Ponta da Faca festeja um mês de operação na 1ª Brazil Food Truck Show
São Paulo, 22 de abril de 2015 - Idealizado por Julio Rocha (ex-diretor de criação) em parceira com Allan
Azevedo (chef formado em gastronomia pela Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU), a Ponta da Faca
é um trailer itinerante que estará festejando um 1 mês de operação durante a sua participação na 1ª
Brazil Food Truck Show, que acontecerá em paralelo à 2ª Brazil MotorHome Show. Os eventos
serão realizados no período de 24 a 26 de Abril de 2015, das 10 às 19h00, no Parque Comendador
Antônio Carbonari (Parque da Uva), em Jundiaí (SP).
No primeiro mês de trabalho o food truck Ponta da Faca participou de vários eventos, como no
Capitão Barley; Wheelz Espaço Gastronômico; The Food Truck Festival, em São Bernardo do Campo,
no ABC paulista e no 2º Encontro de Food Truck´s do Terrara Center Shop em Interlagos. No período,
foram atendidas mais de 1000 pessoas.
Especializado em carnes, o cardápio da Ponta da Faca é variável e a comida é de ótima qualidade. “Por
isso criamos um menu com os melhores alimentos frescos para o cliente ter uma experiência única com
ao saborear nossas refeições”, diz Julio Rafael Rocha, fundador Ponta da Faca.
A escolha e manipulação de cada ingrediente é feita diariamente, de modo artesanal, trazendo a
combinação de diversos sabores em um menu que está em constante evolução para levar às ruas
refeições ideais para os paladares mais exigentes.
Durante 2015, a Ponta da Faca estará presente nas principais feiras e eventos gastronômicos de São
Paulo, interior e litoral do estado. “Nosso trailer foi desenvolvido por Bob Iser, pioneiro em desenvolver
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Segundo Rocha, as carnes com cortes selecionados é o carro chefe da Ponta da Faca, que podem ser
marinadas ou com sal e pimenta, no prato ou sanduíche, petisco ou uma refeição completa. “Temos um
cardápio base que servimos diariamente mas podemos criar novas opções de acordo com a necessidade
do evento”, finaliza.
Sobre a Brazil MotorHome – Participam como expositores e visitantes das duas mostras, usuários,
fabricantes e transformadores de unidades com foco nas realizações de grandes negócios, facilitação de
networking, turismo, esporte, lazer, alimentação, etc. As Motor Homes são unidades móveis

transformadas ou adaptadas para atender várias atividades, entre as quais estão as casas sobre rodas, que
são utilizadas por muitos brasileiros para conhecer o Brasil e exterior, as salas de aula, bibliotecas,
oficinas mecânica, delegacias, consultórios médicos e odontológicos, lojas de vestuários, sapatos e
acessórios, beleza e estética, escritórios, pet shops e muitas outras opções de utilização e adaptação de
ônibus, trailers, carretas e vans.
Sobre a Food Truck Show - Realizada em paralelo, a 1ª Brazil Food Truck Show deve reunir mais
de 20 unidades de food trucks pilotadas por cheffs especializados na culinária de diversos países. Os
Food Trucks são restaurantes sobre rodas, uma modalidade que está crescendo no Brasil, principalmente
após a regulamentação da venda de comida de rua em São Paulo, em 2014.
Para conhecer as opções de patrocínio, apoio institucional e exposição, podem entrar em contato com a
gerente de Negócios, Telma Moreira, na Brazil Motor Home: contato@brazilmotorhomeshow.com.br e
Telma.comercial10@gmail.com ou nos telefones (11) 9 7377-0874 vivo (11) 9 4783-2992 nextel.
Serviço
COLETIVA DE IMPRENSA
Data: 23 de abril de 2015
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)
Horário
10h30 às 11h00 – Coffee Breack
11h00 às 12 – Coletiva de Imprensa
12h00 às 13 – Visita aos estandes
13h00 – Almoço
2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show
Solenidade de abertura
Data: 23 de abril de 2015, às 20 horas
Exposição: 24 a 26 de abril de 2015
Horário: 10 horas às 19 horas
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)
Avenida Jundiaí, 715 – Anhangabaú - Jundiaí (SP)
www.brazilmotorhomeshow.com.br
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