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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do projeto/evento

FENICAFÉ 2019

Conecte-se ao futuro da Cafeicultura

Período de execução
Início:
FEV/2019

Término:
JUN/2019

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
A FENICAFÉ - Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura é
realizada anualmente em Araguari-MG, consagrada e qualificada, pela importância e
relevância, a maior e a mais significativa FEIRA em Irrigação de Café realizada no País e se
tornou um marco da cafeicultura nacional constituindo um espaço de conquista de inovação,
informação e perspectivas transformando conhecimento em produto.
A FENICAFÉ, em sua programação anual, compreende três
importantes e relevantes momentos:
1) XXIV Encontro Nacional de Irrigação da Cafeicultura do Cerrado;
2) XXII Feira de Irrigação em Café do Brasil,
3) XXI Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada.
Em 2019, nos dias 19 a 21 de março, a FENICAFÉ apresenta o tema:
“CONECTE-SE AO FUTURO DA CAFEICULTURA”, apresentando o aperfeiçoamento,
o aprimoramento e a melhoria na qualidade da Cafeicultura Irrigada, acompanhando o avanço
da tecnologia e da informação.
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
Considerado um dos maiores encontros do setor cafeeiro nacional
possibilitará aos participantes oportunidades em três momentos, sendo: 1) XXIV Encontro
Nacional de Irrigação da Cafeicultura do Cerrado; 2) XXII Feira de Irrigação em Café do
Brasil; 3) XXI Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada.
A Cafeicultura Irrigada debatendo os avanços tecnológicos e
informacionais transformando conhecimento em produto, entendendo o processo do uso da
transformação digital e da interpretação e exploração da informação na produção e
produtividade, bem como, o mercado atual do setor cafeeiro, são os objetivos da FENICAFÉ
2019.
Para a realização da FENICAFÉ 2019 a ASSOCIAÇÃO DOS
CAFEICULTORES DE ARAGUARI deseja contar com o importante apoio
institucional e repasse de recurso financeiro da Prefeitura Municipal Araguari-MG,
especialmente das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Agricultura,
Pecuária e Agronegócios, no montante de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), com a
formalização do TERMO DE FOMENTO/TURISMO DE NEGÓCIOS. Valor esse
suportado pela movimentação financeira, a título de impostos, que os participantes,
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visitantes e expositores concretizam em 03 (três) dias do evento, bem como, a importante
grande participação do setor cafeeiro do Município nos índices do ICMS e FPM.
É um evento que precisa de apoio do Poder Executivo Municipal, visto
que é o ÚNICO EVENTO DE TURISMO DE NEGÓCIOS DO MUNICÍPIO DE
ARAGUARI-MG. Esse movimento impacta as redes hoteleiras, bares e restaurantes da
cidade, proporcionando aquecimento do mercado local possibilitando elevar o nome de
Araguari destacando as potencialidades, grandeza e riqueza do Município. Por outro lado, a
FENICAFÉ, disponibilizará à Prefeitura Municipal de Araguari: espaço em stand e
registra-se ainda a participação do Município em todas as mídias de comunicação e marketing
da FENICAFÉ.
O presente pleito é amparado nas Políticas Públicas de
Desenvolvimento Econômico, Turístico e Crescimento do Setor Agropecuário delineados
pelos instrumentos de planejamento como: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), Lei Ordinária Anual (LOA) para 2019, nº 6.127/2018, incluído aí as
Emendas Parlamentares nº 22 e 27, bem como a Lei Federal nª 13.019/2014 – Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, assim como, a aprovação do PLANO DE
TRABALHO pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS.
Pelo exposto, a ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DE
ARAGUARI – ACA vem REQUERER o repasse de recurso financeiro no valor de
R$77.000,00 (setenta e sete mil reais) com a finalidade do Poder Executivo Municipal
participar nas despesas com Locação do Espaço/Instalações Físicas do Clube Pica-Pau,
incluso fornecimento de toda estrutura de energia elétrica e Criação, produção e
divulgação de material publicitário e gerenciamento de campanha de marketing.
PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00)
Natureza da Despesa
Item

Total R$

Especificação

1º Partícipe
Prefeitura R$

2ºPartícipe
ACA

1.1

Locação Espaço para o evento e energia –
Clube Pica-Pau.

