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Cetcaf e parceiros comemoram o 
11º Simpósio Estadual do Café

Sucesso! Editorial

Sobre o simpósio...
 O que vimos em nosso XI 

Simpósio Estadual do Café?  
Por que responder esta pergun-
ta? Afinal, nosso espaço quase 
ficou pequeno para os que se 
propuseram a ir ao encontro 
dos conhecimentos, informa-
ções e trocas de experiência. 
Então, para os que não pude-
ram ir, vimos o seguinte:

Um dos pontos altos do sim-
pósio foi a Palestra, com “P” 
maiúsculo, do Chefe da Embra-
pa, Evaristo de Miranda, que 
revelou uma realidade jamais 
pensada pelas autoridades 
quando determinaram a feitu-
ra do CAR (Cadastro Ambiental 
Rural).

 Nós, produtores rurais, pre-
servamos o meio ambiente 
(florestas) mais que o gover-
no e usamos 9% do território 
nacional para produzir alimen-
tos para o mundo. Revelou-nos 
uma infinidade de coisas posi-
tivas e que o mundo nos con-
denava. Estamos no caminho 
certo.

Desafios da exportação, co-
mercialização de cafés dife-
renciados e produção, versus 
consumo de cafés. Tivemos a 
oportunidade de receber infor-
mações preciosas de toda esta 
cadeia ligada à nossa ativida-
de. Vimos que não exportamos 
mais café pelo nosso porto de 
Vitória e que isto encarece nos-
sa produção. 

Também ouvimos que temos 
que trabalhar para agregar va-
lor à nossa produção: evitar 
vender commodities e fazer 
cafés de qualidade. O merca-
do pagará por isto, sim. Vimos 
ainda, que o consumo de cafés 
de qualidade sobe muito mais 
do que o crescimento de con-
sumo de café no mundo e que 
isto é uma tendência a médio e 
longo prazo.

Discutimos sobre importa-
ção de café, o solúvel brasileiro 
bem como a respeito dos mi-
crolotes de cafés especiais e 
sua sustentabilidade. Às vezes 
ouvimos coisas que não gos-
taríamos de ouvir. Precisamos 
deixar a especulação para os 
especuladores. 

Nós somos produtores e pre-
cisamos saber quanto nos cus-
ta nossa produção e por quanto 
precisamos vender para perma-
necermos na atividade. A lógica 
da indústria e do comércio não 
é a mesma nossa. 

Não temos a quem repassar 
nossos custos e por isso preci-
samos mantê-los o mais baixo 
possível. Assim, ao precisar 
vender, se não tivermos agre-
gado valor, teremos que nos 
submeter à commodities. E aí, 
é dolorido, visto que não nos 
perguntam quanto custou e 
sim, nos oferecem quanto eles 
querem nos pagar ou quanto o 
mercado está pagando.

Enfim, muitas informações 
para serem processadas e as-
similadas.

 Sabemos que estamos no 
caminho certo e, mais que 
nunca, vimos dados deste ca-
minho. Resta-nos aproveitar as 
informações, melhorar nossa 
produção e procurar melhorar 
nossa qualidade de vida.

Atenciosamente,

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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O Cetcaf e seus parceiros agradecem às cen-
tenas de cafeicultores e demais atores do 
agronegócio café que compareceram a mais 
uma edição do Simpósio Estadual do Café. 

Foram três dias especiais, que renderam 
uma discussão rica e de qualidade, propor-
cionando mais conhecimento a todos que 
fazem parte da cadeia produtiva cafeeira do 
Espírito Santo. 

Simultaneamente ao evento, aconteceu 
também a VIII Feira de Insumos, que 
oportunizou ao produtor a chance de co-
nhecer as novidades que surgiram nos úl-
timos anos. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, parabeniza 
todos os envolvidos com o simpósio. “Para o Cetcaf é uma honra ser 
o realizador de um evento desse porte. Agradecemos a confiança de 
todos e nos comprometemos a realizar um simpósio cada vez mais 
conectado às necessidades do produtor e do mercado da cafeicutura 
capixaba. Em 2019, estaremos novamente juntos, sempre buscando 
o melhor para o setor cafeeiro do Espírito Santo”, finaliza.  

Nutrição e manejo da lavoura 
No mês de setembro, foi a vez de 
o município de Dores do Rio Pre-
to receber o treinamento “Nutrição 
e Manejo da Lavoura Cafeeira”. A 
equipe do Cetcaf proporcionou aos 
líderes da cafeicultura local mais 
uma oportunidade de aprenderem 
sobre as tecnologias de ponta usa-
das para a melhoria da cafeicultura 
regional.

O treinamento aconteceu no dia 
12 de setembro e contou com a 
participação do Incaper local e do 
Sicoob. O Cetcaf agradece à admi-
nistração municipal e aos demais 
parceiros pelo apoio em mais um 
evento de sucesso para a valoriza-
ção da cafeicultura capixaba. 

O presidente do CCCV, Jorge 
Nicchio Sobrinho, entre o 
superintendente do Cetcaf, 
Frederico  Daher,  e o assessor, 
Marcos Teixeira

Brejetuba
Cetcaf participa de eventos em Brejetuba

Dores do Rio Preto

Nos dias 21 e 22 de setembro, a equipe do 
Cetcaf se fez presente em Brejetuba para o 16º 
Encontro de Cafeicultores de Brejetuba, o 3º 
Simpósio dos Cafés das Montanhas do Espírito 
Santo, e o Seminário sobre Indicação Geográ-
fica para Café. O município é o maior produtor 
de café arábica do estado e tem na produção 
cafeeira sua principal atividade econômica.

Entre palestras e debates, os produtores locais 
puderam discutir sobre o mercado e qualidade, 
indicações geográficas para os cafés do Espíri-
to Santo, manejo e poda da cultura do cafeeiro 
e a importância do produtor rural para a eco-
nomia de Brejetuba. 

O Cetcaf parabeniza o Incaper, a Prefeitura Mu-
nicipal de Brejetuba e o Sebrae pela organiza-
ção dos eventos, que sem dúvida, contribuem 
para que o município continue se destacando 
no cenário estadual e nacional na produção de 
arábica. 

Foto 1: O presidente do 
Cetcaf, Bento Venturim, na 
abertura do simpósio; 
Foto 2: Centenas de produ-
tores compareceram ao 
evento;
Foto 3: Auditório do Cen-
tro do Comércio de Café de 
Vitória (CCCV) ficou lotado; 
Foto 4: Feira de Insumos 
também atraiu a atenção 
dos produtores


