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Colheita Editorial

Indústria livre para 
importar café 

 O ministro da Agricultura, 
segundo a imprensa, falou há 
dias, que pode ser importado 
café livremente pela indústria 
brasileira. Precisamos raciocinar 
com os diversos cérebros envol-
vidos nesta “pendenga”.

De um lado, os que querem 
ter a autorização para importar. 
Do outro, os que pensam o que 
o mercado vai “ler” nas entreli-
nhas de “o maior produtor mun-
dial de café” importando, o que 
está acontecendo no mundo? 
Naturalmente, falta o produto. 
Se falta, vai haver procura para 
formação de estoque e a conse-
quência é o aumento de preço.

Mas isto não é o que os se-
tores da indústria querem. Na 
verdade, o que interessa para 
este setor é o preço baixo da 
matéria-prima, para que eles 
ganhem dinheiro na sua trans-
formação. Elevar o preço, faltar 
mercadoria, importar, nada dis-
so interessa. O único objetivo 
é ter preços baixos dos nossos 
produtos para que a transfor-
mação seja lucrativa.

Se estivesse faltando café e 
a importação autorizada, con-
forme noticiou a imprensa, a 
indústria, se não estivesse es-
tocada, teria importado.

Matar a “galinha dos ovos de 
ouro” local, não é tão simples 
assim.

A indústria sabe que o cafei-
cultor é seu parceiro. Precisa 
vender seu produto. O que a 
indústria precisa admitir, tam-
bém, são os fatores que dimi-
nuem a produção, aumentando 
o seu custo.

Daí a necessidade de se re-
munerar melhor o produto, que 
neste período da seca que o Es-
pírito Santo atravessa é menos 
abundante que nos anos ante-
riores. Mas não falta o produto, 
e por isso, continuamos sendo 
terminantemente contrários à 
importação de café e qualquer 
movimento nesta direção.

Cafeicultores, unamo-nos e 
seremos fortes. Façamos quali-
dade e o mercado nos remune-
rará.

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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No dia 13 de maio, o Cetcaf esteve em 
Pinheiros, na 10ª Campanha da Melhoria 
da Qualidade e Início da Colheita do Café 
no Espírito Santo - 9º Noroeste Café Co-
nilon, importante evento de cafeicultura 
do estado. 

Realizado na propriedade de Adauto  
Orletti, o evento reuniu mais de 700 pes-
soas, entre produtores rurais, pesquisa-
dores, representantes de instituições pú-
blicas, da cadeia produtiva do café, além 
de autoridades, como o governador do 
ES, Paulo Hartung, o governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, o vice-governa-
dor do ES, César Colnago, e o secretá-
rio de Estado da Agricultura, Octaciano 
Neto.

O superintendente do Cetcaf, Frederico de 
Almeida Daher, parabeniza a Prefeitura Municipal de Pinheiros e o 
Governo do Estado, através do Incaper e da Secretaria da Agricultu-
ra, por mais essa edição do evento, assim como o cafeicultor Adauto 
Orletti e família por abrir sua propriedade. “Essa campanha é im-
portante porque sinaliza para todo setor conilon no Espírito Santo 
a necessidade de colher o café no momento adequado, evitando 
perda de peso significativa e garantindo mais qualidade do produto 
final”, ressalta. 

Frederico saúda também o empreendimento Robusta Coffee, que 
sediou o início da colheita, por acreditar na inovação e resultados 
sempre promissores da cafeicultura capixaba.

Curtas 
Painés do Simpósio

O Cetcaf e 
seus parcei-
ros definiram 
os temas dos 
três painés 
do Simpósio 
Estadual do 

Café. São eles: 
- Painel 1: Mercado e Pers-
pectivas
- Painel 2: Consumo e In-
dustrialização
- Painel 3: Tecnologia e Con-
juntura

O 11º Simpósio Estadual do Café 
será realizado entre os dias 26 e 
28 de setembro, no Centro do 
Comércio de Café de Vitória. 

Agende-se!

Edição 100 do Cetcaf Online

Neste mês, o Cetcaf Online lan-
ça sua 100ª edição. Um marco 
para a entidade, que desde de 
1993 desenvolve atividades de 
fomento tecnológico da cafei-
cultura capixaba, e encontrou 
no veículo de comunicação mais 
uma forma de falar diretamente 
com seu público-alvo. 

Lançado pela primeira vez em 
março de 2009, o informativo 
online do Cetcaf sempre foi 
pautado pela responsabilida-
de de informar aos seus as-
sociados, parceiros e demais 
atores envolvidos no agrone-
gócio café do Espírito Santo 
as suas ações, assim como as 

Robusta Coffee sediou o evento 

Em maio, o Cetcaf esteve em Pedro Canário 
com o treinamento “Café com Sustentabili-
dade – Nutrição e Manejo”. O projeto-piloto 
foi um sucesso e vai se multiplicar para mais 
20 municípios do Espírito Santo logo após a 
colheita. 

Dentre os temas abordados no treinamento, 
encontram-se a coleta de amostras de solo, 
fertilização da lavoura mediante análise de 
solo, poda e desbrota do cafeeiro, além do 
uso eficiente da irrigação, economizando 
água e aumentando a rentabilidade da la-
voura. 

Treinamentos
Nutrição e Manejo

informações relevantes para 
o setor cafeeiro. 

Ao longo desses oito anos, 
muitas notícias foram vei-
culadas. Umas boas, outras 
nem tanto, mas todas com 
o compromisso de manter 
a cadeia informada e unida 
com o propósito do fortaleci-
mento da atividade cafeeira 
no estado. 

Nesta 100ª edição, o Cetcaf agra-
dece o reconhecimento de todos 
e compromete-se a dar continui-
dade as suas metas de trabalhar 
arduamente em prol da cafeicul-
tura capixaba.

100

Autoridades degustam o café Fa-
zenda Venturim


