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Peru se destaca como um dos principais produtores
mundiais de café “gourmet”
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Peru busca se estabelecer como o segundo maior exportador de café orgânico em todo o mundo e também
valorizar o setor produtivo como uma importante fonte de renda, pois beneficia 223.000 famílias que nele
trabalham

Peru está entre os 10 principais países produtores e exportadores de café “gourmet”,
juntamente com Brasil, México, e outros, disse o ministro da Agricultura e Irrigação, Juan
Manuel Benites.
O Ministro disse que, a fim de fortalecer essa atividade produtiva, o governo peruano aprovou
nova estratégia de desenvolvimento para o setor cafeeiro de 2016 a 2018.
Segundo Benites, com esta política, Peru procura estabelecer-se como o segundo maior
exportador de café orgânico do mundo e também valorizar o setor produtivo como uma
importante fonte de renda, pois beneficia 223.000 famílias que trabalham nele.
Entre outros objetivos, este programa também pretende aumentar em mais de 10% o consumo
interno de café, para superar o atual que mal chega a 500 gramas por habitante e por ano,
abaixo de países como o Brasil, onde são consumidos cerca de seis quilos per capita ao ano.
Benites acrescentou que outro objetivo das autoridades peruanas é conseguir a renovação de
cerca de 80.000 hectares de terras agrícolas, dedicadas à produção de café nos próximos anos.
Com relação às projeções das exportações do setor cafeeiro em 2016, o ministro da Agricultura
observou que é esperado cerca de US$700 milhões em exportações de grãos.

Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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