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PANORAMA
Sérgio Coimbra explora
o café em seu novo
trabalho
Trabalho desenvolvido para Orfeu Cafés Especiais apresenta as
sutilezas e delicadezas dos diferentes rituais de preparo da bebida
Responsável por retratar pratos criados por
chefs premiados de todo o mundo como o japonês Yoshihiro Narisawa, o italiano Massimo
Bottura e o brasileiro Alex Atala, o renomado
fotógrafo de gastronomia Sérgio Coimbra foi
convidado pela marca Orfeu Cafés Especiais
para dar um novo olhar para uma das bebidas
mais antigas da humanidade: o café.
“Minha relação com o café vem de gerações.
Durante todo processo, procurei registrar a
mistura sensorial, o movimento, a delicadeza e as muitas histórias que vêm dentro
de cada xícara”, explica Sérgio. De fato,
Coimbra tem uma identidade notável com o
café: filho do empresário Horácio Coimbra,
cafeicultor, Presidente do IBC, fundador e
Presidente da Companhia Cacique de Café
Solúvel, é produtor de café, Presidente do
Conselho de Administração da Cacique Solúvel, e ex-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Café Solúvel.
Seguindo a linha da descoberta, ‘Arte em
Orfeu’ é uma séria de fotos artísticas que
captura cenas de alguns dos métodos de
preparo do café com o olhar peculiar do fotógrafo. Prensa francesa, espresso, café coado, entre outros rituais foram retratados no
estúdio de Sérgio seguindo seu estilo único
que opta por um fundo escuro e técnicas de
luz que criam texturas e cores para ressaltar
as particularidades de cada método.

CRÉDITOS: SÉRGIO COIMBRA
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Para que todos tenham acesso ao trabalho de
Sérgio para Orfeu, a marca criou uma galeria
virtual interativa, com acesso em diferentes plataformas, em que os consumidores poderão admirar as fotos nos mínimos detalhes.
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Link para a galeria:
http://site.cafeorfeu.com.br/arteemorfeu/#firstPage

Procafé realizará três
Dias de Campo com o tema
“As tecnologias que você pode ver”
A Fundação Procafé, instituição do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, promoverá em 2017 três
Dias de Campo intitulados “As tecnologias que você pode ver”. O primeiro deles será realizado na Fazenda Experimental
de Boa Esperança, MG, no dia 26 de abril, o segundo, na Fazenda Experimental de Franca, SP, em 10 de maio, e, o terceiro, na Fazenda Experimental de Varginha, MG, nos dias 31 de maio e 1° de junho. Esses Dias de Campo tem por objetivo
apresentar soluções tecnológicas que foram validadas ‘em campo’ para promover o aumento da produção, produtividade,
melhoria da qualidade e redução de custos da atividade cafeeira. Os interessados em participar poderão realizar a inscrição
pelo site da Fundação Procafé, ou no próprio local do evento.

