
Em setembro, o Cetcaf realizou o 12º Simpósio                              
Estadual do Café e a IX Feira de Insumos. 
E mais uma vez, o evento foi um sucesso total, 
reunindo cerca de 400 pessoas do agronegócio 
café no Espírito Santo e enchendo de orgulho 
seus organizadores. 

Quer saber um pouco mais sobre como foi? 
Acompanhe as fotos abaixo!

Neste mês de outubro, o Cetcaf inicia a elaboração 
do planejamento para suas ações em 2020, visando à 
sustentabilidade da principal atividade rural do estado 
do Espírito Santo que é a cafeicultura. 

Com certeza muitas ações para o fortalecimento da ca-
feicultura capixaba estão sendo pensadas pela equipe. 

O Cetcaf realizará no mês de novembro 
mais seis treinamentos Café com Susten-
tabilidade - Nutrição e Manejo. Os municí-
pios estão sendo definidos e assim que es-
colhidos, a informação estará disponível. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico 
de Almeida Daher, frisa a importância dos 
treinamentos para a cafeicultura capixaba. 
“Esses treinamentos têm sido vitais para a 
mudança do perfil tecnológico da cafeicultura do Espírito Santo, e o 
Cetcaf pretende executá-los com bastante esmero”, finaliza. 

4 Desenvolvido por 

Cafeicultura capixaba faz bonito no 
Simpósio Estadual do Café

Simpósio Editorial

Brilhante simpósio!
O Simpósio do Cetcaf, ocorri-

do nos dias 24 a 26 de setem-
bro, merece um destaque pelo 
seu bem-sucedido resultado! 
Não é falta de modéstia dizer 
que a programação extensa foi 
bem elaborada e bem execu-
tada!  Palestrantes bons com 
assuntos do momento! Preciso 
fazer este registro, para os que 
não sabem, nosso Cetcaf tem 
somente 5 (cinco) pessoas na 
execução de todas as suas ati-
vidades! 

Não contratamos nenhuma 
empresa para montar a progra-
mação ou contratar os serviços! 
Mas a organização e a realiza-
ção, pareceu de profissionais 
da área! Pelo menos foi esta a 
minha percepção! Aliás, nossa 
equipe tem se mostrado muito 
polivalente! Parabéns!

Precisamos registrar que há 
26 anos o Cetcaf vem traba-
lhando em parceria com enti-
dades de relevância no Estado 
em prol da nossa cafeicultura! 
Inegável constatação! E deste 
processo educativo, parecen-
do repetitivo, (necessário, se é 
educativo), às vezes nos mos-
tra surpresas quando dos resul-
tados de nossos concursos pelo 
Estado, onde os vencedores se 
reportam a terem iniciado seu 
trabalho após um curso ou trei-
namento do nosso Cetcaf! 

Penso que este é um momen-
to muito propício para esta re-
flexão, visto que a questão da 
educação, assim como todas as 
atividades estão sofrendo com 
as mudanças radicais de meto-
dologia em virtude do inevitável 
uso da tecnologia. Nós também 
precisamos ingressar nesta 
onda! 

 Aliás, registramos com mui-
ta alegria, que temos um grupo 
de whatsApp, onde participam 
componentes da cadeia produ-
tiva e industrial do nosso café, 
do qual, por sua diversidade de 
ideias, faz surgir outros grupos 
específicos, para o bem e o bom 
encaminhamento de eventos 
importantes de nossa cafeicul-
tura. 

O mais notável, entre outros 
importantes para a macrocafei-
cultura, está o que trata da SIC, 
Semana Internacional do Café 
de Belo Horizonte (MG) (maior 
evento da cafeicultura brasi-
leira, segundo os entendidos). 
Nossa comunicação chega mais 
longe e mais rápido quando uti-
lizamos bem os recursos dispo-
níveis.

 Sim, poderíamos registrar 
muitos serviços prestados pelo 
Cetcaf, mas, para fechar, quere-
mos dizer que o processo edu-
cativo está em curso e vamos 
continuar batendo na tecla da 
inovação para aproveitarmos os 
recursos que estão à nossa dis-
posição e modernizarmos nossa 
forma de levar conhecimento e 
continuar pregando que a nos-
sa saída, dos produtores, é fa-
zer cada vez mais, produto de 
qualidade, repetindo, utilizando 
as TECNOLOGIAS QUE ESTÃO À 
NOSSA DISPOSIÇÃO E ALCAN-
CE!

 
                              
 Permaneçamos unidos!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Capacitação
Treinamentos em novembro 

FOTO 1: Presidente do Cetcaf, 
Bento Venturim, em seu pro-
nunciamento na abertura.
FOTO 2:Presidente do CCCV, 
Jorge Luiz Nicchio, m seu pro-
nunciamento na abertura.

Planejamento
Planejamento 2020

FOTO 3: Secretário de Estado da 
Agricultura em exercício, em seu 
pronunciamento na abertura.
FOTO 4: Conferencista Luiz Carlos 
Molion fala sobre Interferências 
Climáticas na Produção dos cafés.

FOTO 5: Auditório do CCCV lota-
do durante os painéis do 12º 
Simpósio Estadual do Café. 
FOTO 6: Feira de Insumos atraiu 
centenas de produtores e foi um 
sucesso!

FOTO 7: Especialista do Sebrae 
demonstra o preparo correto do 
café. 
FOTO 8: Produtores debatem 
com palestrantes durante os pai-
néis. 

FOTO 9: Técnicas e métodos de 
preparo do café apresentados no 
evento.
FOTO 10: Impacto econômico na 
produção de energia fotovoltáica 
também foi discutido no evento.

FOTO 11: Especialista do Sebrae 
demonstra o preparo correto do 
café. 
FOTO 12: Palestras do Incaper 
sobre novas variedades de café 
agradaram os cafeicultores. 

FOTO 13: Superintendente do 
Cetcaf, Frederico de A. Daher, e 
o presidente Bento Venturim, no 
encerramento. 
FOTO 14: Foto oficial do encerra-
mento do simpósio.

Em setembro, o treinamento 
em Baixo Guandu foi um 
sucesso!


