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VENDING MACHINE

SERVINDO CAFÉS PREMIADOS
A empresa Press&Get, especializada no setor de vending machine, 

arrematou as sacas do café vencedor da 5ª Edição Especial dos Me-

lhores Cafés de São Paulo no final de 2007. São grãos selecionados 

no 6º Concurso Estadual de Qualidade do Café que possuem exce-

lência em todos os processos. O café será usado agora nas máqui-

nas que a Press&Get possui alugadas no mercado, representando 

um passo incrível para o trabalho dos cafés de qualidade e sendo feito 

por uma empresa que trabalha com grandes volumes.

EVENTO

3ª EDIÇÃO DO 
ESPAÇO CAFÉ BRASIL
Numa parceria da Café Editora com a Fispal Food Servi-

ce, a maior feira do setor de alimentos da América Lati-

na, será realizada em junho a terceira edição do Espaço 

Café Brasil. A feira tem por objetivo reunir e gerar novos 

negócios para os profissionais do setor, como produto-

res, empresários, donos de cafeterias e baristas. Partici-

pam da feira 1.200 empresas nacionais e internacionais, 

e o público esperado é de cerca de 64 mil pessoas. O 

Espaço Café Brasil oferece ainda exposição, apresenta-

ção e lançamento de produtos de café de qualidade, pa-

lestras que fornecem aos visitantes e expositores infor-

mações e tendências, degustações, apresentações de 

baristas, prêmios e cursos voltados para o tema café, in-

centivando o conhecimento do setor. ONDE: Expo Center 

Norte – São Paulo (SP) QUANDO: de 23 a 26 de junho. 

INFORMAÇÕES: (11) 3586-2233

PARCERIA

BARISTA CIDADÃO
A partir de uma iniciativa do Instituto Lina Galvani foi criado o Barista Ci-

dadão, projeto que promove a inclusão e capacitação de jovens e 

adultos entre 18 e 35 anos para essa atividade. O programa é direcio-

nado aos moradores carentes da região do Jaguaré, em São Paulo 

(SP), e atende à necessidade das cafeterias recém-inauguradas que 

demandam profissionais treinados. O curso tem duração de dois me-

ses, com aulas três vezes por semana, e as disciplinas incluem his-

tória do café, preparação, análise sensorial, coquetelaria e até latte 

art. No mês seguinte o barista formado trabalha em uma das parcei-

ras do projeto, como Oscar Café, Santo Grão, Café Cultura, Havanna 

Café, Café Três Serras e Fazenda Café. As cafeterias interessadas 

em apoiar a iniciativa devem entrar em contato pelo site www.linagal-

vani.com.br ou pelo telefone (11) 3767-0040. Os cursos começam no 

final do primeiro semestre.

O melhor café
dentro do seu

negócio

CRIATIVIDADE

ESPRESSO À MÃO
Imagine poder tomar seu espresso em qualquer lugar do 

mundo, no momento em que sentir vontade. Parece im-

possível, mas baseado nesse conceito de “café nômade” 

a francesa Handpresso inventou uma pequena e curiosa 

máquina de espresso portátil. Simples, leve e compac-

ta, acionada apenas pela pressão de uma bomba de ar a 

16 bar e sem utilizar energia elétrica, a Handpresso pro-

duz cafés de primeira qualidade, preservando o aroma, 

o corpo e a crema do espresso. A marca ainda promove 

um concurso que desafia os donos das máquinas a fazer 

uma foto do café no lugar mais inusitado e exótico e en-

viá-la para o site, concorrendo a um prêmio exclusivo. A 

Handpresso ainda não está disponível no Brasil, mas pode 

ser comprada on-line (99 euros), assim como outros aces-

sórios da marca. INFORMAÇÕES: www.handpresso.fr

Café nômade: 