Café: a bebida
que pode ajudar a
combater a demência
Pesquisas médicas realizadas em humanos e em ratos sugerem que o consumo de cafeína gera um efeito protetivo no combate à demência, melhorando a memória e reduzindo a demência. Publicados no Jornal Scientific
Reports (Ali et al..2017), os estudos mostram que o efeito de proteção vem
de uma enzima denominada NMNAT2, descoberta no último ano. Segundo
o professor Hui-Chen Lu, que lidera o trabalho, “os resultados auxiliam o
avanço no desenvolvimento de drogas capazes de aumentar o nível desta
enzima no cérebro, criando um bloqueio químico contra o processo de debilitação e seus efeitos neurodegenerativos”. Acrescenta o cientista, que a
NMNAT2 exerce duas funções, a primeira protegendo os neurônios contra o
estresse e, ao mesmo tempo, ajudando a luta contra a formação do processo
de emaranhado (tangles) das proteínas ligadas à demência
.
Segundo o professor Lu, as pesquisas realizadas em ratos, mostram que a
cafeína atua no sentido do aumento da proteína NMNAT2 e afirma que “o
aumento de nosso conhecimento sobre os padrões de funcionamento do cerebro que causam o natural declínio desta necessária proteína é importante
para identificar os componentes que podem exercer um papel relevante no
tratamento dessas desordens mentais”.
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CECAFÉ passa a integrar a Aliança
Procomex
O CECAFÉ passou a integrar a Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior – PROCOMEX – uma
iniciativa civil, de caráter informal, apolítico e apartidário, que reúne instituições do setor produtivo, especialistas e agentes do comércio exterior, com o propósito de
dotar o Brasil de um sistema de fluxo aduaneiro moderno
e competitivo, estimulador das atividades empresariais.
Em março, a diretoria do CECAFÉ participou ativamente de
reuniões realizadas pelo MDIC e Aliança PROCOMEX para
ações no Porto de Santos/SP no âmbito do Projeto “Análise
de intervalos de tempos de trâmites processuais e de movimentação de cargas na exportação e na importação pelo
modal marítimo, compreendendo a identificação de gargalos
e ineficiências e suas causas, e na indicação das ações necessárias para melhoria dos processos e para a redução dos
tempos de cada etapa” O projeto é realizado a partir de um
convênio firmado entre o MDIC e a UNESCO, com o apoio
técnico da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

José Sette é eleito Diretor Executivo
da OIC

Embaixador
Hermano Telles Ribeiro
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O Conselho Internacional do Café, em
reunião realizada em Londres no último
dia 15 de março, aprovou a contratação
do brasileiro José Dauster Sette como
o novo Diretor Executivo da OIC, com
mandato de 5 anos. A decisão é resultado
da combinação de uma competente negociação conduzida pelo Embaixador Hermano Telles Ribeiro junto às delegações
do conjunto de países connsumidores e
produtores de café, e das indiscutíveis
qualificações pessoais do candidato brasileiro. Sette atuou como Diretor de Operações da OIC no período de 2002 a 2008
e, após, durante 15 meses como Diretor
Executivo interino, quando consolidou
um conceito de excelente técnico.
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Diretor Executivo da OIC
José Sette

Indústria poderá
importar conilon do
Vietnã, mas só com
pré-aprovação do
Mapa
A importação de café robusta do Vietnã pelo Brasil
poderá ser realizada pelas indústrias do País, apesar
da suspensão provisória de Michel Temer, mas a partir
de agora será necessária uma pré-aprovação do Mapa
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). A informação é do diretor interino do Departamento de Café, Cana-de-Açúcar e Agroenergia, da Secretaria de Política Agrícola da pasta, Silvio Farnese.
“A partir de agora, além de todos os trâmites com o
MDIC [Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços] o pedido de importação terá que ser aprovado pelo Mapa, que fará uma anuência prévia, e terá
prazo de até 60 dias para responder ao pedido dos solicitantes de importação”, disse o executivo da Secretaria, vinculada ao Mapa.
“Isso pode ser revisto, claro, mas essa é a decisão no
momento”, disse Farnese. A medida é a mesma que foi
tomada no ano passado com as importações do Peru.
Chamada de “anuência prévia”, a decisão já está em
vigor no País, segundo Farnese, após divulgação de
carta interna no Ministério, e foi tomada depois que
Michel Temer, pressionado por parlamentares, decidiu
suspender provisoriamente a decisão de importação
tomada pelo Mapa, atendendo demanda das indústrias
brasileiras que alegam baixos estoques internos do
grão conilon, espécie brasileira de robusta.
O Ministério da Agricultura, inclusive, chegou a publicar no Diário Oficial da União a disposição das tarifas de importação e as normas fitossanitárias necessárias para as compras de café robusta do Vietnã. Essas
publicações não foram revogadas e não impedem as
compras externas tomadas até agora.

