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PRONUNCIAMENTO DE ABERTURA DO PRESIDENTE 
DO CETCAF, DÁRIO MARTINELLI, NO 9º SIMPÓSIO 

ESTADUAL DO CAFÉ / VI FEIRA DE INSUMOS 
(24 a 26/09/2013) - Auditório do CCCV 

 
Prezados   Senhores 

 
 Como presidente do CETCAF, sinto-me honrado em 

estar aqui, reunido com todos os elos da cadeia do café, 

para abertura de mais um Simpósio Estadual do Café.   

Desta feita em sua nona edição, sempre procurando trazer 

ao setor informações atualizadas que possam balizar ações 

calcadas num planejamento sério, condizente com as reais 

necessidades do setor. 

 Aqui, no Estado do Espírito Santo, temos a ventura de 

estarmos juntos: produção, comércio, indústria, exportação, 

governos estadual e municipais, indústria de insumos,  

no trabalho incansável de dar sustentabilidade à 

cafeicultura no Espírito Santo.  

Em função dessa parceria frutuosa, que completa agora 

vinte anos, há muito a comemorar-se. 
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Deixamos de ser o "patinho feio" da cafeicultura 

nacional para nos tornarmos referência em cafeicultura de 

qualidade no Brasil e no mundo. 

Com 0,55% do território nacional já produzimos cerca 

de 25% de todo café brasileiro. 

 É um dado robusto que atesta nossa capacidade de 

trabalho, de inovação tecnológica e transferência de 

tecnologia, dando ao cafeicultor capixaba grande 

competitividade, embora as dificuldades, hoje vivenciadas 

por todos com a queda substantiva dos preços do café, seja 

ele arábica ou conilon. 

Com apoio do CCC-V, do Governo do Estado do 

Espírito Santo, em parceria com a SEAG/INCAPER, 

Fertilizantes Heringer, COOABRIEL, SENAR, Sistema 

OCB/SESCOOP, BANDES, BANESTES, SICOOB, 

SEBRAE-ES, CREA-ES, CECAFÉ e outros parceiros 

fundamentais nossos associados, como a MARCA CAFE, 

UNICAFE, SIMEX, CAFENORTE , CUSTODIO FORZA, 

TRISTÃO, REAL CAFE SOLUVEL, PERIM COMERCIAL 
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EXPORTADORA, RIO DOCE CAFE, NICHIO SOBRINHO, 

FERTILIZANTES HERINGER,   COOABRIEL e CCC-V. 

A todos esses, nosso mais profundo agradecimento. 

Tenho certeza que não decepcionamos, pois, dos 

resultados alcançados nesses últimos 20 anos, o CETCAF 

esteve presente em todas as ações em prol do soerguimento 

de nossa cafeicultura. 

Com o presente Simpósio, estamos completando 9 

Simpósios Estaduais, além da realização de 18 Simpósios 

Regionais, 28 Encontros de Cafeicultores, 79 Cursos 

Práticos de Cafeicultura Sustentável, 32 treinamentos para 

produção de café com qualidade, atingindo mais de 20 mil 

cafeicultores. 

Realizamos, ainda, estudo técnico-científico com a 

ABIC para detecção das verdadeiras qualidades sensoriais 

do café conilon, que acabou por desmistificar o conilon como 

café de qualidade inferior, cujos resultados foram 

apresentados no ENCAFE de 2006, em Guarapari.  
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Realizamos também, com o Ministério da Ciência e 

Tecnologia, a implantação de unidades referenciais na 

produção do conilon CD.  

Realizamos também,  estudo de inovação tecnológica 

de secagem de café em terreiro coberto, na propriedade do 

Sr.Ozilio Parteli, cujos resultados validaram a tese de 

mestrado do Engº  Agrônomo Marcos Moulin Teixeira, 

ressaltando-se o apoio financeiro do CCC-V e a participação 

do SR. Odilon Nicchio e do deputado  estadual Genivaldo 

Lievori. 

Realizamos ainda, com o apoio da Seag/Incaper e do 

Centro de Ciências Agrárias da UFES, estudo visando a 

recomendação técnica para implantação e manejo de 

irrigação na cafeicultura de conilon. 

São ações que justificam a existência do CETCAF 

como agente de importância capital nos destinos da nossa 

cafeicultura. 
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Além de todos esses feitos, nos orgulhamos de ter 

estado presente em todos os foros no Brasil, onde os 

interesses da cafeicultura capixaba estiveram em jogo.  

Por final, gostaríamos de ressaltar o apoio que sempre 

tivemos dos governos estaduais nestes 20 anos, além de 

destacar as pesquisas efetuadas pelo INCAPER e que 

ensejaram a mudança do perfil tecnológico de nossa 

cafeicultura. 

Aos pesquisadores e extensionistas do INCAPER, 

nosso profundo reconhecimento. 

Estamos certos que muitos avanços ainda estão por vir 

e o CETCAF pretende continuar sendo protagonista nessa 

história de sucesso.  

 

Obrigado e ótimo Simpósio a todos! 

 

   


