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Teve início (20/03) em Araguari no Triângulo Mineiro, 
mais uma edição da Fenicafé – Feira Nacional de 
Irrigação em Cafeicultura, evento que reúne três 
grandes encontros: o XVIII Encontro Nacional de 
Irrigação da Cafeicultura no Cerrado, a XVI Feira de 
Irrigação em Café do Brasil e o XV Simpósio de Pesquisa 
em Cafeicultura Irrigada. 

O objetivo da Fenicafé é divulgar a importância da 
irrigação e seus sistemas, mostrando lançamentos de 
produtos e equipamentos, bem como os resultados de 
pesquisas para o incremento da produtividade e da 
qualidade do café do cerrado brasileiro. Tendo como 
público alvo, produtores, empresários, comunidade 
científica, estudantes e comerciantes ligados à 
cafeicultura brasileira.

A Feira de Irrigação em Café do Brasil reuniu mais 60 
expositores que ocuparam os 90 stands da feira. Foram 
proporcionados palestras, seminários e workshops, para 
produtores, técnicos, pesquisadores e lideranças do 
agronegócio. Foi a oportunidade para os cafeicultores e 
técnicos tomarem conhecimento dos resultados das 
pesquisas e também apontarem demandas para novos 
estudos. Por possibilitar um melhor aproveitamento de 
terras aparentemente inaproveitáveis para a agricultura 
e reduzir os riscos de quebra de safra, a irrigação é a 
tecnologia que tem despertado maior interesse para 
investimentos.

Prestigiaram a solenidade de abertura da Fenicafé, o 
Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais, Elmiro Nascimento; o Secretário de 
Agricultura do Estado de Goiás, Antônio Flávio Camilo 
de Lima; o prefeito de Araguari, Raul José de Belém; o 
Secretário Nacional de Irrigação, Guilherme Augusto 
Orair; o Diretor Executivo da OIC, Robério de Oliveira 
Silva; o diretor do departamento de café da Secretaria 
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Fenicafé reúne grande
         número de produtores

de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Edilson Alcântra; o diretor 
geral do CeCafé, Guilherme Braga; o Presidente do CNC, 
deputado federal Silas Brasileiro; o presidente da 
Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Francisco Sérgio 
de Assis; o Assessor especial do gabinete do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Aguinaldo José 
de Lima; o presidente da Associação dos Cafeicultores 
de Araguari (ACA), Nivaldo Souza Ribeiro; o deputado 
federal Luiz Humberto Carneiro; o deputado estadual 
Lafayete Andrada; além de outras autoridades e 
personalidades regionais.

O ponto central do primeiro dia de reunião foi o Fórum: 
Irrigação no Brasil: diretrizes e desafios, tendo como  o 
palestrante Guilherme Augusto Orair – Secretário 
Nacional de Irrigação do Ministério da Integração 
Nacional. Em seguida houve um debate para discutir 
soluções e inovações para o setor.
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O presidente Nivaldo Souza recebe personalidades

Solenidade de abertura


