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Cetcaf reforça a importância do Simpósio 
Estadual do Café 

Simpósio Editorial

Café com sustentabilidade
 O produtor de café, em es-

pecial, precisa ser alertado e 
tem que se mover para dizer o 
que quer para o futuro de sua 
atividade. Até agora, com avan-
ços expressivos, conseguimos 
alta produtividade e excelente 
qualidade num trabalho muito 
bem feito pelos nossos órgãos 
de pesquisa e assistência téc-
nica. Com isso, sem expansão 
de área plantada, fizemos do 
Espírito Santo, o segundo maior 
produtor de café do Brasil. 

Mas não basta! É injusto pro-
duzirmos com a eficiência que 
alcançamos e nos colocarmos 
na mão de especuladores ou 
da indústria sem regras esta-
belecidas. Essa política é o que 
precisamos discutir e formular 
para que nossos representantes 
encaminhem para o foro com-
petente para que se torne lei. 
Daí teremos possibilidade de 
caminhar e saber aonde iremos 
chegar.

Hoje, somos bons na produ-
ção e produtividade. Bastante 
desorganizados sim, mas efi-
cientes apesar disto. Porém, 
penso que esta nossa deficiên-
cia decorre também da desorga-
nização da política, ou melhor, 
da FALTA dela. Não sabemos do 
amanhã. E aí?

Mais uma vez o Cetcaf está 
organizando um simpósio para 
discutir a SUSTENTABILDIADE 
DO NOSSO CAFÉ. De 26 a 28 de 
setembro estaremos conversan-
do com todos os seguimentos da 
cafeicultura para estudarmos o 
que nós queremos para o futu-
ro de nossa atividade. Sabemos 
que sustentabilidade se dá em 
diversas áreas da cafeicultura: 
social, ambiental e política. As 
primeiras, já muito discutidas, 
sabemos de seus efeitos. A PO-
LÍTICA, por não lhe termos dado 
a devida importância, sofremos, 
desde o final do ano passado. 
Os reflexos da falta de política 
da CAFEICULTURA BRASILEIRA 
está tirando dos cafeicultores, 
em torno de R$ 200 por saca de 
café produzido.

Vamos todos participar desta 
luta. Caso contrário, continua-
remos entregando nosso suor 
para que outros o usufruam.  

Permaneçamos unidos! 

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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A cadeia do agronegócio ca-
feeiro do Espírito Santo tem 
um encontro marcado entre 
os dias 26 e 28 de setembro 
na 11ª edição do Simpósio Es-
tadual do Café. Neste período 
em que os produtores têm so-
frido com inúmeras adversida-
des no setor, o evento torna-
se ainda mais necessário. 

O superintendente do Cetcaf, 
Frederico de Almeida Daher, 
reitera a importância da reali-
zação do simpósio. “Neste ano, vamos discutir as questões relativas 
à sustentabilidade das atividades, considerando a crise dos preços, 
a crise do cenário econômico brasileiro e crise climática. O momento 
é de união, de buscarmos trabalhar juntos”, afirma o superintenden-
te, completando que a participação de todos os setores, incluindo 
atores políticos e comerciais, é  importante para garantir um alinha-
mento nas ações que devem ser adotadas. 

Realizado pelo Cetcaf e parceiros desde 1994, o Simpósio Estadu-
al do Café acontece a cada dois anos e seu objeto é proporcionar 
o intercâmbio de informações conjunturais e mercadológicas entre 
todos os setores que compõem o agronegócio café e manter um 
estreito diálogo nos segmentos de produção, comércio, indústria e 
prestação de serviços, visando ao aumento da competitividade na 
cafeicultura.
 
O 11º Simpósio Estadual do Café será realizado no auditório 
do Centro do Comércio de Café de Vitória. Agende-se! Parti-
cipe! A programação está sendo construída com o Cetcaf e 
seus parceiros para garantir uma discussão rica e de quali-
dade. 

Curtas 
Início da Colheita

Dia 13 de maio, 
o Cetcaf con-
firma presen-
ça no 10º Ano 
da Campanha 
da Melhoria da 
Qualidade e Iní-
cio da Colheita 
de Café no ES 
e 9º Noroes-

te Café Conilon, que acontece 
em Pinheiros, na propriedade 
Adalto Orletti e família,  realiza-
do pela Prefeitura Municipal de 
Pinheiros e Governo do Estado 
através do Incaper e Secretaria 
da Agricultura.

Feira de Insumos 

Juntamente com o simpósio é 
realizada a Feira de Insumos. 
Em sua 8ª edição, a feira conta 
com a participação de diversas 
empresas de insumos do se-
tor cafeeiro, dando ao produ-

No mês de abril, o Cetcaf deu continuidade aos treinamentos “Café 
com Sustentabilidade – Colheita e pós-colheita”. Foram quatro 
treinamentos que alcançaram as lideranças da cafeicultura de cada 
município visitado, oportunizando o conhecimento de ações que 
ajudem a alavancar a produção capixaba. 

Em maio, o Cetcaf e seus parceiros dão continuidade aos treina-
mentos e demais ações de fomento da cafeicultura capixaba. Na 
primeira semana do mês, nos dias 4 e 5, foi realizado o IX Simpó-
sio Regional de Café Conilon, em Afonso Cláudio, no Centro Cultu-
ral José Ribeiro Tristão.

Abaixo, registros dos cursos realizados em abril:

Treinamentos
Café com sustentabilidade 

No dia 4 de abril, aconteceu o treinamento em Iconha, seguido de Alfredo Chaves, no 
dia 5. No final do mês, dia 25,  foi a vez de os cafeicultores de Divino São Lourenço 
receberem o treinamento “Café com Sustentabilidade – Colheita e pós-colheita”, e finali-
zando abril, no dia 26, o Cetcaf e seus parceiros estiveram em Irupi.

tor a oportunidade de conhecer 
as novidades que surgiram nos 
últimos dois anos. Assim como 
no simpósio a entrada é franca 
e todos os visitantes são bem-
vindos!

Insumos


