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Para comemorar o Dia Mundial do Café (14/4), conheça 8 lugares para beber, comprar e aprender sobre a bebida 

CUPPING CAFÉ – Para dar o pon- 
tapé inicial em sua educação  

cafeinólatra, comece por essa cafeteria, 
que oferece blends de diferentes regiões 
brasileiras e dez tipos de extração – da 
tradicional prensa francesa à moderna 
SoftBrew. R. Wisard, 171.

FORA DA LEI – Neste coffee-truck 
nos Jardins, as bebidas feitas a 

partir de grãos mineiros levam nomes de 
criminosos internacionais (reais ou da 
ficção). Escolha entre Al Capone (espres-
so simples) ou Bonnie & Clyde (duplo).  
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 614.

ISSO É CAFÉ – Hora de experi-
mentar um coado sustentável: 

peça uma xícara de café feito com grãos 
da Fazenda Ambiental Fortaleza. A pro-
priedade paulista é conhecida mundial-
mente por seus métodos naturais e de 
cultivo orgânico. Travessa Alonso, 15.

UM COFFEE CO. – Eleito pela revista 
“Veja São Paulo” como o melhor de 

2017, esse café trabalha com grãos de 
sua própria fazenda, localizada em 
Campanha (MG), além de opções da 
região Mogiana (SP) e do Espírito Santo.  
R. Júlio Conceição, 553.

COFFEE LAB – Quer tomar um 
cafézinho de qualidade no conforto 

de sua casa? Matricule-se no Curso de 
Café em Casa e aprenda tudo sobre  
os diferentes tipos de preparo caseiro – 
da escolha do grão aos métodos de ex- 
tração. R. Fradique Coutinho, 1.340. 

TEM CAFÉ – Um lugar com tudo  
o que é necessário para fazer um 

bom café. Além da curadoria de grãos, que 
conta com dezenas de marcas e produto- 
res de diferentes regiões, a loja vende as 
ferramentas para a melhor extração da 
bebida em casa. R. Alagoas, 563.

MECASPOT – Para acompanhar  
as tendências mais recentes do 

universo cafeeiro, fique de olho na 
programação do MECACafé, que acaba 
de lançar uma série de talks e workshops 
com empreendedores e amantes da 
bebida. R. Artur de Azevedo, 499.

WOLFF CAFÉ  – Quer se tornar  
um profissional? Em sua “toca”, 

na zona norte da cidade, essa marca de 
cafés especiais oferece formação para 
baristas em dois módulos, além de dois 
cursos sobre os segredos da torra  
de grãos. R. Nogueira Acioli, 355.T
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bandas para você ficar de olho

SUPERORGANISM (Mundo)

De uma hora para outra, a música “Everybody Wants To Be Famous”, com a pega-
da indie-pop-fun, estava praticamente em todas as playlists de novidades de strea-
mings por aí. E ficou a dúvida: quem são os Superorganism? As primeiras compo-
sições da banda, que tem oito integrantes de diversos lugares (Inglaterra, Japão, 
Nova Zelândia e Coreia do Sul), nasceram via internet, e o primeiro single logo 
virou trilha do jogo “FIFA 18”. O som deles é fruto dessa mistura multicultural web 
2.0, resultando em músicas supercool e divertidas. wearesuperorganism.com

BIKE (Brasil)

Uma das grandes crias da nova safra de bandas indie-com-um-pézinho-no-psico-
délico brasileiras, a Bike acaba de lançar seu terceiro álbum, “Their Shamanic 
Majesties’ Third Request”. Cheio de guitarras viajonas, vozes enterradas repletas 
de ecos, efeitos e sintetizadores mil, o grupo goiano vem gradualmente dizendo  
a que veio, apresentando seu universo onírico e até bucólico – que pode ser visto 
nos nomes de músicas como “Núvem”, “Voo/Pássaro”, “Aroeira”. O disco conta 
com a participação dos ótimos Bonifrate e Tagore. bikeoficial.com

DENOV (Brasil)

Caso o refrão “De quebradinha cheio de onça / Dando drift de Monza” não tenha 
passado pelos seus ouvidos, corra agora para as redes do Denov e vá ouvir “Mon-
za Drift”, com participação de Naio. É o som mais essencial do trap BR hoje, de 
muita good vibe e grude inexplicável. O rapper de Ferraz de Vasconcelos (SP) tem 
lançado track atrás de track numa produção coesa admirável, transitando entre 
vibes contemplativas, como em “Se Essa Noite Eu Morrer, Pt. 2”, e o pique ro-
mântico da recém-lançada “Musa”. Bom demais! facebook.com/denovelevado

GRETA VAN FLEET (EUA)

Você dá play em “Highway Tune” e tem quase certeza de que é o Led Zeppelin. 
Quando o vocalista Josh Kiska dá seu grito inicial, você tem certeza de que, na 
verdade, é o Robert Plant. Mas não é. Os americanos de Michigan têm tudo que 
é necessário para uma boa banda de rock: boas músicas, um bom frontman, atitu-
de e aura vintage. Mas tem um momento em que isso começa a parecer um tiqui-
nho forçado – aquela vibe “banda de produtor”, tudo no lugar até demais. Nem 
por isso deixa de ser bom. É daqui direto para os anos 70. gretavanfleet.com

por Bananas Music Branding
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