pra todo lado. Até em Santos eu ia fazer entrega. A firma era de importação e 
exportação. Eles importavam de tudo. Eles importavam alho, cebola, todos os tipos de azeite, bacalhau, 
atum, eles importavam de tudo! Orégano era uns 50 quilos que a gente pegava, 60 quilos no máximo. 
Nós descarregávamos e carregávamos. Às vezes a gente passava carga até pra outro caminhão, já ga-
nhava duas vezes, porque estava descarregando e porque já estava carregando outro caminhão. No mês 
de março, por exemplo, começava a movimentar. Em janeiro e fevereiro era mais devagar. Carregava o 
caminhão, carregava a perua e saía pra fazer entregas. Em Santos era legal. Teve um dia que mandaram 
nós irmos, aí deram o dinheiro pra nós almoçarmos, chegamos lá, entregamos, viemos embora. Chegan-
do aqui o seu Guilherme ainda tirou com a nossa cara e falou: ‘Pô, mas vocês foram lá e não tomaram 
nenhum banho de praia? Como vocês são moles!’. Nós preocupados em chegar aqui com medo dele achar 
ruim, ele tirava com a nossa cara perguntando por que nós não tomamos banho de praia! Ele foi como 
se fosse um pai. Agora, o chapa é teimoso, eu acho que passou dos 40 anos ele tem que começar a parar. 
40, 45 anos, mas uns que chegam a 50, 60 anos. Querem estar ali do mesmo jeito mas já não dá, os mais 
novos não têm paciência com eles mais não. Eu aposentei com 48! 
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se eu queria fazer parte do grupo. Os dez que me procuraram fizeram a proposta de que eu entrava sem 
capital, só com meu know-how do que eu tinha aprendido e apanhado, e nós ficaríamos com 11 donos e 
eu com participação igual, para eu levantar o que precisava. E eu levantei: ‘Pra montar uma loja boa’, isso 
depois dos estudos, ‘nós temos que pegar um terreno de no mínimo mil metros quadrados e fazer uma loja 
de no máximo 400 metros quadrados com isto, isto, isto, isto.’ ‘E os 600 metros?’ ‘Os 600 metros pra área 
de estacionamento’. ‘Para uma área de 400 metros nós vamos precisar de tantos check-outs. Um check-out 
custa tanto, cada máquina custa tanto’. E fiz um levantamento pra eles. Na hora que eu apresentei o custo 
da loja, o que eles queriam colocar de capital não comprava o terreno. Mas aí resolveram investir. E aí um 
deles disse: ‘Quer dizer que eu vou comprar um terreno de mil metros quadrados e vou deixar 600 metros 
pra por carro? Quem tenha carro que ponha onde ele quiser, não em cima do meu dinheiro, em cima do 
meu dinheiro, não’. E lá morreu a sociedade porque dos dez maiores importadores do nosso meio naquela 
época, um falou: ‘Com esse dinheiro eu trago tantas caixas de alho’, o outro falou: ‘E eu trago isto’. E não 
montamos. A área que nós íamos comprar é na Avenida Ibirapuera com República do Líbano, onde está 
o Pão de Açúcar hoje. 

Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima
Antonio Calcagniti nasceu em São Paulo, em 1932, e é comerciante atacadista.

 Antes o comércio era muito mais simples. Eu só vendia arroz e feijão, eram dois tipos de mercadoria. 
Depois começou a se vender um pouco de lentilha, um pouco de grão de bico, foi diversificando. O pessoal 
do bairro, do varejo, foi se organizando mais do que o pessoal daqui. O bairro tomou conta de São Paulo. 
O pessoal começou a comprar dos bairros que era mais fácil pra carregar, entregar. Já a pessoa pra che-
gar aqui na Santa Rosa levava um tempão. O arroz tinha vários tipos, mais inteiro, mais quebrado, mais 
miúdo. Feijão era vários tipos, tinha dez, 12, 15 tipos de feijão. Não é que nem hoje que o feijão só existe 
um tipo, que a venda é 90%, do carioquinha. Em 70 eu quebrei. Essas coisas que vêm, ninguém é capaz 
de explicar, quebrei que eu não sei dizer como. E eu também cheguei nesse ponto de hoje que eu não sei 
como. Na época, nossa! Eu era um dos caras que mais vendia feijão. E nesse negócio de quebrar feio nós 
começamos a nos reinventar e a trabalhar com painço, nós íamos buscar em Mogi Morim e vendia em São 
Paulo. Era um artigo simples de painço, mas foi uma beleza, pelo lucro que ele deu, pela quantidade que 
se vendia. Depois nós vimos que painço vendia muito, entramos pro lado do alpiste e depois pro lado do 
girassol, tudo que é mercadoria de passarinho. Há 42 anos. Depois de 71. Painço era o que nós trazíamos 
em quantidade, fomos considerados um dos maiores vendedores de painço de São Paulo. Começamos 
aqui e começamos com esse armazém aqui, alugamos do lado e depois alugamos o outro. Com o decorrer 
do tempo, nós fomos em frente, que são quatro armazéns. Mas nesse tempo o meu filho já estava comigo. 
E ele hoje já mexe com ameixa, com azeitona, com pistache, nozes, amêndoas, frutas secas em geral. Você 
depende muito das ideias. E você tem que estar com estatística, atualizado, ler jornal, ligar pra freguês de 
manhã, que você está sabendo tudo o que se passa. Isso você não adquire de um dia pro outro, não. Leva 
isso uma bagagem de muitos anos. 

“Um absurdo!”
Romeu Fiod, natural de Igarapava, nascido em 1922, é ex-presidente da Bolsa de Cereais de São Paulo. Depoimento retirado 
do livro Memórias do Comércio de São Paulo, SESC-Museu da Pessoa, 1995.

 Em 1958, iniciou a primeira inundação na Zona Cerealista. Com esse fluxo de asfalto, de residências, a 
água não é sugada pela terra. Então nós fizemos estrados pra cinco sacos em todos os armazéns, bem alto, 
que quando a água entrava até ela abaixar não atingia o saco em si. Mas depois veio a inundação de 1968. 
Essa choveu sete, oito dias consecutivos e a água chegou a um metro e oitenta em toda a Zona Cerealista! 
E a água foi subindo, a gente ali no armazém. Eu morava na Praça São Vito. Tinha um bar pegado ao meu 
armazém até. Por volta de meia noite, uma hora, a água por aqui, mas o bar ainda dava um pedaço de pão 
com mortadela pra gente, mas depois, nada disso. E, conclusão: a água começou a subir, a gente dentro do 
estrado, a água corria a 20, 30 por hora naquela Senador Queiroz, que saía da Avenida Mercúrio e corria 
ali. Absurdo! Aquela água contaminada, suja de óleo, todos esses detritos de armazém do ABC, porque 
ela vinha de lá, o Tamanduateí começa lá. E as coisas foram piorando, três dias nós ficamos ilhados lá 
dentro, um problema danado, foi a pior inundação de todas, todos os armazéns daquela região perderam 
em torno de 70% dos seus produtos armazenados. 

Vivendo de tacadas
Antonio Favano Neto é paulistano da Mooca, nascido em 1935. Ex-presidente da Bolsa de Cereais de São Paulo.

 O carregamento na Santa Rosa sempre foi manual. Um dos motivos do comércio atacadista e cerealista 
declinar aqui foi justamente esse, porque nós éramos muito fortes no abastecimento e nunca ninguém 
fez uma previsão de fazer estacionamento. Na Santa Rosa, a média dos armazéns não chega a mais do 
que seis metros de frente. Pode ter um que tenha 18, mas a média não passa de seis. Cada um tinha a sua 
carga e descarga na porta. De repente passou-se a ter carreta com 26 metros e quando eu encostava uma 
carreta para descarregar no meu armazém, os meus três vizinhos, ou quatro, ficavam sem poder trabalhar. 
Começou a complicar, o cliente deixou de vir e alguns atacados começaram a montar fora. Quem saiu 
do meio cerealista se tornou o que hoje é o atacarejo, uma mistura de atacado com varejo. Quem ficou, 
quebrou como empresa. Porque o camarada hoje não pode sair de Itaquera e ir na Santa Rosa fazer uma 
compra, porque pra começar ele leva duas multas do radar, chega lá e não tem lugar pra estacionar, o 
guarda multa porque não é área de carga e descarga... e nós passamos a viver do passado. O atacadista 
não teve uma visão do que o país ia desenvolver pra poder fazer um armazém que facilitasse carga e 
descarga. O atacadista na verdade, naquela época, ele tirava o ‘a’, ele era ‘tacadista’, ele vivia de tacadas. 
Ele pouco ligava pra freguesia, ele queria trabalhar, então ele não investiu no negócio dele. O atacadista, 
sem exceção, não investiu no seu negócio. Nós dizíamos que tinha um atacado do rio pra lá que era a 
rua Paula Souza e a rua Cantareira e do rio pra cá que era a rua Santa Rosa, a Benjamim de Oliveira. E o 
pessoal chamava o alto meretrício e o baixo meretrício. O pessoal do baixo meretrício não acompanhou o 
crescimento. A diferença entre os dois lados era a mentalidade. Do lado de lá é o que agora é pejorativo no 
bom sentido, eram os burros dos portugueses, e do lado de cá eram os inteligentes dos italianos. Os por-
tugueses, quando perceberam que o cliente dele de Marília deixou de vir porque a viagem estava difícil, 
eles foram e montaram filial na região de Marília. Quando eles perceberam que Ribeirão Preto deixou de 
vir, eles foram e montaram filial na região de Ribeirão Preto. Aí a Paula Souza e a Cantareira deixaram de 
ter o movimento físico, mas não deixaram de ter o movimento comercial. E nós, o nosso freguês da Penha 
que deixou de vir, nós não montamos uma Santa Rosa perto da Penha, nós não montamos uma Santa Rosa 
em Itaquera, nós não montamos Santa Rosa em lugar nenhum. Um dia, na Bolsa de Cereais, um grupo de 
grandes importadores da Bolsa me chamou porque queriam montar um supermercado e me perguntaram 
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Com a crescente dominação do varejo de supermercados no ramo de produtos alimentícios, o atacado da 
cidade de São Paulo foi perdendo volume para os centros de distribuição destas redes, que passaram a 
negociar direto com produtores no interior e nos outros Estados, a fim de vender diretamente para o con-
sumidor final. Além disso, com a proliferação de franquias de bairro, as feiras livres passaram a ter sua 
importância exponencialmente decrescida no fornecimento de produtos para seus clientes. Vemos então, 
com a bancarrota de diversos atacadistas da Zona Cerealista e com o fim da maioria das feiras da cidade, 
o fim de um ciclo de produção, armazenamento e distribuição alimentícia em São Paulo e no Brasil.

