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 Museu do Café entregará seu Instagram para cafeteria  

mineira em nova edição do projeto Takeover 
 

Em 15 de fevereiro, o Museu do Café – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de 
São Paulo – passará o controle do seu perfil no Instagram para A Cafeteria, um coffee shop localizado no 
Sítio Santa Rita, na Serra do Caparaó, em Espera Feliz, Minas Gerais.  
 
Com acesso total à conta do MC, os gestores e baristas do espaço trarão posts sobre a história da empresa, 
informações ligadas aos tipos de café servidos – a partir da torrefação feita no próprio ambiente –, 
curiosidades envolvendo o cotidiano e eventos que marcaram o início de tradições. 
 
Para acompanhar, basta seguir o Museu no Instagram. As publicações serão feitas ao longo da segunda-feira, 
mas ficarão disponíveis mesmo após o fim da ação colaborativa.  
 
A Cafeteria 
 
A Cafeteria fica a 7km da portaria capixaba do Parque Nacional do Caparaó, onde está o Pico da Bandeira, a 
terceira montanha mais alta do Brasil.  
 
Começaram a funcionar em 2014, buscando apresentar os seus cafés para os visitantes. O estabelecimento 
foi eleito “Cafeteria Revelação” em 2016 e entrou para a lista de top 20 no ano seguinte, no Guia de 
Cafeterias do Brasil da Café Editora. 
 
Museu do Café 
Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: de quarta a domingo, das 11h às 17h (bilheteria até às 16h) 
R$ 10,00 e meia entrada para funcionários da rede pública do Estado de São Paulo e terceira idade 
Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local 
Compra de ingressos: www.ticket360.com.br  
museudocafe.org.br  
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751  
Caroline Nóbrega / Mariana Faro / Barbara Perez 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / barbara@museudocafe.org.br 
 
Assessoria de imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 
Cintia Ruiz | (11) 98080-9800 
Davi Franzon | (11) 93411-6428 
Simone Blanes | (11) 94003-1711 
imprensaculturasp@sp.gov.br  
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