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Café inova 
com formato de 
coworking de eventosGastronomia

Festival Brasil Sabor vai até o dia 30 de maio
A 15ª edição do Festival Brasil Sabor já começou e vai até o dia 

30 de maio. Segundo o presidente da Abrasel-DF, Beto Pinheiro, é 
uma excelente oportunidade para movimentar a economia do setor, 
com pratos a preços promocionais. São três faixas de preço (R$ 34, 
R$ 54 e R$ 74), e esse valor engloba um prato – que pode ser um já 
existente do menu ou uma criação própria para o festival – e mais 
uma Coca-Cola sem açúcar em lata. O combo pode ser degustado no 
próprio bar ou restaurante participante ou retirado no local (takeaway). 
Há ainda a opção de pedi-lo por delivery – próprio do restaurante ou 
de plataformas como Ifood, Rappi etc – e a taxa de entrega não está 
inclusa no preço. Para conferir os 161 participantes e seus pratos, basta 
acessar www.brasilsabor.com.br ou pelo aplicativo Appetizer (https://
appetizer.page.link/invite). Este ano, o Brasil Sabor tem uma novida-
de.Trata-se da parceria com o projeto Cerrado no Prato, sob curadoria 
da pesquisadora e professora de gastronomia do IFB, Ana Paula Jac-
ques, por meio da qual os chefs foram convidados a incluir produtos 
da sociobiodiversidade do Cerrado nas suas receitas. A ideia é estreitar 
a relação dos brasilienses com o bioma por meio da gastronomia. Sete 
casas aderiram ao projeto: Norton Restaurante, Parrilla Burger, Casa 
Baco, Barziin, Baco Pizzaria, Leo Hamu e Bla’s.  

De Graça
Hospital Veterinário registra mais 
de 18 mil atendimentos em abril
O Hospital Veterinário Público 

(HVEP), que atua sob a responsabili-
dade do Instituto Brasília Ambiental, 
realizou, em abril, 18.713 atendimentos, 
divididos em 1.807 consultas, 1.006 re-
tornos, 5.400 administrações de medi-
camentos, 8.500 exames laboratoriais e 2.000 exames de imagem, entre 
raios X e ultrassons. A unidade oferece serviços gratuitos de consultas, 
cirurgias, medicações, exames laboratoriais e de imagens, internação e 
outros tratamentos para cães e gatos, sobretudo, pertencentes a famí-
lias de baixa renda ou inscritas em programas sociais do Governo do 
Distrito Federal (GDF). Desde o início do mês de abril, o HVEP está 
distribuindo 100 senhas diariamente, sendo 60 para consultas clínicas, 
30 para emergências e 10 para a especialidade de ortopedia. As senhas 
são entregues pessoalmente, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, 
por ordem de chegada, a partir das 7h30.

Inovação
Campanha estimula o empreendedorismo
O Grupo Levvo - empresa de fast food- que possui sete franquias 

do McDonald’s e 25 pontos de venda da rede no DF e em Goiás -, 
lançou uma campanha para incentivar e valorizar o olhar empreende-
dor do brasileiro, que mesmo em situações adversas, encontra soluções 
criativas. Para participar basta responder à pergunta: “O que você fez 
de diferente e empreendedor para segurar a sua onda e de outras pes-
soas neste momento desafi ador?” As respostas devem ser publicadas 
no instagram, acompanhadas de uma foto ilustrativa e da hastag #Le-
vvandoTransformação. As duas melhores ideias serão premiadas com 
R$1.000,00 para o primeiro colocado; e R$ 400,00 para o segundo. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 28 de maio. Informações no insta-
gram @mcdonalds_levvo e o site www.grupolevvo.com.br.