Numa pesquisa encomendada em 1983 pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo sobre o 
comércio atacadista da Zona Cerealista, revelou-se que 85% dos comerciantes apoiavam a remoção do 
comércio para outra localização, de preferência que fosse afastada do centro. Entre os problemas mais 
citados pelos comerciantes, existia o estrangulamento das ruas, o aumento do tráfego nas vias marginais 
da cidade e as constantes enchentes do Rio Tamanduateí. Inclusive a maior delas, em 1966, causou a 
separação do setor atacadista de frutas, verduras e legumes da Zona Cerealista, criando o Ceasa e, pos-
teriormente, o Ceagesp. Além disso, através desta mesma pesquisa foi sabido que 88% dos estabeleci-
mentos que lá se encontravam foram constituídos após os anos 60, demonstrando que a atividade havia 
mudado de mãos neste meio tempo. A cultura italiana ainda pulsa na região, com as festas de São Vito 
da Associação e da Igreja na rua Polignano a Mare e a Festa de Nossa Senhora de Casaluce. Mas estes 
dados, no caso, revelam que aconteceu uma diversificação étnica do comércio e das residências, indo de 
uma predominância italiana para uma presença mista de italianos, nordestinos, africanos, bolivianos, 
descendentes de portugueses, espanhóis e japoneses, entre outros. 

O Brás apenas está mudando os sotaques. Apesar de 
tropicões e desmemórias, mantém-se de pé. Aprendi que, 

por mais desbotada que esteja a cor da chita, o Mundo gira, a 
Lusitana roda e o Mappin muda. Não tenho a menor saudade 

do Brás. Não choro pitangas nem gostaria de morar outra 
vez, nem amarrado, na Rua Dr. Almeida Lima, onde vim ao 
mundo. Mas vou ser bem franco, um dia quase chorei sem 

verter lágrimas ao encontrar, na penumbra da noite mal 
iluminada, os meninos Adriano, Bruno, Alexandre, Fernando, 
Vinícius e Mário que aproveitavam a solidão da rua, batendo 

bola de borracha no silêncio da Rua Maria Domitila. Os 
meninos disseram, juro: gostamos muito daqui. Então me 

senti um trânsfuga, um traidor da pátria por ter debandado: 
e procurei voltar sobre meus passos para me informar se 

na Casa das Retortas ainda funcionam as retortas, e se 
ainda há uma réstia do perfume daquela mulher que dizem 
era tão sedutora que quando ela, a Marquesa, sorria para o 
brigadeiro Tobias na alcova, caíam estrelinhas de sua boca. 

Se as crianças ainda são capazes de gostar do Brás, é sinal de 
que nós, os adultos, estamos por fora.

Lourenço Diaféria, Brás – Sotaques e desmemórias

QUEIJO, 
VINHO E 
TEMPERO 
1975-2016
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São Vito morreu na mão dos romanos no ano de 303, na região de Basilicata, para ressurgir como estátua 
na cidade de Polignano a Mare, na Itália. Padroeiro dos pescadores, dos bailarinos e dos autores, acompa-
nhou os milhares de italianos que deixaram seu lar no século XX para vir fazer a América. Já em 1919, é 
formada a Associação São Vito Mártir, antes mesmo da Paróquia, a fim de celebrar a proteção e a benção 
do santo com sua Festa. Prestes a fazer 100 anos, é o evento mais importante da região, que movimenta a 
colônia italiana todo dia 15 de junho, fazendo a história do Brás junto do comércio cerealista.

O centenário
Gina Labate Erriquez nasceu em São Paulo, em 1931. É uma das “Mammas” da Associação São Vito.

 A igreja de São Vito era uma capela pequenininha aqui no Brás. Na Itália, em Polignano, tem duas 
ou três igrejas de São Vito maravilhosas. Os imigrantes começaram a se agrupar porque em Polignano 
sempre teve associação. Lá tem associação de aposentados, associação de jovens, associação de tudo. É 
pequenininho. Eles começaram a se agrupar, fizeram uma associação, aí foram crescendo, até que aqui vi-
rou igreja. Em cima construíram cinco andares. Depois começou com escola. Eu comecei pequena, a gente 
fazia bingo. Com sete, oito anos eu já era da Igreja São Vito. Vendia selinho nos carros que passavam pra 
levantar dinheiro. Começamos a fazer quermesse, montava no sábado, no domingo à noite desmontava 
porque tinha os armazéns, era muito trabalho. Meu filho com quatro, cinco anos carregava as lonas na 
cabeça porque tinha que desmontar, já que eles tinham que pôr dentro do armazém lá. Por fim de semana 
é 250 quilos de fígado cortado em cubinho, chama guimerela. É um churrasquinho assado na brasa, não 
tem nos restaurantes, nas churrascarias, só tem aqui. Eu corto todo esse fígado e as mammas enrolam. 
E depois à noite a gente espeta pra poder servir. Nosso forte é o molho que é feito de tomate. São 60, 70 
caixas por fim de semana. Macarrão é dois mil quilos, vai um monte. Antes era na rua. Montava barraqui-
nha no sábado de manhã pra funcionar à noite. Tinha uma barraca de doce, tinha uma barraca do coelho, 
tinha aquilo de jogar a bola na latinha. Depois foi vindo mais barracas, mais coisas, veio churrasco. Mas na 
época era muito pequenininho. E a gente era feliz, se ganhava mil reais nós estávamos felizes. Eu comecei 
fazendo fígado. Primeiro eram cinco quilos, fazia na hora e servia na hora, acabava rapidinho, mas a ca-
beça deles era aquela, fazer cinco quilos. Depois eu passei pra dez, foi aumentando, agora é 250. Eu peço 
pra São Vito, pra todos os santos, mas São Vito é o que a gente tem mais intimidade, vamos falar assim, a 
gente tá muito presente com ele. E ele atende. Ele é de Polignano, foi achado na água, como Nossa Senho-
ra Aparecida. Acharam um São Vito todo quebrado, montaram ele e depois foi crescendo. Na Itália, ele é 
muito procurado, a festa deles é no mar, é maravilhosa. Aqui nós não temos mar, mas a abertura nossa é 
maravilhosa. Com tanto povo, bebe seu vinho, bebe sua cerveja, não tem uma briga. Por quê? Ele nos está 
protegendo, a proteção dele é muito grande, daqui a um tempinho faremos 100 anos de Associação. 

A FESTA DE SÃO VITOO significado de tudo isso, ao fim e ao cabo, é o esgotamento da estrutura original na qual foi fundado 
este comércio. Como bem diz a maioria dos comerciantes da região, as ruas da Santa Rosa e adjacências 
foram feitas para carroças e carretas, e não caminhões de quatro eixos. Aliado a isso, a região colecionou 
camadas de “esqueletos urbanos”, devido à mudança histórica do perfil de uso da região: residencial, 
industrial e, atualmente, comercial. Diversas moradias, indústrias e armazéns abandonados expõem 
diariamente a degradação dessa região do Brás que, apesar de diversas operações urbanas, o município 
não conseguiu revitalizar. Em 1997 a prefeitura lançou a Operação Urbana Centro e, em 2001, o Progra-

ma Reconstruir o Centro, ambas relativamente fracassadas em seus objetivos, levando quase nenhuma 
mudança à região do Brás. Mais uma iniciativa que tentou interferir na região foram os Planos Regionais 

Estratégicos (PRE), inaugurados juntos com o novo Plano Diretor, de 2002, porém sem sucesso quanto 
à revitalização da Zona Cerealista. E a última operação do gênero foi a Nova Luz, em 2012, que apenas 
tangenciou a àrea do Brás.

Por outro lado, os problemas de enchentes finalmente se encaminharam para uma resolução nos anos 
1990 após o rebaixamento do rio Tamanduateí, feito na gestão Maluf. Antes disso, os atacadistas re-
corriam a diversas ferramentas como bombas, pás e muretas automáticas, para salvar seus produtos. 
Apesar da relativa perda de relevância, em 2012, 13 mil toneladas de alimentos circularam por mais 
de mil caminhões diariamente na Zona Cerealista, mostrando que a região ainda não perdeu toda sua 
importância no abastecimento da cidade e do país. Ainda assim, alguns dos próprios comerciantes locais 
desejam um futuro diferente, com a formação de uma nova Zona Cerealista, a partir da reunificação 
com o Ceasa, em uma grande central de abastecimento nas margens do Rodoanel ou em alguma região 
limítrofe à cidade. Sua ambição seria constituir o maior entreposto comercial da América Latina. Para 
outros, a tendência é uma nova aposta na região, reforçando o que já tem acontecido, com a Zona Ce-
realista caminhando em sentido ao varejo e ao consumidor comum, com o apelo de oferecer produtos 
mais raros e com o apoio das vendas pela internet. Sua previsão é de que a área se torne um mercado a 
céu aberto, com restaurantes e apelo turístico, reinventando mais uma vez o incansável bairro do Brás.
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Resultante da mudança causada pelos supermercados, os comerciantes da região buscaram novas soluções 
para seus estabelecimentos e reinventaram o caráter do comércio na Zona Cerealista, negociando novos 
produtos. Apostou-se, então, predominantemente no atacado de produtos importados como bebidas e 
temperos, produtos orgânicos da “linha verde”, além da venda de laticínios e produtos em conserva. Muitos 
armazéns de vasta tradição na região criaram franquias varejistas para apresentar seus produtos ao consu-
midor final, favorecendo o “atacarejo”, mistura de atacado e varejo, o que deu sobrevida a estas empresas 
que diversificaram as formas de negociar seus produtos e, mais uma vez, a alimentação do brasileiro.

Os vinhos do casamento
Rosana Leddomado nasceu em São Paulo no ano de 1964. É comerciante atacadista de produtos naturais da empresa Boaluz.

 Minha mãe bateu os olhos no meu pai e foi amor à primeira vista. E meu pai também gostou. Minha 
mãe namorou, noivou e casou em três meses, porque o meu pai era do Rio, ele precisava voltar. Tinha um 
primo dele e ele veio ficar uns dias. Na época meus avós eram uns dos únicos aqui na Zona Cerealista a ter 
um telefone. Ele pediu pra telefonar. A minha avó ficou encantada porque o meu pai sempre teve o dom 
da oratória. Foram servir um café na casa dos meus avós pra ele e a minha avó falou: ‘Nena, faça você o 
café e sirva’. Porque a Nena era a mais velha das irmãs, então minha mãe falou: ‘Não, vou eu fazer o café’. 
E assim eles se conheceram. E foi um casamento que durou três dias. Meu tio conta que foi servido não 
sei quantas garrafas de vinho Chianti. E na realidade o meu tio importou esse vinho só pro casamento do 
meu pai. Porque não existia nada disso aqui na Zona Cerealista na época. Mas a família dos meus avós era 
muito criativa e tinha comércio nas veias. Então eles começaram a ver como é que se faziam as importa-
ções, como é que se importa vinho, porque isso não existia no passado. E isso marcou bastante a família, 
a história do vinho. Imagina, naquela época serviram não sei quantas garrafas que foram de importação, 
só pro casamento dos dois! 