STF exclui da
base do PIS e
COFINS o valor
do ICMS
Em sessão realizada no ultimo dia 15 de março, o pleno
do STF confirmou o entendimento até então predominante entre os ministros, de que o ICMS não compõe o
faturamento ou receita bruta da empresa, estando, portanto, fora da base de cálculo do PIS/Cofins. Isso porque
o valor correspondente ao ICMS, que deve ser repassado
ao fisco estadual, não integra o patrimônio do contribuinte, não representando nem faturamento nem receita, mas
mero ingresso de caixa ou trânsito contábil.
Seis Ministros acolheram o voto da relatora, Ministra
Carmen Lúcia (Celso de Mello, Rosa Weber, Luiz Fux,
Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio), enquanto quatro (Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luis Barroso e Dias
Toffoli). A União sustenta que a posição defendida pelo
contribuinte distorce o conceito de faturamento e receita
bruta definidas pela Constituição Federal, e sustenta impacto bilionário ao Tesouro.
A decisão foi proferida em repercussão geral, estimando-se que existem cerca de 10.000 processos sobre a questão. A PGFN solicitou durante a sessão que a decisão tivesse validade somente a partir de 2018, não implicando
em restituição de valores pagos nos últimos 5 anos, pedidos não acolhidos. O Procurador Geral da Fazenda informou que vai apresentar embargos de declaração pedindo
a modulação e vigência a partir de 2018.
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Exposição sobre
mulheres refugiadas
A exposição fotográfica “Vidas Refugiadas”, focada no cotidiano de oito mulheres refugiadas que
vivem no Brasil, volta para São Paulo e comemora um ano de itinerância no mês da mulher. O Museu
da Imigração recebe a mostra promovida com o apoio do Instituto de Políticas Públicas em Direitos
Humanos do Mercosul (IPPDH).
Com 22 imagens do fotógrafo Victor Moriyama, a exposição revela as necessidades, os dilemas e as conquistas das mulheres retratadas, apresentando ao público uma oportunidade de
reflexão sobre a integração das refugiadas à vida no Brasil.
Seja pelas singulares expressões das fotos em estúdio ou mesmo dos registros das refugiadas
durante o cotidiano, a exposição revela as dificuldades e os problemas enfrentados por elas, ao
mesmo tempo em que joga luz sobre suas conquistas, seus valores e seus esforços feitos para
construir dias melhores no país que as acolheu como refugiadas.

“VIVA! Itália” recebe mais de 3 mil pessoas
Em um único dia o público do MI pôde descobrir e vivenciar diversas tradições da cultura italiana. Foi com essa proposta que o Museu
criou o projeto VIVA!, que, em sua primeira edição, comemorou o Dia Nacional do Imigrante Italiano e reuniu mais de três mil pessoas.
O objetivo do evento foi proporcionar uma tarde temática em homenagem a uma das culturas mais marcantes do mundo,
dando a oportunidade de o público conhecer atrativos da Itália, sem sair de São Paulo. Para que isso fosse possível, o Museu desenvolveu uma programação que incluiu dança, música, exposição, rodas de conversa, cinema, oficinas de culinária,
atividades infantis e tendas de alimentação.
Foram convidados dez representantes do melhor da gastronomia italiana tradicional e contemporânea para participarem. Tendas,
food trucks e food bikes preencheram a área externa do Museu, onde foram vendidos pratos pratos típicos da Itália. No palco,
montado no jardim, os ritmos mais conhecidos entre a Toscana e a Sicília tomaram conta do evento.
CRÉDITOS: EMANUEL ALVES
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Museu do Café promove o Curso
Nespresso -“A Descoberta do Café”
Entre as atividades para 2017, o Centro de Preparação de Café do Museu continuará a realizando os cursos em parceria com a Nespresso
Brasil, por meio do Nespresso Expertise Center.
Em março, o curso “A Descoberta do Café”
foi ministrado por uma especialista que veio ao
Museu para ensinar aos participantes como degustar e apreciar o grão de qualidade, a partir de
dinâmicas e experiências sensoriais.
CRÉDITOS: KARINA FREY

