
4 Desenvolvido por 

Tudo pronto para o simpósio!

Simpósio História

Na esteira de sua história de 
22 anos de dedicação integral à 
cafeicultura do estado do Espí-
rito Santo, o Centro Tecnológi-
co de Desenvolvimento do Café 
(Cetcaf), juntamente com seus 
tradicionais parceiros, realiza a 
cada dois anos o Simpósio Es-
tadual do Café. 

Neste ano, o evento reunirá 
mais de 300 produtores rurais 
para debater as questões de 
mercado e da competitividade 
do café brasileiro e todas as nu-
ances que envolvem o delicado 
processo de colheita e pós-
colheita, enfatizando não só a 
colheita em si, como também a 
atual situação da secagem do 
café. 

Nesta 10ª edição, o objetivo 
será focado na necessidade de 
redução de custos no processo, 
sobretudo a produção de cafés 
que possam atender em volume 
aos paladares de um consumi-
dor cada vez mais exigente. 

Todo o segmento café esta-
rá presente, desde a produção 
até os elos finais da cadeia de 
consumo, e os debates gerados 
pretendem valorizar ainda mais 
a  cafeicultura capixaba, seja 
ela de conilon ou arábica.

A programação completa do 
evento pode ser conferida no 
site do Cetcaf. 

Todos são convidados a fazer 
parte desse, que é um dos prin-
cipais eventos do setor no Espí-
rito Santo. 

Ainda há vagas e as inscrições 
são gratuitas e podem ser feita 
pela internet. 
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Na abertura da 10ª Edição do Simpósio 
Estadual do Café, o Cetcaf e o Centro 
do Comércio de Café de Vitória (CCCV) 
prestarão homenagens in memorian a 
Dário Martinelli, que foi um dos prin-
cipais responsáveis pela introdução da 
cultura do café conilon no Espírito San-
to.

A abertura do evento está agendada 
para às 19h, no auditório do CCCV, e após às homenagens a Dário, 
segue com apresentação do programa “Pedeag 3”, pelo secretário 
estadual de Agricultura, Octaciano Gomes de Souza Neto. 

Às 20h30, acontece a conferência “Competitividade dos Cafés Bra-
sileiros”, e em seguida, o coquetel de confraternização e visita aos 
estandes da VII Feira de Insumos. 

Curtas 

Homenagem 

Curso em 
Afonso Claudio 

Dário Martinelli homenageado em abertura
de Simpósio 

O Cetcaf realizou entre os dias 
25 e 27 de agosto, em Afonso 
Claudio, o Curso  Prático de Ca-
feicultura Sustentável, reunin-
do 31 lideranças da cafeicultura 
local. 

A parceria com Senar ES,  
OCB/SESCOOP-ES e SICOOB 
proporcionou aos presentes 
a oportunidade de receberem 
informações atualizadas sobre 
manejo dos sistemas de irri-
gação utilizando metodologia 
inovadora.  Cada produtor re-
cebeu uma apostila completa 
do curso, editada pelo Senar, 
e um pluviômetro doado pelos 
parceiros do Cetcaf. 

Mais uma vez, o Cetcaf agra-
dece a todos os parceiros que 
colaboraram com o sucesso do 
curso, em especial a Prefeitura 
Municipal de Afonso Claudio.

VII Feira de Insumos

Juntamente com o sim-
pósio, acontece a VII 
Feira de Insumos, com a 
participação de diversas 
empresas do agronegó-
cio café, proporcionan-
do aos participantes do 
evento ficar por dentro 
das novidades entre in-
sumos e variáveis do se-
tor cafeeiro.

A feira acontece no es-
tacionamento do CCCV e, assim como no simpósio, a entrada é 
gratuita. Todos estão convidados!

Entre os dias 21 e 23 de setembro, Vitória se tornará o palco do 
agronegócio café no Espírito Santo, com a realização do 10º Simpó-
sio Estadual do Café. 

O evento contará com a presença de lideranças da cafeicultura es-
tadual e nacional, cafeicultores, exportadores, corretores, torrefa-
dores, técnicos, cooperativas e comerciantes de café, além das ins-
tituições parceiras, reunindo todos os elos da cadeia.

Apresentação 
do irrigâmetro 

para os partici-
pantes

Não fez sua  
inscrição para  

o simpósio?
 Ainda há tempo! 

 Neste ano, o  
Cetcaf traz uma  

novidade: as  
inscrições, que 
são gratuitas,  

podem ser  
realizadas  

também online 
através do site:

 
www.cetcaf.com.br