Arroz com abóbora
Algirdas Antônio Balsevicius “Dadá”, nasceu em São Paulo no ano de 1939. É o atual presidente do Sindicato do 
Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios no Estado de São Paulo

 Antigamente era arroz e feijão. O hábito alimentar mudou e mudou muito. Eu tenho uma aventura no 
Mato Grosso, em Imperatriz: numa compra de arroz, nós descobrimos um lugar que eles produziam ar-
roz, mas o caminhão não conseguia entrar, porque era num areião tão grande, que para você entrar com 
o caminhão, você tinha que botar prancha debaixo dos pneus para ele não atolar na areia. Então, tinha 
aquele arrozal que era barato, mas que ninguém podia pegar. Então, eu tive uma ideia. Eu tinha um rapaz 
que tava junto comigo, então, eu ia com o caminhão até a entrada do areião. Aí, eu comprei uns bois e fiz 
uns carros de boi e eu ia para o lado do arroz, comprava arroz lá, botava no carro de boi e mandava para 
o lado de cá para esse rapaz, o Felipe. Ele ia para Imperatriz, beneficiava o arroz, carregava no caminhão 
e ia embora. Eu fiquei 40 dias trancado nesse mato de Imperatriz, comendo abóbora com arroz cozido. 
Passados uns anos depois, que eu fiquei 40 dias comendo arroz com abóbora cozida, eu resolvi depois di-
zer pra minha esposa: ‘Bete, faz um arroz com abóbora cozida pra mim.’ ‘Você tá ficando louco?’, ela disse. 

IMPORTAÇÕES E VAREJO“Foi um milagre de São Vito”
Wanderley “Matheus” Rodak é paulistano de 1959 e presidente da Associação São Vito

 Olha, a gente tem presenciado muitas coisas aqui. O que favorece a festa de São Vito? É a devoção ao 
São Vito, que muita gente não o conhecia e através da festa ficou conhecendo. Então é você presenciar 
cenas de milagres que aconteceram. Eu sou um pouco como São Tomé, tenho fé mas eu preciso ver, senão 
eu não acredito. Mas eu tenho visto que até verdadeiros milagres têm acontecido. Olha, nós tivemos aqui 
no ano passado uma das mammas, quando começou a festa ela foi internada na UTI com problemas já de 
idade que ela tem. E sempre que começamos a festa, todos os dias, a gente faz uma oração. E nesse dia nós 
pedimos: ‘São Vito, vá naquele lugar e visita aquela pessoa que ela está precisando. Ela tanto te ajudou 
aqui, agora ela precisa da sua ajuda imediatamente’. Ela estava já morta praticamente, os médicos manda-
ram chamar os filhos e falaram: ‘Olha, não tem mais o que fazer’. E essa mulher se recuperou. O padre da 
comunidade foi até ela visitar, porque ela estava mal. Só que na cabeceira dela tinha um santinho de São 
Vito. Ninguém sabe como apareceu aquele santinho de São Vito na cabeceira da cama dela na UTI. Eu só 
sei que essa mulher se recuperou. Foi um milagre de São Vito. Ela não só recuperou como veio trabalhar 
no fim da festa! Nos três finais de semana seguintes, a mulher que estava entre a vida e a morte... Então 
são coisas assim que favorecem a fé, tem tudo isso aqui na festa de São Vito. 
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“Foi na raça”
Adilson José Santos Carvalhal é mineiro de Itamonte, nascido em 1941. Comerciante atacadista e varejista, dono 
da Casa Flora.

 Eu nasci em Itamonte, Minas Gerais. Viemos pra São Paulo e o comércio do meu pai chamava Casa Mus-
sarela, na rua Santa Rosa, em 1950. Era de laticínios, que ele trazia de Minas e distribuía aqui. No meu 
começo, isso aqui era um centro de distribuição do Brasil todo. Descia caminhão de tudo quanto era lugar 
aqui. Eu falava pra um amigo meu que vinha da Bahia toda semana pra cá: ‘João, como é que você aguen-
ta, João? Toda semana a mesma viagem?’, e ele falava: ‘Adilson, como é que você aguenta ficar fechado 
aqui o dia inteiro?’ Olha como são as coisas. Eu já tinha 18 anos, então saía com uma caminhonete, com 
uma Kombi de entrega e trabalhei muito de entrega em todos os bairros de São Paulo, em casas de feiran-
tes, ABC, Santos. Então fui começando até descobrir que eu queria ser comerciante. Chegou uma hora e 
eu vi papai com sete filhos, a empresa era pequena, eu falei: ‘Pai, vou tentar abrir um comércio aqui, pra 
ver se vai ajudar, pra gente aumentar o volume’. Ele falou: ‘Mas você vai entrar com que dinheiro?’, eu 
falei: ‘Eu não tenho dinheiro, mas vamos começar, vamos tentar’. E foi na raça. Eu procurei o seu Antônio 
Araújo e disse: ‘Seu Antônio, eu não tenho dinheiro mas eu estou com vontade de montar um comércio 
aí porque eu quero trabalhar. Faz um aluguel barato pra mim que eu quero começar’. Só de saber que o 
meu pai era um dos sócios, pois era eu, meu pai, o Antônio e meu irmão Amilcar. Só de ver esses quatro 
nomes, o nome do meu pai, já abria o crédito. Nós montamos as prateleiras, e meu pai me emprestou as 
mercadorias. Nós começamos a abrir a loja. Começamos nas ruas assim: ‘Atenção, atenção!’ Chamamos 
todo mundo e abriu a porta, começamos. Peguei até no meu sogro as prateleiras que ele tinha na loja. Co-
mecei sem um tostão, sem nada, nada, nada. Foi no dia primeiro de julho de 1970, uma quarta-feira. Co-
meçamos devagarinho. Eu me lembro que o primeiro depósito nosso foi 400 cruzeiros. E quando eu abri, 
coloquei o nome como Casa Flora, que é em homenagem à colônia onde fabricamos queijos em Minas.  

Os queijos de Minas
Antônio Pereira de Azevedo, nascido em São Paulo, no ano de 1958, é gerente do mercado Mercantil Santa Paula.

 Meu avô era tirador de leite junto com meus tios. Eles tinham uma linha de leite que puxava do sítio até 
Camanducaia. E de Camanducaia puxava pra São Paulo, o leite já pasteurizado e feito queijo, onde nasceu 
também o Laticínios Camanducaia e o Laticínios Vencedor devido ao nome da cidade. Nos anos 70, outras 
casas do mesmo ramo já estavam chegando. Casa Flora, Laticínios Vencedor que era o do meu primo, 
Laticínios Liberdade, que era uma parte do interior de Minas, e eles traziam queijo deles mesmo. Essas 
empresas de laticínios produziam no sul de Minas e vendiam aqui, onde ficou o foco de todos. Cada um é 
de uma região. Casa Flora é de uma região, o Camanducaia era de outra, o Laticínios Liberdade também é 
de Minas. Cada um foi montando a sua própria loja e é onde expandiu todo o Brás nesse setor de queijos. E 
todo mundo vinha pra cá pra comprar queijo e quem produzia trazia pra vender aqui. E quem tinha pizza-
ria, a maioria se identificava em vir buscar aqui, tanto mussarela, parmesão, todos vieram buscar na Zona 
Cerealista. Em geral era queijo e um pouco de lataria. Balcão em geral era mais queijo, todo tipo: queijo 
meia cura, parmesão, provolone, queijo frescal, ricota, todo esse tipo de queijo eles produziam. E a Casa 
Flora também produzia a parte deles, com seu nome. A Liberdade produzia também a parte deles já com o 
nome. Era o mesmo queijo, só que cada um produzia com o seu nome. Aí teve que ir mudando, ramificando 
um pouco mais porque teve que por outra qualidade pra complementar, então começou a colocar ervilha, 
milho, extrato de tomate. É que nem diz aquele ditado, você tem que dançar conforme a música. 

‘Poxa, eu comi durante 40 dias esse troço, eu não tiro esse negócio da minha cabeça. Era tão gostoso, ra-
paz do céu’. Aí ela fez, e eu joguei tudo no lixo. Você chega então à conclusão de que o melhor tempero do 
mundo é a fome. Quando você não tem outra coisa pra comer, você sente fome, o que vier, você traça. 

Novos tempos, novos negócios
Gabriel Gustavo Daniel é paulistano de 1988, comerciante de temperos e condimentos e dono da BR Spices.

 Os pais do meu pai eram alemães judeus e fugiram da Guerra em 37, 38. Já sabia-se que entrariam num 
processo de guerra, de perseguição e eles fugiram pra Inglaterra. De lá vieram pra Argentina. Tinham 
amigos. Meu pai nasceu lá e ficou até os 18 anos. Aí ele veio pro Brasil na casa de uma amiga da mãe dele 
pra passar férias e acabou ficando. Depois voltou pra Argentina, teve o primeiro casamento e tudo o mais. 
Só veio a voltar pro Brasil em 70 e pouco, já com 30 anos. Meu pai já trabalhou em um milhão de coisas 
diferentes e viveu um momento até muito conturbado politicamente na Argentina, também com perse-
guição a judeus, conviveu com perseguição a nazistas que fugiram da Alemanha e foram pra Argentina. 
Ele trabalhou com comércio de eletrodomésticos, com vinhos, com transportes, com plantação agrícola, 
já fez de tudo. Meu pai trabalhava com alho e cebola, mas aí ele começou a se ligar que cebola, se não 
vende, estraga e perde a mercadoria. Então ele que começou com essa história de temperos, especiarias 
e principalmente misturas na Benjamin de Oliveira. Isso em noventa e pouco, comecinho dos anos 90. 
Misturava tudo, pegava a salsa, pegava o alho desidratado, misturava e vendia. Chimichurri, salsa, cebola 
e bacon, todos os produtos que ele criou e todo mundo da rua começou a copiar, porque começou a ver 
que vende. A BR Spices, minha empresa, vende pro público final. O produto que você compra você usa. 
A BR Spices já está um passo a frente, está um canal  à frente. Vende produto final, pronto, acabado, ele 
abre a caixa, põe na prateleira e acabou, é isso. A gente está em outra ponta da cadeia. Eu recebo e-mail 
todo dia de gente que tem um empório, que tem uma loja e quer por os produtos. Nem precisaria dessa 
parte física. Essa parte pra nós é uma vitrine. Pra mim é muito mais uma vitrine do que uma loja. O que 
eu quero passar da marca pras pessoas é que é uma marca nova, que é descolada mas que é preocupada 
com apresentação, com aparência, que é limpo, bacana. E isso tem aberto muitas portas pra gente. Acaba-
mos de exportar agora pra Nova York. O cara viu no Instagram, entrou no site, mandou e-mail, quer ter o 
produto. E isso é imagem, não tem outra explicação. Ele não experimentou o produto, ele quer ter porque 
o logo é bacana, porque o pote é bonito. O que eu vendo é chimichurri, páprica defumada, lemon pepper, 
vários temperos. Tenho os moedores de sal rosa do Himalaia. Tem tempero tártaro, tem o tempero sírio, 
o curry, garam masala, são todos produtos que a gente desenvolve, são todas receitas nossas. Óbvio, cada 
um tem uma receita de curry, mas a gente tem a nossa. A gente tem a nossa de garam masala. A gente que 
faz e desenvolve. Se precisar ajustar a gente ajusta. Se tiver uma reclamação, se está muito picante, vamos 
ver isso aí, é uma coisa que a gente consegue ajustar, é um produto nosso, 100%. 
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Dinheiro na mão é vendaval
Romeu Fiod, natural de Igarapava, nascido em 1922, é ex-presidente da Bolsa de Cereais de São Paulo. Depoimento 
retirado do livro Memórias do Comércio de São Paulo, SESC-Museu da Pessoa, 1995.