PIB da Agricultura
cresce 4,4% de janeiro
a novembro de 2016

Fonte: Cepea

Segundo estimativas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP,o
Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro obteve ligeira alta de 0,05% em novembro de 2016,
acumulando crescimento de 4,39% na parcial de 2016 a partir mais uma vez dos bons resultados das atividades agrícolas. O ramo agrícola apresentou crescimento de 0,18% no mês, acumulando alta de 5,6% nos
11 primeiros meses de 2016.
Praticamente todos os segmentos do ramo (primário, processamento industrial e serviços) tiveram desempenho positivo. De acordo com levantamento do Cepea o maior crescimento foi verificado para o conjunto
de atividades “dentro da porteira” (segmento primário), favorecidas pelas elevações reais de preços, acima
dos 50% na comparação com 2015, principalmente da mandioca, milho e feijão. Por outro lado, o grupo de
insumos registrou alta de 3,03% no ano.
Quanto ao ramo da pecuária, os dados do Cepea/CNA apontam crescimento de 1,8% nos primeiros 11 meses
do ano. No mês, apenas o segmento de insumos deste ramo apresentou crescimento (de 0,26%), enquanto a
indústria teve a maior baixa, de 0,98%. Já no acumulado do ano, as altas são de 3,98% para insumos, de 2,08%
para as atividades do segmento primário da pecuária, de 0,25% para a indústria e de 0,93% para serviços.
Acumulado (janeiro a novembro/2016)
Insumos

Básico

Indústria

Serviços

Total

Pecuária

3,98%

2,08%

0,25%

0,93%

1,82%

Agricultura

3,03%

10,32%

2,94%

5,8%

5,6%

Agronegócio

3,43%

6,57%

2,58%

4,26%

4,39%
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EPAMIG disponibiliza
publicações de tecnologias
para promover a
sustentabilidade da
cafeicultura
Com mais de 40 anos de experiência em pesquisa, a Epamig
desenvolveu e adaptou tecnologias visando promover a sustentabilidade do agronegócio café, tanto nos aspectos econômico, social como ambiental. Nesse
contexto, a Epamig disponibiliza, em seu site, para consulta resultados de pesquisas e estudos socioeconômicos da cafeicultura, por meio de publicações técnicas, que contêm informações e conhecimentos úteis para o produtor e demais segmentos da cafeicultura. A Epamig é uma das dez
instituições fundadoras do Consórcio Pesquisa Café coordenado pela Embrapa Café.
As publicações de tecnologias, ora divulgadas, destacam temas como o melhoramento genético
de Coffea arabica e Coffea canephora, manejo e tratos culturais, manejo integrado de pragas e
doenças, colheita e pós-colheita de café, socioeconomia, cafeicultura orgânica, entre outros.

