
Durante os dias 21 e 23 de setembro, foi 
realizado no Espírito Santo mais um Sim-
pósio Estadual do Café. O evento, que 
está em sua décima edição, foi um su-
cesso, e aconteceu juntamente com a VII 
Feira de Insumos, no auditório do Centro 
do Comércio de Café de Vitória (CCCV). 

Com a presença de mais de 350 pessoas, o simpósio reuniu auto-
ridades, técnicos e empresários dos mais diversos setores da ca-
feicultura capixaba, destacando-se a presença de cafeicultores de 
quase todos os municípios do Espírito Santo. 

Com palestras e debates atualizados, especialmente sobre o tema 
central do evento, colheita e pós-colheita, o resultado do evento foi 
positivo, alcançando seus objetivos, dando ênfase à melhoria da 
produtividade e qualidade dos cafés capixabas, bem como a ascen-
ção da qualidade de vida do cafeicultor.

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, fala so-
bre o simpósio. “Essa edição foi especial e alcançou todos os seus 
objetivos, com presença significativa dos diversos setores do agro-
negócio café. Sem dúvida, o simpósio foi mais um instrumento de 
mudança de paradigmas no processo de colheita e pós-colheita do 
Estado”, finaliza. 

4 Desenvolvido por 

Simpósio Estadual do Café é um sucesso!

Simpósio Editorial

O CETCAF, ainda sob o impac-
to da morte do Dr. Dário Mar-
tinelli, rejubila-se, entretanto, 
pela oportunidade que tivemos 
nesses 23 anos de conviver não 
só com sua experiência e leal-
dade, como sobretudo com sua 
sincera amizade.

Estamos alegres por poder 
prestar-lhe, com o apoio do 
CCCV, significativa homena-
gem, assim como a sua querida 
família, que esteve conosco na 
solenidade do 10º Simpósio Es-
tadual do Café.

Aos poucos vamos retornando 
à normalidade vivenciando a 
difícil e imprevisível situação do 
cafeicultor capixaba diante de 
uma seca inclemente que ame-
aça todo o processo produtivo 
para a colheita 2016.

Temos percorrido as regiões 
produtoras e o desalento vai se 
generalizando com perspectivas 
sombrias.

O déficit hídrico já é bastante 
pronunciado e o ES necessita 
de chuvas urgentemente.

Resta-nos esperar que essa si-
tuação se normalize para po-
dermos voltar à normalidade do 
duro trabalho no campo.

Tenhamos esperança e conti-
nuemos trabalhando. Com as 
bênçãos do Mais Alto o trabalho 
sempre frutifica.

Confiemos!

Frederico de Almeida Daher
Superintendente do CETCAF
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Nos dias 9 a 11 de setembro, o  
Cetcaf realizou mais um Curso Prático 
de Cafeicultura Sustentável, dessa vez 
em Água Limpa, distrito de Nova Ve-
nécia. Realizado no centro comunitário 
local, o curso contou com a presença 
de 40 lideranças locais. 

O assessor técnico do Cetcaf/ Incaper, 
Marcos Moulin Teixeira, fala sobre o 
curso. “Mais uma vez, o curso reuniu 
as lideranças e oportunizou a todos 
momentos de discussões proveitosas com o objetivo de obtermos 
uma cafeicultura de qualidade”, afirmou Marcos, que finaliza agra-
decendo em nome do Cetcaf aos parceiros. 

“Mais uma vez, o Cetcaf agradece a todos os parceiros que colabo-
raram com o sucesso do curso, em especial a Prefeitura Municipal 
de Nova Venécia, e ao Senar ES, OCB/SESCOOP-ES e SICOOB”. 
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Cafeicultura Sustentável 

D u r a n t e 
o mês de 
o u t u b r o , 
o  Cetcaf 
dá conti-
nuidade ao 
trabalho de 
fomento da 

cafeicultura capixaba. Neste 
mês, dois cursos Prático de Ca-
feicultura Sustentável são mi-
nistrados pela entidade. 

O primeiro na comunidade de 
Cristal do Norte, em Pedro Ca-
nário, e o segundo, na sede 
do município de Água Doce do 
Norte. 

Para mais informações, os in-
teressados podem entrar em 
contato com o Cetcaf através 
do telefono 27 3222 1826.

Curso de cafeicultura sustentável re-
uniu lideranças em Água Limpa

Agradecimento aos patrocinadores

O Cetcaf agradece a todos os apoiadores do X Simpósio Estadual 
do Café e VII Feira de Insumos, que mais uma vez acreditaram na 
importância do evento e investiram, tornando possível mais um 
sucesso. 

Realizado pelo Cetcaf, Centro do Comércio de Café de Vitória 
(CCCV), Pedeag 3 (2015-2030), Incaper e Governo do Estado 
do Espírito Santo, o simpósio contou também com o apoio do  
Sicoob, OCB/ES, Senar/ES Faes, Metalúrgica Fardin, Fertilizantes 
Heringer, Cecafé, Sebrae ES, Consórcio 
Pesquisa Café, Tristão Comércio Exterior, 
Real Café, Revista Pró-campo, Cooabriel, 
Bandes, Abic, Sincafé, Fetaes, Câmara 
Setorial do Café, Conab e os Associados 
do Cetcaf. 

Momentos da abertura do Simpósio: fala do presidente do Cetcaf, Luiz Antonio Polese; 
fala do vice-governador, César Colnago; superintendente do Sebrae ES, José Eugênio 
Vieira; vista do alto do auditório do CCCV. 

Site

Quer ficar por 
dentro de to-
das as ativida-
des do Cetcaf 
e das novida-
des do setor 
cafeeiro no 
Espírito Santo e no mundo?

Acesse: www.cetcaf.com.br