 No comércio era tudo com dinheiro, por incrível que pareça. Falando, às vezes as pessoas podem até não 
acreditar, mas a gente deixava o dinheiro num gavetão e três, quatro dias depois ia um chapa, carregava o 
saco de dinheiro pra gente, subia a Ladeira Porto Geral e ia depositar no Banco Holandês Unido, no Banco 
de Crédito Real, no Banco de Minas Gerais ou no Banco de São Paulo. Chegava lá, você punha aquele di-
nheiro, os caixas pegavam. Quase sempre dava certo, não tinha aquela malandragem de você virar as cos-
tas, surrupiou, nada disso, era coisa feita bonitinha. Eu almoçava num restaurante árabe, na Rua Basílio Ja-
fet, anexo à Vinte e Cinco de Março, pra depois subir pro banco, que às vezes a gente ia fazer uma operação 
bancária. Eu almoçava, comia uma comida árabe e subia. Um dia eu levei um pacote de dinheiro, tudo bem 
contadinho, embrulhado, existia um garçom lá, árabe também, chamava-se Alexandre e serviu. E eu deixei 
o pacote na mesa e com um envelopão também. E depois, ele ainda brincou: “É dinheiro? O senhor já vai 
pro banco?” E eu falei: “É, é dinheiro e eu já estou indo pro banco.” “É, vou passar a mão nesse dinheiro, 
vou fazer um vale com você!” Aquelas brincadeiras. Então, acabei de almoçar, peguei o envelope, subi a 
Ladeira, quando eu estou chegando no banco me lembro que esqueci o pacote do dinheiro. Voltei, apareci 
na porta e o Alexandre me entregou de volta o pacote de dinheiro. Não tinha essa preocupação atual! 

“Pai, por que a gente não importa?”
Adilson José Santos Carvalhal é mineiro de Itamonte, nascido em 1941. Comerciante atacadista e varejista, 
 dono da Casa Flora.

 Vai fazer quase 60 anos que eu estou na Santa Rosa. São mais de 50 anos que eu estou aqui todo dia, eu 
gosto daqui. Poderia deixar meus filhos aqui que estão tocando isso muito melhor do que eu, com certeza, 
pois deram um up na empresa muito grande. Meu filho estava fazendo engenharia, mas também não gos-
tou de engenharia então ele falou: ‘Pai, posso trabalhar com o senhor?’, igualzinho eu com meu pai. ‘Pode, 
vem pra cá.’ ‘Pai, por que você não importa?’ ‘Mas importar, filho?’ ‘Pai, a gente compra tanta mercadoria 
importada, por que você não importa mercadoria?’ ‘Ah Júnior, eu não tenho nem ideia de como é que faz 
pra importar e nem quero saber. Se você quiser se interessar por isso, pode ir’. Até que coincidiu quando o 
Collor abriu o mercado externo. ‘Pai, por que a gente não importa?’ ‘Ah filho, se você quiser estudar como 
é que faz isso a gente faz’. E desde aquele dia ele começou a importar e foi dando certo. Frios e conservas, 

Devido aos seus problemas urbanos, muito se especula sobre o futuro da Zona Cerealista na região do 
Brás. Se o perfil dos produtos mudou dos anos 1970 até hoje, o mesmo aconteceu com a forma de se fazer 
comércio. Investindo no varejo atacadista – ou “atacarejo” - os comerciantes da Zona Cerealista começaram 
a remodelar o design de suas lojas com novas prateleiras, corredores, vendedores, entregas à domicílio e 
estacionamentos. Mais que isso, adentraram na era digital e do marketing. Indo a feiras nacionais e inter-
nacionais, com envio de e-mails e telefonemas, os comerciantes da região buscam se fazer presentes no 
ramo de todas as formas possíveis. Novos tempos, novos negócios.

MODERNIZAÇÃO DO COMÉRCIOUm amante dos vinhos
José Bispo das Neves nasceu em São Felipe, 1949. É gerente da Casa Flora.

 Eu trabalho com vinho acho que desde que eu comecei, foi o mais forte mesmo na Casa Flora. Antiga-
mente, não tinha muita quantidade de vinho. Quando eu cheguei na Casa Flora só existia uns cinco, seis 
tipos de vinho. Mas existem muitas uvas. Hoje o mais vendido aqui se trata do shiraz, cabernet sauvignon, 
carménère, merlot, essas são as uvas principais. Aí, você vai para a Argentina, nós temos malbec que pre-
domina, a segunda uva de lá é a bonarda, no Chile é a carménère. Cada país tem a sua uva. No Uruguai, 
existe a tannat. Hoje existe uma pessoa aproriada para isso, que cuida da importação, e existe uma divul-
gação muito grande através de sites, de eletrônico, que o pessoal tá sempre procurando coisa, onde tem 
novidade, vai conhecer. Quinze anos atrás se tomava pouco vinho e o pessoal estava começando a gostar 
de vinho. E nesse crescimento de consumo, foi aumentando a necessidade de trazer produtos novos para 
o mercado. Hoje, existe um consumo, talvez até mais cuidadoso de quem vai comprar, porque quem to-
mava um vinho mais caro hoje pensa duas vezes, para poder escolher o que vai tomar, até por causa do 
custo. Mas o tomador de vinho, como eu, sempre vai continuar tomando, porque quando ele aprende a 
tomar vinho, não esquece, é igual o nome dele, nunca mais esquece! 
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concordou depois de um tempo e então a primeira mudança foi a criação de um corredor só de soja e deri-
vados. A pessoa tinha desde extrato de soja até o sabonete de soja; tudo derivado de soja. Depois foi criado 
um setor de produtos diet, desde sobremesa, de cobertura de sorvete até o adoçante mais simples. E foi 
indo assim. Então eu comecei a comentar as coisas com ele, falar: ‘Oh, Waldir, eu fotografei algumas coisas 
na Europa que eu queria que você visse.’ Eram fotos de lojas, gôndolas, organização de prateleira. Então 
eu falava: ‘Olha, Waldir, eu acho que, se a gente fizesse isso, ia ficar um diferencial na loja. Facilitaria tanto 
pros funcionários se localizarem como para os clientes.’ E com o tempo ele começou a ficar mais maleável. 
Outro exemplo: muitos clientes chegavam no balcão e falavam: ‘Olha, estou procurando um adoçante, 
você pode me ajudar? Eu não achei.’ E às vezes o funcionário falava: ‘Adoçante fica no segundo corredor 
à esquerda.’ Só que o cliente não queria isso, ele queria que você fosse até a prateleira e mostrasse para 
ele. Então o Waldir começou a falar: ‘É, realmente tem que mudar algumas coisas, porque tem cliente que 
não consegue se localizar. Ele sai daqui e vai comprar em outra loja.’ Então a gente começou a modificar. 
Quando eu comecei a fazer algumas mudanças de prateleira, eu comecei também a ter uma parte agregada 
de compra, porque quando eu estava mexendo, visualizando a prateleira, algum cliente chegava e falava: 
‘Você é de compra?’ E eu respondia: ‘Não, mas pode falar, senhor.’ ‘É o seguinte, quando eu viajei, achei 
um adoçante muito legal. Era legal você comprar esse produto aqui que eu acho que ia sair bem.’ Então eu 
passei a fazer o quê? Por conta própria, eu comecei a fazer uma lista com o nome dos produtos e passar 
pro Waldir. Eu falava: ‘Acho que seria interessante você comprar isso. Os clientes têm pedido.’ Primeiro ele 
ficou na dele, mas depois falou pra mim: ‘Raquel, acho que vou começar a ensinar você a mexer com nota, 
cadastro de mercadoria.’ Ele me deu a oportunidade e eu comecei a mexer com tudo. 

“Qual é, Carioca?”
Nilton Castro nasceu em Nova Iguaçu, no ano de 1971. Atualmente é vendedor na Roma Especiarias.

 A manha do balcão é você ter já o conhecimento de atender, saber falar: ‘Pois não, o que você precisa? 
No que eu posso te ajudar?’. Que nem aqui, chega o cliente e eu digo: ‘Pois não, senhor’, aí você vai se 
distraindo, daqui a pouquinho você está desenvolto, tem que se interessar. Aqui assim, sempre que você 
olhar pro lado tem uma coisinha pra fazer. Só fica parado quem quer. Quando não tem, você está na frente 
da coisa: ‘Pois não, senhor’. Aí, sendo sexta-feira, mais fraco, então vamos embora aproveitar de fazer pra 
segunda-feira estar bonito. Assim que o cliente chega já logo pergunto pra ele: ‘E aí, o que vai levar hoje?’ 
‘Ó carioca, marca pra mim aí’. E você vai incentivando ele. ‘Não está faltando mais orégano, não? Não está 
faltando mais dendê, não?’. E chegou uma novidade qualquer: ‘Chegou pedra de sal aí, você não quer?’ 
‘Qual é, carioca, como é que faz isso?’ Aprendi muita coisa no comércio. Eu acho que você tem que ser um 
cara alegre, um cara sempre disposto, um cara que tu chegou e não tem esse negócio de cara feia, de estar 
se escondendo, tem que ser um cara visto. ‘Poxa, eu gostei de você, você é um cara legal pra caramba.’ ‘Você 
me explicou que isso aqui é mais caro, esse aqui é mais barato. Essa aqui sai mais.’ Porque as pessoas vão 
pedindo mais informação, mais alguma coisa. ‘Que novidade que você tem aí, seu carioca?’ ‘Ô cara, tenho 
uma novidade que chegou aqui agora.’ ‘É mais caro ou não?’ ‘Não é que é mais caro, é a qualidade, dá uma 
olhadinha.’ E assim você vai indo! 

“Ter conhecimento no comércio é tudo”
João Luís Correa Lima, nascido no ano de 1948 em São Paulo, é comerciante importador.

 Você tem que ter o conhecimento para poder negociar. Ter conhecimento no comércio é tudo. As feiras 
internacionais são muito grandes e se realizam na França, na Alemanha e em Dubai, anualmente. Hoje 
em dia, o melhor mercado pra gente é Dubai, são os clientes do mundo árabe. Nós deixamos de vender 

vinhos. Azeitona, a gente comprava azeitona de importador, a gente comprava bacalhau de importador, 
tudo o que a gente comprava era de importador. E depois que meu filho começou a mexer com isso a gente 
começou a importar por si, ao invés de comprar. Então foi uma nova fase, uma nova época. 

O mercado verde
Rosana Leddomado nasceu em São Paulo no ano de 1964. É comerciante atacadista de produtos naturais da empresa Boaluz.

