
No mês de agosto, o Cetcaf realizou, juntamente com seus parcei-
ros, três treinamentos Nutrição e Manejo da Lavoura Cafeeira, nos 
municípios de Baixo Guandu (06/08), Colatina (07/08) e São Roque 
do Canaã (08/08). Ainda em agosto, foi realizado um Curso Prático 
de Cafeicultura Sustentável em Apiacá, nos dias 20 e 21.

É neste mês que toda a cadeia produtiva ligada 
ao agronegócio café do Espírito Santo participa 
do 12º Simpósio Estadual do Café e IX Feira de 
Insumos, com abertura dia 24, e extensa pro-
gramação nos dias 25 e 26 de setembro.  

A cada dois anos o Cetcaf, juntamente com 
seus parceiros, realiza no auditório do Centro 
do Comércio de Café de Vitória (CCCV), o Sim-
pósio Estadual do Café. O evento já é esperado 
por todos os envolvidos no agronegócio café do 
Espírito Santo, uma vez que coloca em pauta 
temas importantes e atuais do setor cafeeiro. 

O objetivo é aprofundar conhecimentos e discutir encaminhamentos 
para a cafeicultura capixaba e demais setores do negócio-café. O 
superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, fala sobre o 
que esperar do evento. 

“Este ano estaremos realizando o 12º Simpósio Estadual do Café e 
IX Feira de Insumos com o atualíssimo tema “Clima, Água e Energia 
em Foco”. E estarão presentes os mais renomados especialistas da 
área pra juntos discutirmos os nossos gargalos e as alternativas de 
que dispomos para solucioná-los”, explica.

O superintendente finaliza convidando todos a participarem. “Sua 
presença será fundamental pra o êxito desse evento, lembrando que 
após a solenidade de abertura do dia 24, com a conferência do Pro-
fessor e Climatologista Luiz Carlos Molion, será servido um coquetel 
oferecido pelo CCCV”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site: 
www.cetcaf.com.br
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Participe do Simpósio Estadual do Café!

Simpósio Editorial

Notícias que 
precisamos saber!

A Embrapa e a Conab divul-
gam notícias que envolvem, 
sobretudo, o café. Assim, se-
gue algumas informações:

1. Safra mundial do ano 
cafeeiro 2018/19 atinge 174,5 
milhões de sacas.

2. Produção de arábica 
com 104 milhões e conilon com 
70,5 milhões de sacas.

3. A safra mundial 2017/18 
foi de 158,5 milhões de sacas.

Poderíamos ir listando mui-
tos outros números e notícias 
que justificam o preço do café 
commodities no patamar que 
ele se encontra. Penso que de-
vemos lembrar que o consumo 
mundial cresce por volta de 2% 
ao ano e os cafés especiais, 
crescem em torno de 20% ao 
ano.

Vamos analisar que a biena-
lidade no café arábica do Brasil 
não é determinante para dizer 
se a safra é maior ou menor 
que a do ano anterior. Também, 
precisamos de estar atentos à 
evolução da produção e consu-
mo do café conilon: 40% da úl-
tima safra foi desta variedade.

Estou seriamente preocu-
pado com a pouca qualidade 
de nossos cafés de combate: 
por misturas de escolhas, que 
dificulta apreciar na xícara o 
verdadeiro prazer de se tomar 
um bom CAFÉ  inclusive, o que 
muito me tem “encucado” é a 
legal (não moral) mistura de 
milho no café, desde que cons-
te no rótulo. Não lhe soa como 
absurdo? Quanto se mistura? 
Por que isto?

O consumidor final está cada 
vez mais exigente e necessi-
tamos atender seus paladares 
com um café de bom sabor.

Prezados componentes da 
CADEIA DO CAFÉ, precisamos 
entender que, sem o produtor 
remunerado adequadamente, 
não teremos café!

Quanto a nós, permaneça-
mos unidos!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Legendas das fotos em sentido 
horário: 

Foto 1: Treinamento em Baixo 
Guandu; 
Foto 2:  Treinamento realizado 
em Colatina; 
Foto 3: Treinamento em São Ro-
que do Canaã foi sucesso;
Foto 4: Curso prático realizado 
em Apiacá. 

Curtas 
Site

Já visitou a 
página do 
Cetcaf hoje?  
Acesse nos-
so endereço 
e l e t r ô n i c o 
e fique por 

dentro das novidades do agro-
negócio café no Espírito San-
to, Brasil e no mundo. 

No site também é possível 
acompanhar as edições an-
teriores do Cetcaf Online.   
Acesse: www.cetcaf.com.br 

Capacitação
Treinamentos e cursos 