a pequena e 

simples máquina 

de espresso 

portátil da 

Handpresso.
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INICIATIVA

CURSOS E BLENDS
O Lucca Cafés Especiais acaba de comprar os lotes mais espe-

ciais de concursos de qualidade para o lançamento da sua limi-

tada Seleção de Cafés Gran Crus 2008. São finalistas do The 

Taste of the Harvest e os primeiros lugares do IV Concurso de 

Qualidade Cafés de Minas. Os grãos são terroir e em sua maio-

ria bourbon amarelo, e prometem denotar sua influência incon-

fundível no sabor e no aroma. Já a loja em Curitiba (PR) ofere-

ce diversos cursos durante todo o primeiro semestre do ano. As 

aulas são voltadas para os mais distintos públicos e interesses, 

como apreciadores, proprietários de cafeterias e aspirantes a 

baristas. São inúmeros módulos que podem ser feitos em dife-

rentes datas. As turmas vão de janeiro a maio e são de no má-

ximo oito participantes, que pagam R$ 390,00 por oito horas de 

aula. Quem comandará o curso é o campeão brasileiro de baris-

mo Otavio Linhares. ONDE: Rua Augusto Stresser, 318 – Curiti-

ba (PR) INFORMAÇÕES: cursos@luccacafesespeciais.com.br

EM JUNHO

9º CAMPEONATO MUNDIAL 
DE BARISTA
Será realizado em junho a nona edição do World Barista Cham-

pionship. O campeão brasileiro, escolhido entre os dias 5 e 7 

de março no Campeonato Brasileiro de Barista, representará o 

País em Copenhague, na Dinamarca. No nacional foram clas-

sificados 33 profissionais - premiados nas fases classificatórias 

de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Brasília 

e Rio de Janeiro. O campeonato mundial acontece junto com 

o evento Wonderful Coffee da Speciality Coffee Association of 

Europe (SCAE). QUANDO: 19 a 22 de junho 

DESIGN DE BOLSO

CAFFÈ LAVAZZA LANÇA LIVRO
O Caffè Lavazza, uma das principais marcas italianas no mundo, 

lançou em janeiro, na cidade de Turim, um livro que celebra sua 

imagem como fábrica de “produtos, idéias e lifestyle”. Produzido 

pelo crítico de design Virginio Briatore, o livro de bolso Lavazza 

Design Family acompanhará uma xícara ícone da marca. Jun-

tos, comporão um kit para distribuição nas melhores cafeterias 

de Turim durante o evento Torino 2008 – World Design Capital, 

do qual a marca é patrocinadora e participará com exposições 

e eventos ao longo do ano. No Brasil, a Lavazza acaba de com-

prar a empresa Café Grão Nobre Ltda., do Café Florença, e pre-

tende investir cerca de R$ 80 milhões nos próximos três anos 

para reforçar sua estrutura produtiva e comercial no País e con-

solidar-se como companhia líder no mercado.

CRESCIMENTO

STARBUCKS NO BRASIL
Em apenas um ano de funcionamento, a primeira loja da rede 

Starbucks no Brasil já atingiu 1 milhão de clientes e levou o País 

a estabelecer-se entre os dez principais mercados do mundo. 

Além de adaptar seu clássico cardápio ao paladar brasileiro, 

incluindo especialidades nacionais como o pão de queijo, a loja 

também qualificou quase 300 baristas que passaram pelo trei-

namento da rede. São esperadas mais três unidades até março, 

num total de 11, com a primeira fora da cidade de São Paulo, em 

Campinas. INFORMAÇÕES: www.starbucks.com.br
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SÃO PAULO

FUTEBOL E CAFÉ
No coração da cidade de São Paulo, inspirada no maior ídolo 

do futebol brasileiro, foi aberta a Cafeteria Pelé Arena. Com 

blend proveniente do Sul de Minas, desenvolvido especial-

mente para a nova marca, a cafeteria conta com inúmeros 

atrativos: fotos históricas do jogador, xícaras customizadas, 

garçons vestidos com camisas que remetem aos antigos mo-

delos do futebol e tevê com programação esportiva. Além do 

café são servidos também clássicos pratos da cozinha nacio-

nal e bufê de café-da-manhã aos sábados, todos sob o cui-

dado da chef Ana Soares. Para completar a visita, os fanáti-

cos ainda podem levar para casa inúmeros souvenirs, como 

canecas, bolas e camisetas da marca autografadas por Pelé. 

