
Mapa do ESTP / 

Administração e Diretoria / Administration and Directorship
Torre do relógio / Clock tower
Dpto. de Entreposto da Capital / Market Department
Dpto. de Armazenagem / General Warehouses Department
Auditório Nelson Loda / Nelson Loda Auditorium
Administração, escritórios e lojas / Administrative Offices and Stores
Segurança, Fiscalização e Manutenção / Security, Inspection and Maintenance
Associação Nossa Turma / Nossa Turma Association
Banco CEAGESP de Alimentos / CEAGESP Food Bank

A –
B –
C –
D –
E –
F –
G –
H –
I –

Frutas / Fruits
Frutas / Fruits
Legumes / Vegetables
Verduras e flores / Greeneries and flowers
Batatas e cebolas / Potatoes and onions
Diversos / Sundry
Abóboras / Pumpkins
Pescado / Fish
Silo e Armazém / General warehouse
Estacionamentos / Parking areas

ETSP Map

Bem vindo!
Você está no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP), que é uma das 
unidades da CEAGESP, localizado na capital paulista.  
O ETSP é considerado um dos maiores entrepostos do mundo em 
volume de comercialização, o mais importante do país e a maior central 
de abastecimento da América Latina. 
Iniciou suas atividades em 1966, e desde então são comercializados os 
mais variados produtos (flores, legumes, verduras, frutas e pescados), 
vindos de estados brasileiros e também de outros países.

Localize-se / How to find

Welcome!
You are in the Capital´s Wholesale Market Unit (ETSP), which is one of 
CEAGESP´s units located in the city of São Paulo.
The ETSP is considered one of the largest in the world in terms of 
commercialization volume, the most important in the country and the 
biggest supply center in Latin America.
It started its activities in 1966 and since then it markets the most varied 
products (flowers, vegetables, greens and fishes) which come from other 
states as well as other countries. 
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