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Mesa de abertura

Karina Rubia

José Carlos Grossi comemora 40 anos de
pioneirismo na cafeicultura no cerrado
Com seu peculiar estilo de organização,
bom gosto e discrição, José Carlos Grossi e
família receberam no último dia 19 de
setembro, em Patrocínio – MG, expressivo
número de convidados em um jantar
comemorativo referente aos 40 anos de
trabalho e pioneirismo na cafeicultura que
José Carlos, celebra de atuação no cerrado
mineiro.
Reconhecido pela seriedade em que lida
com seu negócio, dedicação e amor à
cafeicultura através de várias premiações
e homenagens na comunidade e em nível
internacional, o anfitrião mostrou o quanto
é grato à terra que o acolheu e,
principalmente,
às
pessoas
que
compartilharam os desafios e vitórias ao
longo desse período.
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A presença de muitos amigos, autoridades
e clientes abrilhantou a noite que também
contou com o lançamento de uma revista contando sua trajetória de sucesso e,
também a obliteração do selo comemorativo pelos Correios.
Toda a região se desenvolveu com o crescimento da cafeicultura, inclusive
trazendo valorização e melhor uso do solo. Graças ao empenho dos pioneiros,
muitos de Patrocínio e de outros estados como São Paulo e Paraná, o Café do
Cerrado passou a ser reconhecido, apreciado e respeitado no mundo todo.
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A busca de novas oportunidades de negócios passou a ser um grande diferencial
para o sucesso do empreendimento cafeeiro. E, assim, foram efetivadas diversas
ações visando colocar o café em novos mercados. Atualmente o grupo Alto
Cafezal possui as certificações internacionais conferidas pela UTZ e RAINFOREST
ALLIANCE que tem como objetivo posicionar sua produção no mercado de cafés
sustentáveis e atender às atuais exigências do segmento.
“Sem dúvida o café foi o
grande
propulsor
do
progresso da região. Hoje,
quando olho para traz e
vejo o desafio vencido e a
quebra de paradigma, sinto
orgulho em ter participado
ativamente deste trabalho.
Para mim, foi um período
emocionante da minha
vida, que sinto muito prazer
de tê-lo vivido”, comenta o
produtor.