CECAFÉ organiza 2ª turma do
Curso de Formação de PCQI
CECAFÉ organizou nos dias 07, 08 e 09 de março do corrente a 2ª turma do Curso de Formação de PCQI Preventive Controls Qualified Individual/FDA com o propósito de ampliar a capacitação de profissionais das empresas associadas visando o atendimento da
nova regulamentação dos EUA, a Lei de Modernização da Segurança Alimentar do FDA, em vigor desde setembro/2016.
A exemplo da primeira edição, essa turma do Curso de Formação de PCQI também foi ministrada pela empresa DNV GL
Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda, contemplando 18 participantes, entre empresas exportadoras,
cooperativas, tradings e armazéns gerais.
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BSCA: estão abertas as inscrições para
os campeonatos brasileiros de barismo
Disputa de Brewers Cup, Coffee In Good Spirits, Cup Tasters e Latte Art ocorrerão
em Varginha (MG) e vencedores vão para os campeonatos mundiais
A BSCA está realizando as nonas edições dos Campeonatos Brasileiros de Latte Art, Cup Tasters e Coffee In Good Spirits e a
sexta edição do Campeonato Brasileiro de Brewers Cup.
As etapas realizadas em Varginha (MG) integram as ações do projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”, desenvolvido em
parceria com a Apex-Brasil) São 16 vagas para os campeonatos brasileiros de Latte Art, Brewers Cup e Coffee In Good Spirits
e 20 vagas para o de Cup Tasters. Os campeões de cada categoria garantem classificação para os campeonatos mundiais, que
ocorrerão entre os dias 13 e 15 de junho, em Budapeste, na Hungria.
Desde setembro de 2016, a BSCA é a National Body no Brasil da World Coffee Events (WCE), entidade organizadora do World
Barista Championship (WBC) e detentora dos direitos da competição em todo o mundo. Esse status confere à Associação o direito de realizar as etapas classificatórias das competições mundiais, as quais conduzem os campeões brasileiros para a fase final
dos certames internacionais nas suas sete modalidades: (i) Barista; (ii) Latte Art; (iii) Brewers; (iv) Coffee in Good Spirits; (v)
Cup Tasters; (vi) Roasters (torrefação); e (vii) Cezve Ibrik (café turco).
A diretora executiva da BSCA, Vanusia Nogueira, explica que a Associação realizará seis certames este ano – exceção à modalidade Cezve Ibrik –, com as competições nacionais de Baristas e Roasters previstas para o segundo semestre, já que seus
campeonatos mundiais ocorrerão em novembro e dezembro.
Vanusia também enaltece a convergência em qualidade entre a entidade e os baristas. “O principal objetivo da BSCA e da WCE
é promover a excelência em café e, nessa orientação, o barista é um profissional fundamental para a valorização do produto junto
aos consumidores”, conclui.

Sobre as competições
BREWERS CUP - Competição focada no preparo de café pelo método filtrado e manual, com os competidores devendo empregar suas técnica e habilidade para extrair o melhor do café coado..
COFFEE IN GOOD SPIRITS - Disputa em que se valoriza o preparo de bebidas alcoólicas à base de café, com os competidores demonstrando habilidades de barmen. Na competição, exige-se o preparo de Irish Coffees (feitos com café, uísque, açúcar e
creme) e bebidas de assinatura quentes ou frias, com álcool e ingredientes livres.
CUP TASTERS - A competição visa a avaliar o conhecimento dos competidores na distinção de cafés. São realizados testes
triangulares, com o preparo de duas xícaras idênticas e uma diferente, com o objetivo de que o competidor a distinga.
LATTE ART - O formato da disputa exige que os competidores preparem dois cappuccinos com latte art idênticos, usando café
e leite e apenas espresso e leiteiras como ferramentas, dois macchiatos e duas bebidas de assinatura própria à base de leite e café,
que podem ser “desenhadas” com a ajuda de acessórios para dar forma ao desenho.
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Vencedores e Illy no palco

26º Prêmio Ernesto
Illy tem vencedores de
três regiões mineiras
Minas Gerais demonstrou a excelência de seus cafés
especiais no 26º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade
do Café para Espresso. Grãos arábica de três diferentes regiões do estado foram reconhecidos como
os melhores da safra 2016/2017 pelo concurso da
illycaffè, que teve como campeões da categoria nacional os produtores CBI Agropecuária, da Chapada
de Minas; Juliana Armelin, do Cerrado Mineiro e
Rafael Marques de Araújo, das Matas de Minas.
Os três vencedores concorrerão ao 2º Prêmio Internacional Ernesto Illy de Qualidade do Café para
Espresso, em outubro, em Nova York (EUA). A premiação internacional reunirá 27 representantes do
que há de melhor na alta qualidade dos grãos para
espresso de 9 países produtores, em uma iniciativa
estimulada pelo sucesso e a tradição do Prêmio Ernesto Illy, que revolucionou a cafeicultura brasileira.
Campeã da 25ª edição, Juliana, proprietária da fazenda Terra Alta, em Ibiá, voltou a ser reconhecida
entre os produtores dos melhores cafés do país em
seu segundo ano de fornecimento para a illycaffè.
Rafael, da fazenda Córrego da Serra, em Manhuaçu e CBI Agropecuária, da Fazenda Tecad, em Minas Novas, figuraram entre os vencedores logo na
primeira vez como participantes do concurso.
A cerimônia de premiação realizada em São Paulo,
contou com a presença de Andrea Illy, presidente
da illycaffè, e outros representantes da companhia.
Das mãos deles, os cafeicultores receberam os diplomas da premiação e um cheque de R$ 10 mil
cada um. A torrefadora italiana ofereceu, ao todo,
mais de R$ 100 mil em prêmios.
Também foram entregues os méritos de Fornecedor
Sustentável do Ano a Elias Koji Okuyama (Cerrado Mineiro) e o de Classificadores do Ano a João
de Medeiros Neto (1º lugar, Sul de Minas), Marcos
Ribeiro Vasconcelos (2º lugar, Cerrado Mineiro) e
Jandir Castro Filho (3º lugar, São Paulo).
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Alessia Cancarini e Ruggero Spada