 Meu pai, Giuseppe, veio de Bari e desceu no Rio de Janeiro, a primeira parada não foi São Paulo. Ele 
veio sofrendo pra cá. Sofrendo, mas assim, o meu pai adorava frutas, pois os italianos amam frutas. Ele 
tinha um primo que tinha uma banca no Mercado Municipal do Rio e então ele foi trabalhar com ele, como 
carregador de frutas. E na época, inclusive, ele atendia o Getúlio Vargas e as melhores frutas ele escolhia 
pro Getúlio. E o Getúlio, em vez de dar caixinha, porque ele arrumava no carro do Getúlio e tudo o mais, o 
que o Getúlio fez? Ele dava passagens aéreas para o Mato Grosso. O meu pai amou de paixão, por que ele ia 
pro Mato Grosso e começou a ver o cultivo de arroz. O meu pai então foi um dos pioneiros, inclusive antes 
do arroz brejeiro, antes do Tio João, o meu pai inovou, ele começou a empacotar os saquinhos de arroz de 
dois e cinco quilos. Porque antigamente você só conseguia sacas de 60 quilos de arroz e você só comprava 
em feira. Então, quando chegaram os supermercados na década de 70, você comprava o nosso arroz Boa 
Luz de dois e cinco, porque a dona de casa não tinha isso, ela comprava de quilinho só em feira livre. Na 
realidade a Boa Luz, armazém que ele fundou, é o que é hoje graças aos feirantes. Ele chegava seis horas 
da manhã e trabalhava aqui até onze horas da noite, atendendo eles. Quando mocinha, com 19 anos, eu 
vinha pro escritório, eu batia borderôs, eu via quem pagava, quem não pagava, mas eu não podia ficar no 
balcão de jeito nenhum porque o ambiente aqui era extremamente machista. Então eu só fazia isso: quem 
pagou, quem não pagou, fazia livro de duplicatas, a minha vida aqui na Zona Cerealista era entre quatro 
paredes, só no escritório. Meu pai já importava todos os cereais: grão de bico, milho de pipoca, etc. E eu 
fui pra uma outra área, então, por que eu me especializei? Porque como é que você vai competir com um 
monte de comerciantes que trazem as mesmas coisas? Não dá, fica muito difícil. Então, o que eu optei? 
Por uma gama de produtos naturais, que são os gergelins. A gente vende hoje quinoas e gergelins e no fim 
da época do meu pai, que eu falei: ‘Ai pai, eu acho que isso é legal’. Porque é um produto importado, é um 
produto que todos estão dizendo que os naturalistas gostam. As pessoas hoje são mais saudáveis. Acho 
que quando eu entrei eu dei um gás novo pra empresa. Além de manter os clientes que já eram do meu 
pai, a gente conseguiu abrir outros clientes. E como eu sou muito falante, o que eu fiz? Bom, agora eu vou 
começar a fazer um trabalho de formiga pra ficar conhecida, não só na Zona Cerealista, como perante o 
comércio de todo o Brasil. Dizem que eu sou mestra no gergelim, e eu acabei de começar, faz tão pouco 
tempo! Eu também inovei bastante. 

Da Europa para a Zona Cerealista
Tereza Raquel Iba nasceu em Mogi das Cruzes, no ano de 1982, é vendedora e comerciante. Depoimento retirado do livro 
Memórias do Comércio de São Paulo: Novos olhares, 2011, SESC, Museu da Pessoa

 As coisas que eu vi, que eu aprendi, na viagem à Europa, elas me deram um suporte maior no trabalho, 
porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você trazer procedimentos diferentes. Minha vontade era 
mudar a loja toda, mas eu sabia que tinha que ir devagar. A primeira sugestão que eu dei foi parar de tra-
balhar com famílias. Você coloca lá família Hellmann’s, então todos os produtos Hellmann’s. Família Arisco, 
você coloca produtos Arisco. Então, quando eu voltei, eu pensei: ‘Não, isso não é legal’. Se você é uma 
pessoa diabética e entra numa loja, o que você quer encontrar? Produtos para diabéticos. Então eu comecei 
a comentar com o meu chefe, o Waldir: ‘Olha, eu acho que seria interessante dividir a loja por setores.’ Ele 
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Polignano pra mim é uma segunda pátria, não é nem uma 
cidade, é um país pra mim. Já fui lá algumas vezes e me sinto muito 
à vontade, é como se fosse a extensão da minha casa. São Vito é o 
padroeiro da cidade. Lá se festeja em 15 de junho, aqui também, 
e quando os imigrantes italianos vieram para São Paulo, se eu não 
me engano a primeira imagem de São Vito no Brasil quem trouxe 
foi o avô de Modesto de Luca, porque como tinha aqui uma colônia 
polignanesa que já era muito grande, eles trouxeram junto com eles 
seus hábitos. E São Vito foi um destes, pois fazia parte da proteção, 
da crendice deles, da fé, que se comemora até hoje no Brasil. Em 
Polignano existem 17  mil e 500 polignaneses. No Brasil hoje, com 
a geração que teve os filhos, tiveram os netos, agora começam os 
bisnetos, São Paulo tem mais de 100 mil, é a cidade que tem mais 
polignaneses do mundo. Há um tempo atrás fiz uma casinha nossa 
lá em Polignano. E fiz graças à Zona Cerealista, que também aqui 
eu trabalhei e isso me deu condições de fazer alguma coisa na vida, 
crescer nela. Você vê um pai que vem de lá pra cá sem nada, com 
uma mão na frente e outra atrás, se mata de trabalhar aqui em São 
Paulo, no começo, como funcionário de confiança dos Lerário. E 
ele trabalhou feito louco, economizava o dinheiro de um bonde pra 
guardar o dinheiro, começava a vender caneta pros clientes que ele 
visitava pra ganhar mais um trocado. De todo esse trocado que ele 
ganhava, metade ele mandava pra minha avó pra ajudar e a outra 
metade guardava pra ele, pro futuro dele. E aí ele casou, conseguiu 
abrir a empresa dele, me deu estudo completo. E hoje eu tenho a 
oportunidade, se eu quiser, de fazer o caminho de volta.

Luiz William Labate Galluzzi é natural São Paulo, do ano de 1965. 
Atualmente é comerciante importador na Reluma.

para os Estados Unidos, nós deixamos de vender para a Europa, hoje, praticamente, o nosso comprador é o 
mercado árabe. Nós vendemos café, pimenta, cravo da índia, nós vendemos gergelim, nós vendemos feijão, 
pipoca, tudo o que o Brasil produz a gente vende. E se tiver que vender mais coisas também que o Brasil ve-
nha a produzir a mais do que a necessidade daqui, a gente vende. Quase nenhum comerciante daqui vai às 
feiras. Nos anos 70, nós montávamos estande, quando tinha que pagar; hoje em dia, o governo ajuda com 
uma parte dos custos, mas nós chegamos a fazer muitas e muitas feiras que nós bancávamos sozinhos e 
toda feira que nós bancávamos, sempre tinha um retorno. Todas as feiras nos últimos 40 anos, que a gente 
fez, em todas elas, nós tivemos retorno, nunca nós tivemos uma feira que deu prejuízo. Para quem não viu, 
numa feira você expõe os seus produtos que você tem para vender para todos os compradores do mundo, 
todo o mundo costuma frequentar as feiras. Os compradores, principalmente. Como uma feira daqui que 
você expõe os produtos para os supermercados comprarem. Lá, você expõe para o mundo. 

Conflito de gerações
Gabriel Gustavo Daniel, é paulistano de 1988, comerciante de temperos e condimentos e dono da BR Spices.

 Meu pai sempre quis que alguém levasse a empresa depois dele se aposentar. Era muito complicado 
quando meu pai estava aí, em termos de mentalidade, é brutal a diferença. Meu pai era contra ter site! Eu 
pus site na empresa em 2009, ele era contra. Ele falou: ‘Você vai por esses e-mails aí? Você vai por, então 
tó, eu não vou nem olhar’. Meu pai usava máquina de escrever ainda, em 2009. Emitia nota fiscal na má-
quina de escrever. É todo um negócio. Hoje o Instagram é a principal ferramenta de comunicação que a 
gente usa. É direto com o público. Instagram é legal porque a pessoa te segue, ela só vê as coisas se ela te 
seguir. Ela escolheu te seguir e ver as coisas que você posta. É um enorme canal de comunicação. E toda 
hora tem comentário, tem inbox que as pessoas mandam perguntas e fotos. Enfim, então tem um trato. E 
eu acho muito importante a gente ter isso mesmo, ser um negócio que é próximo. A gente está inserido em 
um mundo que cada vez mais vai ter isso. E nadar contra é você estar indo contra uma coisa que de fato o 
caminho é esse. Você pode não gostar, mas o caminho é esse. Muitas pessoas só conhecem a gente por isso, 
se eu estou aqui, eu não tenho site, eu não tenho uma rede social, só vai me conhecer quem passar aqui, 
ou quem comprar o Guia Mais. A internet já é uma infinidade de possibilidades. Eu consigo falar com meu 
público independente de ser de segunda a sexta das 7 às 17. E isso eu acho fundamental, hoje o mundo é 
muito dinâmico do jeito que está.  

“Cabe todo mundo!”
Rosana Leddomado nasceu em São Paulo no ano de 1964. É comerciante atacadista de produtos naturais da empresa Boaluz.

 Há muitos anos existia um projeto pra mudar a Zona Cerealista, aí ela ia ser em Guarulhos, vários 
planos. Porque diziam isso na década de 70 ou 80. ‘Vamos fazer a nova Zona Cerealista, não cabem mais 
caminhões’. Eu acho que na realidade sempre falou-se na Zona Cerealista em sair, mas eu acho que ela vai 
ficar por aqui. Por quê? Porque, na realidade, no passado existia movimentos gigantescos e cabiam todos 
os caminhões, todos os chapas, todos os armazéns. A Zona Cerealista, se você for pensar bem, parece um 
coração, cabe todo mundo! E tudo aqui se complementa, existe a Igreja São Vito que abençoa os comer-
ciantes, existem as mammas, existe agora novos restaurantes, novos edifícios. É muito difícil conseguirem 
tirar a Zona Cerealista daqui, as lojas estão mudando porque está existindo mais o varejo na Zona Cerealis-
ta e antes era só os atacadistas grandes. Vai permanecer assim por mais alguns anos: a tendência é de ficar 
armazéns menores e de crescer cada vez mais o varejo. 
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1939-1945
Segunda Guerra 
Mundial entre os 
Aliados e o Eixo. 
A derrota do 
nazifascismo força 
a queda do Estado 
Novo de Vargas.

1956-1961
Com seu plano 
de modernização 
industrial e urbana,  
governo Juscelino 
Kubitschek muda 
as bases do 
desenvolvimento 
econômico do país.

1964-1985
Ditadura Civil-
Militar. Após as 
convulsões políicas 
do governo 
João Goulart, 
militares tomam 
o poder, iniciando 
um período de 
exceção.

1985
Eleição indireta de 
Tancredo Neves 
à Presidência da 
República. Após 
seu falecimento, 
José Sarney 
assume o cargo, 
assinalando o 
fim do período 
ditatorial.

1985-2016
A Nova República 
inaugura o 
período de maior 
estabilidade 
política e 
democrática da 
história do país até 
hoje.