56.000,00

56.000,00

Contrapartida
Física

1.2

Criação/produção de material publicitário e
gerenciamento de campanha de marketing.

21.000,00

21.000,00

Contrapartida
Física

77.000,00

77.000,00

0,00

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$1,00)
1° Participe – Prefeitura de Araguari
Meta
1

1° Mês
-

2° Mês
-

3° Mês
77.000,00

4° Mês
-

5° Mês

6° Mês
-

Meta
1

7 Mês
-

8° Mês
-

9° Mês
-

10° Mês
-

11° Mês
-

12° Mês
3

2° Participe – ACA – Associação dos Cafeicultores de Araguari (Contrapartida)
Meta
-

1° Mês
-

2° Mês
-

3° Mês
-

4° Mês
-

5° Mês
-

6° Mês
-

Meta
-

7° Mês
-

8° Mês
-

9° Mês
-

10° Mês
-

11° Mês
-

12° Mês
-

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES - CONTRAPARTIDA FÍSICA:
A Associação dos Cafeicultores de Araguari - ACA, disponibilizará à
Prefeitura Municipal de Araguari: espaço em stand e participação do Município em todas as
mídias de comunicação e marketing da FENICAFÉ.
DECLARAÇÃO
Na qualidade de Representante Legal do proponente, declaro, para fins
junto ao Município de Araguari, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou
entidade de administração Pública Municipal, que impeça a Transferência de recursos
oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de
trabalho.
Pede Deferimento
Araguari, 11 de fevereiro de 2019.

________________________________________________________________
2° Participe – ACA Associação dos Cafeicultores de Araguari
Cláudio Morales Garcia
Presidente

APROVAÇÃO PELO PRIMEIRO PARTÍCIPE
Aprovado.
Araguari (MG), ____, __________________ de 2019.
___________________________________________
1ª Partícipe – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Marcos Coelho de Carvalho
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INFORMAÇÕES RELEVANTES – FENICAFÉ 2019
PROGRAMAÇÃO FENICAFÉ - 2019
1º dia - 19 de março de 2019 - Terça Feira
09:00h às
10:30
10:30h às
12:30
12:30h às
14:00h

Inscrições, entrega dos materiais.
Solenidade de abertura
Almoço
Workshop – Mercado

14:00h às
14:45h

Café do Brasil no mundo
Palestrante: Edgard Bressani – Capricórnio Coffees

14:45h às
15:30

Debate: Mercado e Exportação de Café
Debatedores: Edgard Bressani
Painelistas: Eisa, Cooxupé, BSCA, Cecafé, Expocaccer.
Mediador- Francisco Sérgio de Assis

15:30h às
16:15

Parceria, estratégias para cafeicultura, demanda e necessidade do produtor.
Breno Mesquita: Vice-presidente da FAEMG
2º dia - 20 de março de 2019 - Quarta Feira

08:00 às
09:00h
09:00 às
09:30h

Visita aos stands
Abertura do XXI Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada
Prof. Dr. André Luís Teixeira Fernandes, Uniube, Pró Reitor de Pesquisa, Pós
Graduação e Extensão - UNIUBE e Presidente da Associação Brasileira de
Engenharia Agrícola - SBEA
Dr. Helvécio Matana Saturnino – Presidente da Associação Brasileira de
Irrigação e Drenagem (ABID).
Cláudio Morales Garcia – Presidente da Associação dos Cafeicultores de
Araguari (ACA).
Dr. Antonio Fernando Guerra – Gerente Geral da Embrapa Café.
Workshop- Cafeicultura digital e uso racional da água

09:30 às
10:30h

Agricultura Digital: Uma visão empresarial

10:30h às
11:30h

Palestrante: Mariana Vasconcelos e Bruno Toniello
Agricultura Irrigada: desafios e oportunidades para o desenvolvimento
sustentável
Palestrante: Dr. Lineu Neiva Rodrigues – Embrapa Cerrados
Manejo da irrigação: inovação e ajustes do manejo
5

11:30h às
12:30h
Palestrante: Prof. Dr. Fernando Braz Tangerino Hernandez – UNESP/Ilha
Solteira (SP)
12:30 às
14:00h

Almoço
Workshop - Fertirrigação do cafeeiro

14:00h às
14:45h

Fertirrigação: interação solo/planta, dinâmica e ferramentas de acompanhamento.
Palestrante: Eng.º Agr. Agrônomo Wilson Goto, Yara Internacional

14:45h às
15:30h

Da teoria a prática da fertirrigação do cafeeiro
Palestrante: Eng.º Agr. Adolfo Moura, Consultor.