Produtores premiados de
8 regiões
Centro-Oeste
Campeão: Álvaro Luiz Orioli (Goiás)
Vice-campeão: Gelci Zancanaro (Goiás)
Cerrado Mineiro
Campeão: Juliana Tytko Armelin
Vice-campeão: Marcos Cezar Miaki
Rafael Marques de Araujo

Chapada de Minas
Campeão: CBI Agropecuária
Vice-campeão: Luiz Augusto Monguilod
Matas de Minas
Campeão: Rafael Marques de Araujo
Vice-campeão: Ney José Alves Filho
Norte/Nordeste
Campeão: Glauber de Castro (Bahia)
Rio de Janeiro
Campeão: Francisco Nioac de Salles
São Paulo
Campeão: Daniella Romano Pelosini
Vice-campeão: Marco Antonio Guardabaxo

Juliana Armelin e
Paulo Siqueira

Sul de Minas
Campeão: Carlos H. Ribeiro do Valle
Vice-campeão: Carlos Alberto Pellicer

Futuro da cafeicultura de Rondônia
está na qualidade e abertura de novos
mercados para o café conilon
Segundo dados da Conab, a cafeicultura de Rondônia, segundo maior produtor de café conilon do País, tem passado por transformações positivas nos últimos anos, com aumento da eficiência. A produtividade cresceu quase 100%, com redução de 43% da área
plantada. O desafio encarado agora pelos 22 mil produtores é a melhoria da qualidade e a conquista de novos mercados.
Os incentivos são muitos e os maiores cuidados estão na colheita e pós-colheita do café, que interferem na manutenção da qualidade
dos frutos, ou seja, são nessas duas etapas que o produtor precisa se atentar às recomendações técnicas para evitar a depreciação do
seu produto. O pesquisador da Embrapa Rondônia, Enrique Alves, conta que o cafeicultor que busca a excelência de qualidade tem
um produto de maior aceitação no mercado e retorno financeiro.

Haras Pegasus promove Torneio Hípico
Em Vargem Grande, o HP realizou torneio hípico para principiantes, alunos da Escola Equitação Barra. Na categoria mirim, a amazona Manuela Pires Fontes (6 anos), filha da associada do CCCRJ, Karina Todeschini Pires e Anderson Fontes, montando o cavalo
Chocolate, fez pista fechada, sem cometer faltas, sendo uma das premiadas no evento. A RC cumprimenta a jovem amazona.
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Araguari sedia a
22ª FENICAFÉ
A Associação dos Cafeicultores de Araguari (ACA) realizou a 22ª edição da Fenicafé - Feira Nacional de Irrigação
em cafeicultura, principal evento da cafeicultura irrigada,
que é dividida em três partes: o Encontro Nacional de Irrigação da Cafeicultura do Cerrado, a Feira Nacional de
Irrigação em Cafeicultura e o Simpósio de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada. A solenidade de abertura foi feita por Cláudio
Morales, presidente da ACA, com a presença do presidente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Francisco Sérgio de
Assis e dos deputados estaduais Lafayette Andrada e Leonídio Bolsas, além do Presidente do CNC, Deputado Silas Brasileiro.
Este ano a extensa pauta de trabalhos, com duração de três dias, com uma programação de palestras e seminários, mostrou os
avanços na área de máquinas e implementos e o que há de mais moderno na tecnologia de irrigação. O resultado final foi mais
que positivo, o volume de negócios realizados superou os 35 milhões de reais, uma marca muito maior do que a estimativa
prevista pela organização antes do início do evento.
O presidente da ACA, Cláudio Morales Garcia, também faz um balanço do que aconteceu na Fenicafé 2017. “Podemos comemorar o sucesso da 22ª edição do maior evento de cafeicultura irrigada do país. Não só na quantidade de público, como
também na qualidade das palestras. O auditório lotou todos os dias. Nossa intenção é sempre trazer inovações, tanto na parte
técnica, como na parte tecnológica”.

