Lugano, o DIO5, visita APAS SHOW e aprende sobre
diversidade culinária
O atual dirigente do São Paulo, que ganhou Paulistão, Libertadores e Mundial pelo time,
esteve presente no maior evento supermercadista do planeta

Lugano, que integrou a defesa do time do São Paulo F.C. nas temporadas de 2003 a 2006 e
de 2016 a 2017 e hoje é dirigente do time, esteve presente na APAS SHOW 2019 nessa
quarta-feira (8) onde aprendeu sobre diversidade culinária e diferenças culturais. Ele, que
foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2005, reconhecido por sua força
e seu estilo único de futebol, foi cercado por fãs no terceiro dia do maior evento
supermercadistas do planeta e maior feira de alimentos e bebidas da América Latina.

O ex-jogador afirmou estar impressionado com a APAS SHOW e com o aprendizado
proporcionado por ela: “vim para ver a cultura de modo geral, aprender sobre culinárias, o
que é sempre muito agradável para acrescentarmos em nossas vidas”. O DIO5, como é
conhecido, ainda comentou sobre a estrutura do evento: “muitas marcas, com muito
networking. É interessante para ver, aprender, consultar e tirar dúvidas”.

Sobre a culinária de seu país, Lugano comenta: “No Uruguai, temos uma cultura com muita
influência italiana e espanhola. Por isso, um bom vinho, um bom macarrão e uma boa
carne não podem faltar”. E ainda falou sobre a diversidade alimentícia do Brasil e da cidade
de São Paulo: “O país é tão cosmopolita e tão grande que você consegue encontrar
qualquer coisa, em qualquer hora. E São Paulo é uma cidade muito grande, por isso é
possível encontrar alimentos de toda parte do Brasil e da América”.
Sobre a APAS Show 2019
Em 2019, a APAS Show ocorre de 06 a 09 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo,
com a área de exposições ampliada – serão agora cinco pavilhões frente aos quatro até
então ocupados, garantindo ainda mais espaço para expositores internacionais, salas de
reunião de negócios e atendimento exclusivo ao público estrangeiro.

No Congresso de Gestão Internacional do evento, as mais de 70 palestras girarão em torno
da temática “SuperHack: Hackeando o Supermercado” e buscarão proporcionar ao
congressista formas de se repensar a maneira de existir do supermercado: reimaginar,
reinventar e reconstruir a operação, a gestão, os processos e as tecnologias.
www.apasshow.com
Sobre a APAS – A Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de
São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem em torno de 1.500 associados,
que somam mais de quatro mil lojas.
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