A Invasão da 
Normandia 

pelos Aliados, 
conhecida 

como Dia D

Getúlio Vargas durante 
a revolução de 1930

Primeira loja 
da  rede Sirva-
se, aberta em 

1953 na Rua da 
Consolação

Zona Cerealista,
2016

Ulysses 
Guimarães 

mostra a 
Constituição 

brasileira 
promulgada em 

1988

O presidente 
Juscelino Kubitschek 

promoveu a indústria 
automobilística e a 
criação de rodovias

1939-1945
Segunda Guerra 
Mundial promove 
a escassez de 
alimentos e de 
negócios na Zona 
Cerealista e no 
Brás.

1956-1961
Na Zona Cerealista 
é forte a mudança 
do transporte 
alimentício do 
ferroviário para 
o rodoviário. 
Auge da Zona 
Cerealista, movida 
especialmente à 
venda de arroz e 
feijão.

1966
Grande enchente 
na Zona Cerealista. 
A perda de 
alimentos e o risco 
de insalubridade 
fazem com que a 
Prefeitura mude o 
armazenamento 
de verduras, frutas 
e carnes da Zona 
Cerealista para o 
recém-inaugurado 
Ceasa, na Vila 
Leopoldina.

1983
Numa pesquisa 
encomendada 
pela Prefeitura 
de São Paulo, é 
revelado que 85% 
dos comerciantes 
da Zona Cerealista 
são à favor de sua 
mudança para 
outra área da 
cidade.

1991
Abertura das 
importações 
aumenta os 
negócios na área 
de queijos, vinhos 
e temperos na 
Zona Cerealista.

2012
Em pesquisa 
encomendada 
pelo SAGASP, 
é revelado que 
neste ano cerca de 
duas mil carretas 
e caminhões 
ainda passam 
diariamente pela 
Zona Cerealista, 
mostrando a 
permanência de 
sua relevância no 
abastecimento 
da cidade e do 
estado.

1970
Início da 
ascensão dos 
supermercados  
na cidade de  
São Paulo.

18
22

1822
Dom Pedro 
I proclama a 
independência do 
Brasil em relação 
ao Império 
Português.

1924
Revolta Paulista 
iniciada por Isidoro 
Dias Gomes e 
Juarez Távora. Os 
bombardeios do 
Governo Federal 
são centrados no 
bairro do Brás, 
deixando muitos 
mortos e feridos.

1930
Tomada do poder 
por Getúlio 
Vargas: fim da 
República Velha.

1932
Revolução 
Constitucionalista 
de São Paulo. 
Apesar de 
derrotado, o 
movimento abriu 
caminho para 
a promulgação 
da Constituição 
de 1934, que 
estabelecia a volta 
das eleições.

1888
Promulgação 
da Lei Áurea, 
alforriando todos 
os escravos 
em território 
brasileiro.

O líder abolicionista e 
ex-escravo brasileiro 
Luiz Gama

Cartaz 
convocando 
os paulistas às 
armas

Mercado 
Municipal de 
São Paulo em 
construção

1914-1918
A Primeira Guerra 
Mundial assola a 
Europa.

LINHA
DO
TEMPO

1822
Nesta época, o 
transporte de 
alimentos da 
Província de São 
Paulo era feito 
pelos tropeiros, 
classe que sucede 
os bandeirantes.

1867
Fundação do 
Mercado dos 
Caipiras e término 
da construção da 
ferrovia Santos-
Jundiaí, desenvolvida 
pela São Paulo 
Railway (SPR). Um 
dos seus terminais 
é aberto no Largo 
do Pari. Início 
da distribuição 
de alimentos via 
ferrovia.

1900
Construção do 
Moinho Matarazzo, 
importante 
complexo 
industrial do 
Brás, situado na 
Rua Monsenhor 
Andrade. Neste 
período, são 
fundados os 
primeiros 
armazéns da Rua 
Santa Rosa e da 
Rua Paula Souza.

1923
Abertura da Bolsa 
de Cereais de São 
Paulo, responsável 
por estipular 
preços e criar 
um ambiente de 
negociação dos 
cereais trazidos 
pelo trem da SPR.

1936
Abertura do 
Mercado Municipal 
de São Paulo 
e do Sindicato 
do Comércio 
Atacadista 
de Gêneros 
Alimentícios no 
Estado de São 
Paulo (SAGASP).

1877
Abertura da 
Hospedaria dos 
Imigrantes no Brás.



Enchente no rio Tamanduateí, vista da 
Rua da Cantareira, década de 1930

CADERNO 
DE 
IMAGENS
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Chegada de imigrantes italianos à Hospedaria em 1938
Imigrantes italianos no pátio da Hospedaria dos Imigrantes, 
década de 30
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Finalização das obras do interior do Mercadão, 1930
Construção do edifício do Mercado Municipal, 1927. 
Ao fundo, a Zona Cerealista
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Esquina da Rua Santa Rosa com a Rua do Gasômetro, 1930
Rua Paula Souza, década de 40
Na página ao lado, festejos pelo fim da Segunda Guerra 
Mundial na Rua São Bento, 21 de junho de 1945
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Largo do Brás, Avenida Rangel Pestana, 1972Porteira do Brás, 1950
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Trabalhadores da Zona Cerealista, anos 1980
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Carregadores na Zona Cerealista, 2016
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Zona Cerealista, 2016
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Estandarte da Associação São Vito Mártir do Brás, 2014
Braço remanescente da estátua mais antiga de São Vito, encontrada por 
pescadores na beira do mar. Polignano a Mare, 2012Festa de São Vito, no galpão da Associação, 2014
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Família L’Abbate no início do século XX, Itália

origens
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Guglielmo Galluzzi (primeiro à esquerda) como 
recruta na Itália. Novembro de 1950

Família Galluzzi em Polignano a Mare, anos 50
Dionísio L’Abbate (à direita) e amigo na Itália, 1952
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Dionísio L’Abbate em frente à Galeria Vittorio 
Emanuele, Milão, anos 60

Josef Rodak e Siranush Vardanyan, avós de Matheus Rodak. Ele era da antiga 
República da Moldávia e ela era de Yerevan, na Armênia. Vieram para o 
Brasil fugindo de guerras
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Ao centro, dançando, Ermínia Labate, avó de Luiz Galluzzi. A família costumava 
festejar em Torres Tibagy, zona afastada do centro de São Paulo, 1960

Chegada de Guglielmo Galluzzi em Santos, 7 de Setembro de 1957. 
Guglielmo conta que no navio comprou, maravilhado, um cacho de 
bananas para seus familiares, pois nunca havia visto coisa igual
Dionísio chegando em Santos, 1956
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Família Galluzzi reunida no Brás, anos 1960Piquenique em Torres Tibagy, família Galluzzi, anos 1960
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Luiz Galluzzi aos 2 anos de idade, 1966, em festa na casa de sua avó, 
na Rua Benjamin de Oliveira, 129

Rubens e Odete segurando seu neto, Robson. Atrás, vê-se o caminhão 
de Rubinho estacionado na Zona Norte de São Paulo. Julho de 1982

CICLO
DA
VIDA
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Victor Mastrorosa praticando esportes no Clube de Regatas Tietê, 1945

Antonio Calcagniti (sentado na primeira fileira, sétimo da esquerda 
para a direita), turma do Grupo Escolar Romão Puiggari, 1940
Turma do Liceu Coração de Jesus, com Antonio Favano na fileira do 
meio (sétimo da esquerda para a direira), 1949
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Hugo Saporito (à direita) aos 19 anos, na linha de tiro, 1942Esporte Clube Purys, time presidido por Hugo Saporito 
(último em pé, da esquerda para a direita), jogando na 
Mooca, 1960
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Casamento de Hugo, 22 anos, e Marina, 19. 
São Paulo, 1946

Helena L’Abbate com o pai Antônio Jaksic, no dia 
de seu casamento com Dionísio na Igreja Nossa 
Senhora do Carmo, 1967

111
110



Retrato da Família Saporito, maio de 1947

Gugliemo Galluzzi com seus filhos Cláudia e Luiz, 1967
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Jantar dos Galluzzi no Brás, década de 1960

FESTAS
E
LUGARES
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Procissão de São Cosme e Damião, percorrendo a Avenida 
Mercúrio, década de 1960. À frente o Padre Henrique

Procissão de Nossa Senhora Achiropita no Bixiga, 1958. Na foto, Arnone Filho, 12 
anos, segura a batina do padre (à esquerda)
Procissão de São Vito na Avenida Mercúrio, 1961
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Baptista Theophilo (último da direita) entre amigos no Parque Dom Pedro II, 1947
Feriado da família Galluzzi em Torres Tibagy, 1958
Lucas Labate, tio de Luiz Galluzzi, jogando boliche no Brás, década de 1960
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Carnaval no Grêmio Recreativo e Cultural da Bolsa de Cereais, situado 
na rua da Cantareira, década de 1960Carnaval no Grêmio Recreativo São Vito, década de 1950
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Crianças na esquina da Avenida Mercúrio e Rua Polignano a Mare, década de 1960
Da esquerda para a direita: Vitor Leddomado, Lilia Guglielmi, Ana Leddomado, 

Amália Guglielmi e Concetta Guglielmi, em frente à casa da avó de Rosana 
Leddomado, na Rua Benjamin de Oliveira, 313. Foto de 1963

Almoço de fim de ano entre amigos de Victor Mastrorosa (penúltimo 
em pé, da esquerda para direita) no Brás, Rua do Gasômetro, 1955
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Saldo da enchenteno armazém de Modesto Labate, 
Avenida Mercúrio

ARMAZÉNS,
BANCAS E
NEGÓCIOS
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Funcionários e parentes da família Leddomado em 
frente ao armazém Boaluz, 1971

Antônio Favano e José Borrego em frente ao seu 
armazém, na Rua Benjamin de Oliveira, 55, 1955

Abertura da loja Serve-Sempre, na Avenida Rangel Pestana, 1965. Aurelino Soares da Silva, 
seu dono, é o terceiro da esquerda para a direita
José Arnone na feira. Ele chegava de madrugada para montar a banca e lá ficava até de 
tarde. Trabalhava todo dia, menos segunda, quando descansava e reabastecia na Zona 
Cerealista
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Funcionários e amigos de Antônio Favano em seu 
armazém, na época na Rua Benjamin de Oliveira, 

55, 1957

José Arnone Filho (agachado) em seu armazém de cebolas na Zona Cerealista, 
1975. Da feira, a família seguiu crescendo até abrir seu próprio atacado
Bispo em Salvador, 1973, quando trabalhava no Mercadinho Lúcia
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Mercadorias sendo jogadas de dentro dos armazéns para a rua, na rua 
Mendes Caldeira, após enchente no Rio Tamanduateí, anos 1960

Giuseppe Leddomado e funcionários jogando fora mercadoria após 
enchente na Rua da Alfândega, março de 1966

Empacotamento de arroz no armazém de José Scatigno, anos 1960
O caminhão da família Arnone, usado para carregar os produtos da feira 
Foto tirada na Praça Roosevelt, 1951
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Abertura da Loja Serve-Sempre, 1965. No canto 
esquerdo, Aurelino Soares da Silva e Leopoldo 