15:30h às
16:15h
16:15h às
17:00h
17:00h às
17:45h

Coffee Break
Manejo da fertirrigação do cafeeiro.
Palestrante: Eng.º Agr. M.Sc. Luiz Dimenstein - Pesquisador do Vulcani Center,
Israel.
Considerações: Eng.º Agr. Wilson Goto, Adolfo Moura, Luiz Dimeinstein
Mediador- Eng.º Agr. Flávio Bambini, consultor e produtor rural.

3º Dia - 21 de março de 2019 - Quinta Feira
Workshop- Manejo fitossanitário na CAFEICULTURA DO FUTURO, maximizando a
produtividade: Controle de doenças e nematoides.
08:00 às
Visita aos stands
09:00h
09:00h às
Tecnologia: Modernidade operacional.
9:45h
Palestrante: Eng.º Agr.º Dr Rouverson Pereira da Silva – Unesp – SP
9:45 às 10:30 Manejo e identificação das principais doenças do cafeeiro.
Palestrante: Eng.º Agr.º Dr. Edson Ampélio Pozza – Universidade Federal de
Lavras (UFLA/MG)
Do viveiro ao campo: Manejo e identificação dos principais nematoides do
10:30 às 11:15
cafeeiro.
Palestrante: Eng.º Agr.º Dr. Inobert de Melo Lima – Incaper/ES
Visita aos stands
11:15h
12:30 às
Almoço
14:00h
Workshop - Manejo físico, químico e biológico do solo: CAFEICULTURA DO FUTURO.
14:00h às
Solo: Como construir o perfil do solo e os benefícios fisiológicos na planta
14:45h
Palestrante: Eng.º Agr.º João Dantas – JPS Dantas Assessoria Agronômica.
Solo: Manejo da matéria orgânica do solo visando a cafeicultura.
14:45h às
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15:30h

15:30h às
16:15h
16:15h às
17:30h
17:30 h

Palestrante: Eng.ª Agr.ª Profa. Dra. Regina Maria Quintão Lana – Universidade
Federal de Uberlândia (UFU/MG)
Solo: Técnicas para melhorar a fração biológica do solo para a utilização na
cafeicultura.
Palestrante: Eng.º Agr.º Prof. Dr Fernando Dini Andreote - Esalq/USP.
Considerações: João Dantas, Regina Maria Quintão Lana e Fernando Dini
Andreoti
Mediador: Eng.° Agr.º Prof. Dr. José Laércio Favarin - Esalq/USP
Encerramento da Fenicafé 2019.
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Conecte-se ao futuro da cafeicultura é o tema da Fenicafé
2019
A feira foi apresentada oficialmente nesta segunda-feira à autoridades e
imprensa
Na noite desta segunda-feira (11), a Associação dos Cafeicultores de Araguari (ACA) recebeu
no restaurante Kabanas do Bosque, autoridades políticas locais e regionais, imprensa,
associados e patrocinadores para o lançamento oficial da Fenicafé 2019 – Feira Nacional de
Irrigação em Cafeicultura, que acontece todos os anos em Araguari, no Triangulo Mineiro.
Em 2019, a Fenicafé apresenta o tema: “Conecte-se ao futuro da cafeicultura”, apresentando a
melhora na qualidade da cafeicultura irrigada através da tecnologia. O evento, que acontece
de 19 a 21 de março, é um local para aprendizado e para realização de bons negócios com
projeção para a revolução que o setor vem sofrendo nos últimos anos.
A Fenicafé é um local para quem busca informações e ferramentas com o objetivo de
aprimorar a produção no campo. É referência para o produtor que busca qualidade na
produção.
O presidente da ACA, Claudio Morales Garcia, afirmou durante o evento que, apesar dos
baixos preços praticados pelo café no mercado, a associação fará de um tudo para melhorar
ainda mais a qualidade da feira, com o intuito de impulsionar a cafeicultura. “Procuramos
aperfeiçoar todos os anos, fazendo com que cada evento seja melhor ainda que o anterior”,
garante.
Ainda durante o evento, Claudio Garcia, destacou a importância do papel da imprensa para a
divulgação de um evento como este. “A imprensa tem papel fundamental no crescimento da
Fenicafé, pois é através dela que é divulgado o que acontece na feira e também seus
resultados”, sintetiza.
Pesquisas - A Fenicafé agrega também mais dois outros eventos. Trata-se do 24º Simpósio
Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada e a 21ª Feira de Irrigação em Café do Brasil,
que tem por objetivo a discussão e a divulgação de técnicas e pesquisas relacionadas à
cafeicultura irrigada.
Mais informações podem ser obtidas através do site www.fenicafé.com.br. Em breve serão
abertas as inscrições para os interessados em participar do Simpósio Brasileiro de Pesquisa
em Cafeicultura Irrigada.
Fonte: https://www.fenicafe.com.br/noticias/conecte-se-ao-futuro-da-cafeicultura-e-o-temada-fenicafe-2019.
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Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada: Interessados
já podem se inscrever
Fenicafé