Quem nunca fechou um negócio incrível 
na mesa de um café? Pensando nesta lógica, a 
empresária Michelle Cintra, formada em Ad-
ministração de Empresas, pela Universidade 
de Brasília (UnB), acaba de lançar uma cafe-
teria, na QI 11, do Lago Sul, no formato de 
Coworking de Eventos. Lá é possível encontrar 
fornecedores na área de locação de mobiliário, 
fotogra� a, cestas de café da manhã e um café 
com iguarias de primeira linha, acompanhadas 
de bebidas deliciosas (com destaque, obviamen-
te, para as bebidas à base de café e a linha de 
chás da casa). Tudo num mesmo espaço físico, 
de extremo bom gosto. Ao Jornal do Planalto, 
Michelle contou um pouco da sua proposta com 
o seu negócio e de como pretende conquistar o 
cliente pela experiência. Con� ra:

Por que empreender com uma cafeteria?
Para os amantes do café, a cafeína tornou-se 

um elemento essencial na rotina. Não é à toa 
que o produto conquistou a segunda colocação 
da bebida mais consumida no Brasil. De acor-
do com pesquisa realizada pela Jacobs Douwe 
Egberts (JDE), em 2019, estima-se que o brasi-
leiro consuma de três a quatro xícaras por dia. 
Inauguramos a cafeteria FSTA & Coffee, neste 
ano, com a intenção de proporcionar uma ex-
periência única para quem busca os diferentes 
tipos de sabor que o grão pode assumir. Para 
isso, o empreendimento conta com produtos 
artesanais, locais e diferenciados para os clien-
tes terem acesso às novidades gastronômicas.

Qual a proposta de vocês?
O intuito da FSTA & Coffee é oferecer uma 

gastronomia de qualidade junto com um am-
biente colaborativo, destinado aos empresários 
que buscam trabalhar de forma descontraída e 
com uma estrutura capaz de atender às necessi-
dades do dia a dia.

Acreditamos que todo bom negócio é fe-
chado em uma mesa de café. Defendendo essa 
ideia, nasceu a inspiração para a cafeteria. Trou-
xemos um ambiente de alto padrão que não só 
acolhe empresas, como traz comidas e bebidas 
de produtores artesanais e locais. 

Como tudo começou?
Iniciamos o projeto da cafeteria em no-

vembro do ano passado. Ao montar o plano 
de negócios, houve o entendimento de que as 
empresas não precisavam de uma estrutura de 

Coworking tradicional, mas sim de um espaço 
acolhedor para trazer os seus clientes e realizar 
reuniões. Entretanto, engana-se quem pensa que 
a cafeteria é destinada apenas aos negócios. O 
espaço recebe diferentes tipos de público, como 
famílias, grupo de amigos e empresários, o que 
torna o ambiente aberto às novidades do merca-
do para oferecer o melhor para os clientes.

Qual o diferencial competitivo da casa?
Criamos a FSTA & Coffee para proporcio-

nar uma experiência de acolhimento e comodi-
dade aos nossos clientes, tanto amantes de café 
como empresários, por meio de um ambiente 
decorado de forma aconchegante e, claro, com 
um cardápio único, repleto de comidinhas arte-
sanais, saudáveis e saborosas.

Qual a “pegada” do espaço?
A decoração da cafeteria foi realizada pela 

empresa Rose Bueno Móveis, também co-
mandado pela Michelle, fundadora da FSTA 
& Coffee. A nossa proposta é apresentar um 
ambiente em constante renovação para garan-
tir inspiração aos seus clientes. Para enriquecer 
ainda mais o espaço, o cardápio entrou em cena 
como um fator determinante para moldar o seu 
conceito relacionado à confortabilidade. Com 
comidas afetivas, que remetem à nostalgia e ali-
mentação de qualidade, a casa conta com pães 
feitos com fermentação natural, geleias artesa-
nais, cookies caseiros, bolos, chás e cafés espe-
ciais, que são a base para drinks exclusivos.

Quem são os principais parceiros da casa?
A FSTA & Coffee tem parceiros de peso. 

Pão Lá de Casa, Fortunatti Pães Artesanais, 
DoCampo, CookieS2, Calissa Sweets, Carmo-
sina, Puro Manifesto, Fitnessá , JEYY Kombu-
cha e Nude são algumas das marcas que nos 
ajudam a apresentar o melhor cardápio possível 
para quem ama uma gastronomia variada, feita 
com muito amor.

SERVIÇO: FSTA & Coffee

Contato: 61 9 99438 7307
E-mail: festaecoffee@gmail.com
Instagram: @fstaecoffee
Facebook Page: /fstaecoffee
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