Goulart, corretor da Bolsa de Cereais

Armazém dos Galluzzi, na Rua Benjamin de Oliveira, 111, 1973
Aurelino (ao centro) com investidores e donos de supermercado 
do Rio de Janeiro, 1965
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Salão de Vito Barbeiro (em pé, à direita) na Rua da Alfândega, 370, em 
1973. O cliente, Paulo Guerra, até hoje corta o seu cabelo com Vito
Bispo pesando azeitonas na loja Mercacentro, Mercado Municipal, 

1982Milton Monteiro, dono da F. Monteiro, na Rua Paula Souza, anos 1960
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Fachada da Armazém Comércio de Cereais Arnone, 
1986. José Arnone Filho é o último à direita

Tokio Isobata, produtor dos alhos vendidos no 
Armazém Arnone. 1986
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Gina Labate Erriquez, 25. Diz Gina que naquela época não era comum ter máquinas fotográficas em casa, 
o que fazia o ato de tirar fotos um evento em si mesmo. Avenida Rangel Pestana, 1956

Giuseppe Leddomado, pai de Rosana, com roupa de marinheiro, embarcando para o Brasil. Bari, janeiro 
de 1953

Fotografia 3x4 de José Lins Guglielmi, começo dos anos 60

RETRATOS
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Matheus Rodak no anuário do Grupo Escolar Romão 
Puiggari, 1967

Antonio Favano, 17,  no Liceu Coração de Jesus, 1951

Victor Mastrorosa na formatura do curso de Contabilidade. Liceu 
Acadêmico São Paulo, 1952
Catarina Donato Carvalhal, esposa de Adilson Carvalhal, na 
formatura do Científico do Colégio Madre Cabrini, 1960
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Casamento de Janete Gomes de Sá, aos 23 anos, 1977
Antônio Calcagniti, 8, no Grupo Escolar Romão Puiggari, 1940

Baptista Theophilo na formatura em Contabilidade, 1950

Adilson Carvalhal aos 18 anos, se formando no Colégio 
Nossa Senhora do Carmo, em 1959
Paulo Celso Theophilo em 1957
Antônio Pereira de Azevedo, “Tonhão”, se formando em 
1963 na quinta série. Colégio Armando Cardoso
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Aurelino Soares da 
Silva
Aurelino nasceu no interior 
do Piauí, em São Raimundo 
Nonato, em 10 de maio de 
1935. Desde cedo auxiliava 
seu pai no comércio de feira 
que realizavam nos arredores 
de São Raimundo conduzin-
do burros e vendendo nas 
tendas. Além disso, fazia re-
des com sua mãe e plantava 
alimentos no quintal de casa. 
Em 1945, Aurelino vem com 
toda sua família para Pereira 
Barreto, interior de São Pau-
lo, para trabalhar numa chá-
cara. Procurando uma vida 
melhor, se muda para São 
Paulo e trabalha em diversos 
escritórios, até chegar numa 
firma da Zona Cerealista. Em 
pouco tempo torna-se um dos 
mais importantes corretores 
de cereais do país. Foi presi-
dente da Bolsa de Cereais do 
Rio de Janeiro e atualmente 
tem sua própria firma ataca-
dista de cereais.

Gina Labate 
Erriquez
Gina é paulistana nascida no 
Brás, na rua Fernandes Silva, 
no dia 9 de julho de 1931. 
Viveu até os 28 anos em 
diversos cortiços da região, 
onde também trabalhava 
em fábricas. Conheceu seu 
marido Luca Erriquez quando 
seu pai o hospedava em um 
dos quartos da casa. Figura 
famosa do bairro, cresceu 
ajudando seu pai verdureiro 
a vender pelas ruas da Zona 
Cerealista e ajudou a forta-
lecer a Associação São Vito 
Mártir, da qual é uma das 
mammas, principais matro-
nas organizadoras da anual 
Festa de São Vito.

Wanderley 
“Matheus” Rodak
Nasceu na rua Capitão Fausti-
no de Lima, no Brás, no dia 1 
de abril de 1959. Descendente 
de libaneses, armênios e ita-
lianos, escolheu a Itália como 
pátria amada. Crescer no Brás 
resultou em seu apelido de 
“Matheus”, pela necessidade 
da comunidade em lhe dar um 
nome italiano. Matheus serviu 
o exército e seguiu o amor de 
seu pai pelo Palmeiras, sendo 
presidente da  Torcida Unifor-
mizada (TUP) por dez anos. 
Se aposentou como gerente da 
empresa de dublagem Álamo e 
atualmente é diretor da Asso-
ciação São Vito Mártir.

Vitor Angelo Luchetti 
“Vito Barbeiro”
Vito nasceu na rua Benjamin de 
Oliveira, 270, no Brás, em 1936. 
Seguindo a carreira de seu pai, 
se tornou barbeiro nos anos 
1950. Um dos personagens mais 
populares do bairro, cortou o ca-
belo de gerações de famílias, ad-
quirindo um conhecimento raro 
sobre as pessoas e a história do 
Brás. Eximio cantador, é uma 
enciclopédia viva das canções de 
tempos passados. Até hoje pode 
ser encontrado em sua barbearia 
na rua Fernandes Silva.

PERSONAGENS

João Antônio 
Navarro Belmonte
Paulistano do Brás, nasceu 
no dia 19 de julho de 1941, 
em casa, na Avenida Rangel 
Pestana, número 1035, 
casa oito. Cresceu jogando 
bola nos campos do Brás 
e nadou no rio Tietê. De 
família espanhola radicada 
em 1910 no bairro, estudou 
no Grupo Escolar Romão 
Puiggari e depois se formou 
em Direito na Faculdade 
do Sul de Minas. Trabalhou 
no comércio cerealista com 
seu pai e depois assumiu o 
setor jurídico do Sindicato 
do Comércio Atacadista de 
Gêneros Alimentícios no 
Estado de São Paulo, onde 
trabalha até hoje. É casado 
com Alice e tem duas filhas.

Rosana Leddomado
Nascida no dia 7 de agosto 
de 1964 em São Paulo, na 
Maternidade Matarazzo, 
Rosana é descendente de 
italianos de Polignano a 
Mare, e por isso cresceu 
com o comércio nas veias. 
Cursou Pedagogia, porém 
tomou conta dos negócios 
do pai Giuseppe junto de 
sua irmã nos anos 1990. 
Inovou a empresa Boa Luz ao 
inserir produtos orgânicos no 
negócio. É divorciada e tem 
dois filhos

Victor Ottone 
Mastrorosa
Paulistano do dia 24 de 
maio de 1930, nascido no 
Brás, na rua da Alfândega, 
235, se formou contador nos 
anos 1940, profissão que 
exerce até hoje. Cuidou da 
contabilidade de quase todos 
os comerciantes atacadistas 
da região, e continua ativo 
na Avenida Senador Queirós, 
605, aos 86 anos de idade.

Luiz William Labate 
Galluzzi 
Nascido no dia 8 de maio 
de 1965 em São Paulo, é 
descendente de polianeses. 
Seu pai, Guglielmo Galluzzi, 
veio de Polignano a Mare 
para o Brasil após a Segunda 
Guerra Mundial procurando 
trabalho e uma esperança 
para o futuro. Seguindo a 
profissão do pai, Luiz formou-
se em administração pela 
PUC-SP e abriu sua própria 
importadora de alimentos, a 
Reluma, aos 19 anos.
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Dionísio L’Abbate
Dionísio é italiano de 
Polignano a Mare, nascido 
no dia 10 de maio de 
1935. Trabalhou desde a 
infância na produção de 
azeite, amêndoas e diversos 
alimentos para subsistência. 
Após a morte dos pais, se 
mudou para São Paulo 
em 1954 para trabalhar 
no armazém Noroara, de 
propriedade de um patrício. 
Fez sua vida na Zona 
Cerealista, vendendo todo 
tipo de produtos no atacado. 
Sua empresa se chamava 
Diolena, uma junção de 
Dionísio e Helena, nome de 
sua esposa. Dionísio L’Abbate 
infelizmente faleceu em meio 
à produção deste livro.

José Lins Guglielmi 
Nasceu José em Lins, interior 
de São Paulo, no dia 18 
de outubro de 1936. Filho 
de polignaneses, viu sua 
família criar fortes vínculos 
comerciais com a Zona 
Cerealista como atacadistas 
de gêneros alimentícios. 
Começou a trabalhar como 
office-boy aos 13 anos, e 
aos 17 entrou no comércio 
da região, aprendendo os 
liames da importação de 
alimentos. Trabalhou neste 
ramo até os anos 1990, nos 
quais passou a produzir 
e distribuir óleo de soja e 
margarina.

Antonio Favano Neto
Nascido no dia 30 de julho 
de 1935, é descendente 
de italianos e comerciante 
atacadista de cereais. Cresceu 
no bairro da Mooca, onde 
respirou os ares do Juventus 
e da Sociedade Esportiva 
Palmeiras. Começou cedo 
nos armazéns da Santa Rosa, 
chegando a ser presidente 
da Bolsa de Cereais e um 
especialista em arroz e feijão, 
área em que é ativo até hoje, 
aos 81 anos. 

Antonio Calcagniti
Nascido no dia 4 de abril 
de 1932, é paulistano e 
descendente de italianos 
que começaram no início 
do século XX seu comércio 
na Zona Cerealista. 
Trabalhando no armazém 
de sua família, vendeu até 
os anos 1970 arroz, feijão, 
grão de bico, ervilha e outros 
artigos até o fechamento 
da empresa. Apesar disso, 
Antonio não se deu por 
vencido e reinventou 
sua atividade comercial, 
investindo em alpiste e 
painço. Atualmente é dono 
de quatro armazéns na rua 
Mendes Caldeira.

Adilson José 
Santos Carvalhal 
Mineiro de Itamonte, nascido 
no dia 8 de outubro de 1941, 
Adilson é de uma família 
portuguesa que cresceu em 
Minas Gerais criando gado 
leiteiro para a venda de 
laticínios diversos. Nos anos 
40, sua família se mudou 
para São Paulo a fim de 
abrir um atacado e varejo de 
laticínios na Zona Cerealista. 
Vendo a oportunidade de 
crescer, abre a Casa Flora 
em 1970 na Rua Santa Rosa. 
Atualmente, sua loja também 
vende bebidas, frutas secas, 
temperos, massas e diversos 
produtos importados. 
Homem de fé, beijou a mão 
dos papas João Paulo II e 
Francisco em Roma. Busca se 
aposentar gradativamente, 
enquanto vê seus filhos 
tocarem o negócio, repetindo 
o ciclo iniciado com seu avô.

Antônio Pereira de 
Azevedo
“Tonhão” é paulistano do dia 
13 de outubro de 1958. Criado 
na Vila Mazzei, acompanhou 
o trabalho de seu pai nas 
estradas do interior do Estado. 
Parente de mineiros, entrou 
no ramo dos laticínios da 
Zona Cerealista a partir de 
1975. Atualmente é um dos 
principais vendedores do 
mercado Mercantil Santa Paula. 
É especializado em queijos, 
vinhos e temperos.