O simpósio faz parte da programação da Fenicafé, que acontece de 19 a 20 de
março em Araguari, no Triangulo Mineiro
Os interessados já podem se inscrever no 21º Simpósio Brasileiro de Pesquisa em
Cafeicultura Irrigada, evento que acontece dentro da Feira Nacional de Cafeicultura Irrigada –
Fenicafé, em Araguari, no Triangulo Mineiro.
Os artigos deverão ser enviados para o email simposio.irrigacao@fenicafe.com.br até o dia
18/02/2019. As normas para envio dos trabalhos também estarão disponíveis no site
www.fenicafe.com.br, além do envio via correio eletrônico para todos os pesquisadores. O
Comitê Científico do Simpósio emitirá o primeiro parecer a respeito dos trabalhos até o dia
28/02/2019, devendo as correções finais serem feitas no site até o dia 10/03/2019.
O simpósio tem o apoio da Associação dos Cafeicultores de Araguari - ACA, da Universidade
de Uberaba – UNIUBE, do Consórcio de Pesquisa Café – Embrapa Café, da Associação
Brasileira de Engenharia Agrícola – SBEA e da Associação Brasileira de Irrigação e
Drenagem – ABID, e será realizado no dia 20/03/2019.
O evento tem por objetivos a discussão e a divulgação de técnicas e pesquisas relacionadas à
cafeicultura irrigada e será realizado em conjunto com o XXIV Encontro Nacional de
Irrigação da Cafeicultura no Cerrado - FENICAFÉ 2019 e a XXII Feira de Irrigação em Café
do Brasil, no período de 19 a 21 de março de 2019. Estes eventos são tradicionais e têm
grande participação de técnicos, produtores, autoridades, fabricantes e revendedores de
equipamentos e demais interessados no agronegócio café. Os trabalhos aprovados serão
publicados nos Anais do evento, ISSN 2358-9973.
FENICAFÉ - A feira é voltada para a cafeicultura irrigada incluindo o processo de cultivo,
plantio, manejo e colheita. É também um local para a divulgação de pesquisas e uma vitrine
para as empresas expositoras que produzem produtos voltados para a cafeicultura.
O evento atrai todos os anos um público bem específico – produtores, pesquisadores,
engenheiros, técnicos e estudantes que buscam conhecimentos na área de irrigação e cultivo
de café. Todos os anos, passam pela Fenicafé um público médio de 20 mil pessoas, durante os
três dias de evento.
Fonte: https://www.fenicafe.com.br/noticias/simposio-brasileiro-de-pesquisa-em-cafeiculturairrigada-interessados-ja-podem-se-inscrever
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Fenicafé 2019 defende um novo futuro para a cafeicultura
nacional
Fenicafé