ONDE: Rua XV de Novembro, 194, Centro – São Paulo (SP)

QUANDO: de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sába-

dos, das 10h às 16h

O CAFÉ PELO MUNDO...
Inaugurado em 1720 na célebre Piazza San Marco, em Ve-

neza, o Caffè Florian tornou-se um dos pontos importantes 

da cidade italiana. Além de servir os clássicos cafés e ou-

tros requintados acompanhamentos, recebeu ilustríssimos 

clientes, como os escritores Lord Byron, Goethe, Charles Di-

ckens e Marcel Proust, os músicos Rubinstein e Stravinsky e 

o filósofo Rousseau. São tradicionais também a presença de 

uma pequena orquestra e exposições temporárias de artistas 

contemporâneos do mundo inteiro. ONDE: Arcate Procuratie 

Nuove, Piazza San Marco, 56 – Veneza (Itália)

NOVIDADE

SÃO PAULO GANHA 
NOVAS CAFETERIAS
Os apreciadores de café já podem conhecer novas cafeterias 

abertas na cidade de São Paulo. São duas novas filiais do Va-

nilla Caffè – uma em Moema e outra no Tatuapé – e uma do 

Santo Grão na Vila Madalena. Além de oferecer os clássicos 

espressos, drinques e pratos, o Vanilla Caffè traz os tradicio-

nais preparados de soda italiana e cafés batidos com sorvete 

Häagen-Dazs. Já o Santo Grão tem inauguração marcada para 

março, em espaço reservado dentro da Livraria da Vila.

Entrada do Caffè Florian.
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INAUGURAÇÃO

NESPRESSO APORTA NO RIO
Depois da inauguração de uma loja na Champs-Elysées, em Pa-

ris, e da promessa de novas filiais em São Paulo, agora é a vez 

de Ipanema, na zona sul carioca, receber a mais nova butique 

da Nespresso, onde os clientes podem tomar o espresso gour-

met em porções individuais. A loja, projetada pelo arquiteto suíço 

Christian Berutto, oferece três ambientes distintos para degus-

tação e apreciação do café, máquinas e acessórios e um terra-

ço exclusivo para os membros do Nespresso Club. A novida-

de mundial fica por conta do lançamento do Goroka, um novo 

blend, em edição limitada, proveniente da Jamaica. ONDE: Rua 

Garcia D’Ávila, 117 – Ipanema – Rio de Janeiro (RJ)
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CULTURA

TARSILA DO AMARAL GANHA 
DESTAQUE NA PINACOTECA
Em vista da comemoração dos oitenta anos do Manifesto Antropófago 

de Oswald de Andrade, marco do movimento modernista no Brasil, está 

em cartaz a exposição Tarsila Viajante. Com 36 pinturas e centenas de 

desenhos feitos pela artista durante viagens pelo Brasil e exterior, a mos-

tra busca exibir não somente suas obras, como também seu processo de 

criação. O espaço é dividido em seis núcleos que representam os anos de 

formação de Tarsila na Europa e seus ensaios modernistas. Após este pe-

ríodo vem a viagem ao Oriente, que abrange uma ida da artista à França, 

Rússia e também ao Oriente Médio. ONDE: Pinacoteca do Estado de São 

Paulo – Praça da Luz, 2 – São Paulo (SP) QUANDO: até 16/3

OUTROS EVENTOS
O QUÊ: Inventar e Viver: Oscar Niemeyer em Belo Horizonte ONDE: Casa 

do Baile – Belo Horizonte (MG) QUANDO: até 30/3 

O QUÊ: Gilberto Freyre – Intérprete do Brasil ONDE: Museu da Língua 

Portuguesa – São Paulo (SP). QUANDO: até 04/5

O QUÊ: Festival Internacional da Linguagem Eletrônica ONDE: Santander 

Cultural – Porto Alegre (RS) QUANDO: até 20/4

A obra Antropofagia 

(1929), de Tarsila 

do Amaral.

ESTUDOS

ASIC 2008 ABRE INSCRIÇÕES
Será realizada em setembro a 22nd International 

Conference on Coffee Science na cidade de Cam-

pinas (SP). A Asic, associação científica que estu-

da o café e reúne os maiores especialistas mun-

diais, promove o evento há mais de quarenta anos 

e apresenta as últimas descobertas tecnológicas 

e os mais interessantes e atuais tópicos sobre a 

economia cafeeira. A edição dá destaque ao im-

portante papel do Brasil no negócio mundial do 

café. ONDE: Casa de Campo – The Royal Palm 

Plaza Hotel – Campinas (SP) QUANDO: de 14 a 19 

de setembro. Inscrições até 30 de junho pelo site 

www.asic-cafe.org/asic2008

21