Gabriel Gustavo 
Daniel 
Nascido no dia 15 de junho 
de 1988 em São Paulo, é filho 
de Juan Daniel,  comerciante 
importador de temperos e 
especiarias da Zona Cerealista. 
Cursou publicidade na 
ESPM e foi cozinheiro em 
diversos restaurantes no 
Brasil, Espanha, Estados 
Unidos e Peru. De volta ao 
país, trabalhou na Cerealista 
Barroso, de sua família, mas 
optou por abrir sua própria 
empresa, a BR Spices. 
Apostando na manufatura de 
um produto e marca próprias, 
sua empresa vem inovando na 
produção e apresentação de 
temperos como chimichurri, sal 
rosa do himalaia, entre outros.

PERSONAGENS

Tereza Raquel Iba
Tereza Raquel Iba nasceu 
em 1982. Desde os tempos 
de escola se interessava 
pela área de alimentação e 
saúde, o que a fez procurar 
cursos e trabalhos que 
se relacionassem com o 
assunto. Realizou viagens no 
Brasil e na Europa, buscando 
se aprimorar. O contato com 
a Zona Cerealista se deu 
através de um trabalho de 
divulgação de um livro sobre 
saúde alimentar. Desde 
então trabalhou em diversas 
lojas da região, atuando 
como vendedora, gerente e 
consultora.
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Gines Perez Neto 
Cidadão do Brás no dia 14 
de janeiro de 1965, Gines 
é filho e neto de espanhóis. 
Seu avô, Gines Perez Gon-
zales, iniciou sua carreira 
no ramo de sacaria por 
acaso, ao achar um saco de 
juta no chão nos arredores 
do Mercado Municipal e 
colocá-lo à venda. Assim, 
seu pai Francisco seguiu o 
ramo e também lá o colo-
cou. Infelizmente Gines viu 
a tradição de sacaria acabar 
na família em 1999, num 
grave momento de crise. 
Porém, se reinventou e hoje 
trabalha com carpintaria 
na rua do Lucas. É casado e 
tem uma filha.

Francisco de Paula 
Vitor Pio “Pelé”
Nascido em Três Pontas, 
Minas Gerais, no dia 05 
de abril de 1954. Cresceu 
num ambiente rural e de 
escassos recursos, onde teve 
que trabalhar desde criança 
pelo seu sustento. Após 
problemas pessoais, veio 
para São Paulo em 1970 e 
passou por diversos trabalhos 
até começar como “chapa” 
no armazém de Guglielmo 
Galluzzi. Após mais de vinte 
anos de trabalho árduo, se 
aposentou e mora no interior 
do Estado. Atualmente é 
feirante e todas as segundas-
feiras volta à Zona Cerealista 
para comprar os temperos de 
sua banca.

Algirdas Antônio 
Balsevicius “Dadá”
Paulistano do dia 17 de 
julho de 1939, Algirdas é 
descendente de lituanos e 
italianos, criou-se na região 
do Pari, e depois em Capão 
Bonito, no interior de São 
Paulo. Nessa cidade, reuniu 
a produção de cereais e foi 
vender no Pará, nos anos 
1960. Assim começa sua 
carreira comercial na Zona 
Cerealista, que seguiria para 
a importação de alho e para 
a presidência do Sindicato 
do Comércio Atacadista de 
Gêneros Alimentícios no 
Estado de São Paulo, cargo 
que ocupa até hoje.

José Bispo das 
Neves
Natural de São Felipe, Bahia, 
no dia 9 de maio de 1949, 
Bispo foi responsável, aos 12 
anos, por criar seus irmãos. 
Após a morte de seus pais, 
Bispo virou a figura paterna 
da família, e para isso se mu-
dou com todos para Salvador 
a fim de trabalhar num em-
pório. Depois, se mudou para 
São Paulo e trabalhou no 
Mercadão, até ser contratado 
pela Casa Flora, em1986. Foi 
responsável pelo desenvolvi-
mento do setor de vinhos da 
loja, e atualmente é somme-
lier e gerente da Casa Flora.

Nilton Castro
Da cidade de Nova Iguaçu 
em 1971, no dia oito de 
maio, Nilton trabalhou 
como borracheiro nesta 
cidade e em São Paulo, 
até começar em 1992 a 
trabalhar na Casa do Norte, 
como entregador. Entre um 
serviço e outro conheceu 
a Rua Santa Rosa, região 
que lhe encantou com seu 
movimento e pujância. 
Começou a trabalhar então 
como vendedor da Roma, 
armazém especializado 
em temperos importados. 
Até hoje é facilmente 
encontrado atrás do balcão 
da loja, onde responde às 
vezes por “Carioca” .

Rubens Romano 
Ramos “Rubinho”
Nascido no dia 25 de janeiro 
de 1961 em São Paulo, 
Rubens Romano Ramos é 
descendente de portugueses 
que trabalharam desde o 
início do século XX com 
transportes de alimentos na 
Zona Cerealista e em São 
Paulo. Seu avô e seu pai foram 
carroceiros da região, e depois 
caminhoneiros. Assim como 
eles, seguiu a carreira de 
caminhoneiro, consolidando 
gerações nesta profissão.

Baptista Theophilo
Nasceu em sua casa, na rua 
Benjamin de Oliveira da 
Zona Cerealista, no dia 05 de 
maio de 1925. Sua família de 
pescadores veio de Polignano 
a Mare procurar emprego e 
futuro em São Paulo, residindo 
no bairro comerciante do Brás. 
Nele, Baptista trabalhou desde 
a infância como engraxate, 
jornaleiro, vendedor e vigia 
para ajudar seus pais em 
casa. Formou-se contador e 
começou a trabalhar em 1943 
no Scagliusi e Companhia 
como caixa, começando 
uma carreira na região que 
terminaria com sua própria 
empresa de importação. Hoje, 
tem 91 anos e sonha em ver 
mais duas Copas do Mundo 
com seus netos.

Hugo Rosário 
Saporito 
Em São Paulo, no dia 29 
de abril de 1924, nasce 
Hugo, filho de Francesco e 
Angelina Saporito, italianos da 
Calábria. Francesco foi um dos 
comerciantes que inaugurou o 
Mercado Municipal em 1936, 
vendendo cereais, importados, 
carnes e bebidas. Hugo então 
seguiu a carreira de seu pai e 
desenvolveu a banca Saporito, 
até o ponto de abrir seus 
próprios armazéns na rua 
Zona Cerealista. Atualmente 
é aposentado e membro de 
honra da diretoria do Sindicato 
do Comércio Atacadista de 
Gêneros Alimentícios no 
Estado de São Paulo.
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João Luís Correa 
Lima
Nascido em São Paulo no 
dia 24 de abril de 1948, no 
Brás. De família italiana 
radicada no comércio da 
Zona Cerealista, começou 
a trabalhar aos 13 anos na 
exportação e importação 
de produtos. A partir daí 
se debruçou no ramo de 
importação por meio da 
participação em feiras 
internacionais de produtos, 
sendo um dos poucos 
comerciantes a se integrarem 
ao circuito internacional 
do comércio. Atualmente é 
vendedor de diversos artigos 
nacionais para o mercado 
americano e o Oriente 
Médio, além de importador 
de gêneros alimentícios.

Cláudio Ferranda 
Cláudio nasceu na Itália no 
dia 03 de maio de 1939. 
Começou a trabalhar aos 18 
anos na Rua Paula Souza, 
a fim de financiar sua 
faculdade. Como vendedor e 
representante comercial de 
produtos químicos, conheceu 
a maioria do comércio e dos 
comerciantes portugueses 
da região. Atualmente tem 
sua própria petroquímica e 
sua sede está localizada no 
Edifício Itália.

José Arnone Filho
É paulistano do Bexiga, nascido 
no dia 9 de outubro de 1946. 
Filho de italianos calabreses, 
desde cedo acompanhou seu 
pai e seus tios nas feiras que 
faziam no centro de São Paulo. 
Grandes vendedores de batata, 
cebola e alho, junto da família 
Arnone cresceu ao longo dos 
anos e abriu armazéns na Zona 
Cerealista. Formou-se advoga-
do na PUC-SP ao mesmo tempo 
em que tocava a Irmãos Arno-
ne, desde 1970. Foi secretário 
de diversas diretorias do Sin-
dicato do Comércio Atacadista 
de Gêneros Alimentícios no 
Estado de São Paulo, atual-
mente exerce advocacia em seu 
escritório no Edifício Itália, no 
qual também é síndico.

Romeu Fiod
Nasceu na cidade de Igarapava, 
interior de São Paulo, no ano 
de 22 de abril de 1922. Filho 
de libaneses com atividade 
comercial atacadista de arroz 
no interior de São Paulo. 
Desde criança ajudava o pai na 
máquina de beneficiamento do 
arroz. Em 1940, migrou sozinho 
para a capital, trabalhando 
como representante comercial 
de seu pai. Nessa década ainda, 
juntamente com os irmãos, 
abriu a filial atacadista de arroz. 
Foi diretor da Bolsa de Cereais 
e faleceu ativamente nesse 
comércio.

PERSONAGENSPERSONAGENS

Janete Gomes  
de Sá,
De Ferraz de Vasconcelos, 
dia 18 de agosto de 1954, 
é de origem cearense e teve 
uma vida de grandes dificul-
dades, até vir morar na Ave-
nida Senador Queirós, pró-
ximo ao Mercado Municipal. 
Lá começou a trabalhar nas 
bancas como vendedora e 
depois foi acompanhada de 
seu marido e seu filho. Atu-
almente é viúva e trabalha 
na banca Alfredo Pantel, 
onde vê todos os dias seu 
filho, vendedor da banca 
Saporito.

Tokio Isobata
Nascido em Santos no dia 04 
de julho de 1934. Sua família 
japonesa estava baseada na 
cidade até ser expulsa pelo 
governo Vargas no período 
da Segunda Guerra. Vindo 
para São Paulo, Tokio Isobata 
tratou de ajudar seu pai 
desde a infância em seu 
comércio de pescado. Passou 
então ao comércio de alho, 
onde virou um dos maiores 
importadores no setor, indo 
até a China buscar o produto.  
Foi integrante de diversas 
diretorias do SAGASP e 
atualmente está aposentado.

Paulo Celso Thophilo
Nascido no dia 26 de 
dezembro de 1955 em São 
Paulo, “Paulada” é filho 
de Baptista Theophilo, 
comerciante importador da 
Zona Cerealista. Crescido no 
Brás, trabalhou com os irmãos 
Tucci na venda de alho, alpiste 
e bacalhau, e militou na Bolsa 
de Cereais de São Paulo. 
Especializou-se na venda de 
bacalhau, fundando uma loja 
de gadus morhua, típico da 
Noruega, na rua Santa Rosa.

Euclides Carli
Mineiro de Muzambinho, 
nascido em 1923, começou 
aos 18 anos a trabalhar na 
Rua Santa Rosa na área 
de contabilidade. Cresceu 
no comércio e na indústria 
como empreendedor, sendo 
presidente do SAGASP por 
diversas vezes. Foi secretário 
de abastecimento da cidade de 
São Paulo, e atualmente é vice-
presidente da FECOMERCIO, 
conselheiro do SESC, diretor 
da Confederação Nacional 
do Comércio e presidente 
do Sindicato do Comércio 
Atacadista de Frutas.
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