Cláudio Morales
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Dulcerrado
Experience reúne
formadores de
opinião das redes
sociais e apresenta
novidades
A Expocaccer juntamente com a Cafeteria Dulcerrado
realizou em Patrocínio/MG o “Dulcerrado Experience”. O evento, que reuniu 15 Digital Influencers, teve
como objetivo promover uma experiência única no
mundo do café especial, dando enfoque na tendência
de consumo de produtos especiais.
Primeiramente os Digital Influencers fizeram o Roteiro
de Atitude, onde visitaram a Unidade 2 de armazenamento e processamento de café para conhecerem mais
sobre os serviços prestados pela Expocaccer como
armazenagem, rebenefício, comercialização e exportação de café e assim puderam conhecer, de perto, o
verdadeiro café da Região do Cerrado Mineiro. Em seguida visitaram toda a estrutura da sede da Expocaccer,
inclusive a sala de provas, onde identificaram as características do produto, provando os cafés e sentindo o
aroma e o sabor da bebida.

CRÉDITOS: ORLENO ADRIANE

Procafé disponibiliza
mudas de café
Mudas com alto potencial produtivo e resistência múltipla a pragas e
doenças podem ser encomendadas
para que a Procafé faça a entrega a
partir de outubro de 2017
O sucesso da produção cafeeira depende primordialmente da qualidade das mudas, que devem ser sadias
e vigorosas, para que o cafeicultor obtenha os resultados desejados. Assim, na formação e renovação do
cafezal, o produtor deve investir em mudas de alta
qualidade genética e sanitária, pois o sucesso da lavoura depende de boas mudas. Tecnologias para isso
existem e estão disponíveis para as diversas regiões
produtoras de café no País. À medida que a pesquisa
agropecuária avança com o desenvolvimento de novas cultivares, para manter a competitividade, novas
tecnologias de produção também são aperfeiçoadas e
requerem a renovação de lavouras de café.
Nesse contexto, novas cultivares de café desenvolvidas e disponibilizadas pela Fundação Procafé, instituição parceira do Consórcio Pesquisa Café, coordenado
pela Embrapa Café, aumentam as opções de sementes
e mudas com alto potencial produtivo e resistência
múltipla a pragas e doenças, características que podem
incrementar a renda do cafeicultor e reduzir custos de
produção, principalmente com o emprego de defensivos agrícolas e controle fitossanitário.
Com esses objetivos, a Procafé está produzindo mudas e sementes de cultivares de café arábica indicadas para diversas regiões produtoras do País. Tais
cultivares - Acauã, Acauã Novo, Arara, Asa Branca,
Catucaí Amarelo 2SL, Catucaí Amarelo 20/15 cv
479, Catucaí Amarelo 24/137, Catucaiama 785/15 e
Sabiá - devem ser encomendadas previamente para
que a entrega seja realizada a partir de outubro de
2017, quando o novo período chuvoso começa e é
propicio aos novos plantios. Para saber como adquirir essas mudas, entre em contato com a Fundação
Procafé pelo e-mail petherson@fundacaoprocafe.
com.br ou telefone (35) 99967-3344.
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