A feira reúne grandes nomes da cafeicultura em Araguari no Triangulo
Mineiro e apresenta os avanços tecnológicos sofridos na produção de cafés no
Brasil
Com a ideia de acompanhar o avanço da tecnologia e da informação, a Fenicafé – Feira
Nacional de Irrigação em Cafeicultura - mira no futuro das novas plataformas tecnológicas
utilizadas na cultura do cafeeiro. O evento, que acontece de 19 a 21 de março em Araguari, no
Triangulo Mineiro, é um local para aprendizado e para realização de bons negócios com
projeção para a revolução que o setor vem sofrendo nos últimos anos.
Como acontece em todos os anos, desde sua primeira edição em 1995, a Fenicafé é uma porta
aberta para quem busca informações e lançamento de novas ferramentas com o objetivo de
aprimorar a produção no campo. É um local de referência para o produtor que busca
qualidade na produção. A Fenicafé é organizada pela Associação dos Cafeicultores de
Araguari (ACA).
O café no Brasil
Durante aproximadamente um século, o café definiu a imagem interna e externa do Brasil.
Principal produto de exportação de um país teve sua economia voltada para o mercado
externo. A produção de café determinou todo um perfil econômico, social, político e cultural.
Para continuar crescendo e se mantendo no topo, a produção de café no país precisou
acompanhar o ritmo acelerado da evolução tecnológica. As novas técnicas proporcionou o
cultivo do fruto em áreas onde jamais se pôde imaginar plantar café. Um destes exemplos é o
cerrado Brasileiro, que, beneficiado pelos terrenos planos e abundância de água, há muitos
anos utiliza a técnica de irrigação na cultura. Técnica essa que permitiu um crescimento de até
50% a mais na produtividade, se comparado ao café sequeiro. Mas os avanços não se limitam
apenas na produção, como também na colheita – que hoje se utiliza de maquinários de ultima
geração –, no manejo e no processo de beneficiamento do fruto, o que proporciona maior
rentabilidade no processo final.
A Fenicafé
A feira é voltada para a cafeicultura irrigada incluindo o processo de cultivo, plantio, manejo
e colheita. É também um local para a divulgação de pesquisas e uma vitrine para as empresas
expositoras que produzem produtos voltados para a cafeicultura.
A Fenicafé atrai todos os anos um público bem específico – produtores, pesquisadores,
engenheiros, técnicos e estudantes que buscam conhecimentos na área de irrigação e cultivo
de café. Todos os anos, passam pela Fenicafé um público médio de 20 mil pessoas, durante os
três dias de evento.
Pesquisas
A Fenicafé agrega também mais dois outros eventos. Trata-se do 24º Simpósio Brasileiro de
Pesquisa em Cafeicultura Irrigada e a 21ª Feira de Irrigação em Café do Brasil, que tem por
objetivo a discussão e a divulgação de técnicas e pesquisas relacionadas à cafeicultura
irrigada.
O Simpósio é visto como uma oportunidade para pesquisadores e estudantes publicarem seus
artigos e mostrarem as teses que por eles vem sendo defendidas. Os artigos selecionados são
expostos e publicados no anuário do evento. Já na feira são apresentados os mais diversos
tipos de máquinas e serviços que podem ser utilizados em uma lavoura. Mais de 80
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expositores ocupam uma feira instalada em uma área de mais de 5 mil metros quadrados, no
Pica Pau Country Club.
O presidente ACA, Claudio Morales Garcia, informa que a programação da Fenicafé já está
quase toda definida e será divulgada em breve. “Esperamos alcançar em 2019 o mesmo
sucesso dos anos anteriores, procuramos melhorar sempre e fazer cada ano melhor que o
anterior”, garante.
Mais informações podem ser obtidas através do site www.fenicafé.com.br. Em breve serão
abertas as inscrições para os interessados em participar do Simpósio Brasileiro de Pesquisa
em Cafeicultura Irrigada.
Fonte: https://www.fenicafe.com.br/noticias/fenicafe-2019-defende-um-novo-futuro-para-acafeicultura-nacional
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