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Presidente do Cetcaf define reunião do 
Conselho de Administração

Planejamento Editorial

Importar café?
Qual foi o erro cometido pela 

cadeia da cafeicultura brasilei-
ra? Estou refletindo a respeito 
do assunto e chegando à con-
clusão que estamos despreza-
dos por quem nos deveria am-
parar. Políticas públicas para 
uma cadeia tão importante e 
tradicional do AGRO brasileiro, 
nunca foi a prioridade de ne-
nhum governante. 

Nós produtores, que sempre 
acreditamos na organização 
desta grande cadeia, agora so-
mos apunhalados por um dos 
elos desta corrente e guilhoti-
nados por quem deve proteger 
o ESTADO BRASILEIRO. 

A inconsequência do Ministé-
rio da Agricultura que é favorá-
vel à importação, é desoladora, 
visto que os riscos sanitários de 
uma atitude desta pode dizimar 
a cafeicultura brasileira.

Os produtores de café do nor-
te do Espírito Santo sabem o 
que significa a erradicação total 
de sua atividade, já que passa-
ram por isso nos anos 60. Muni-
cípios desta região diminuíram 
sua população drasticamente 
por êxodo para os grandes cen-
tros ou para outras regiões do 
Brasil. 

Naquela oportunidade, o go-
verno fazia estoque regulador e 
quando encheu seus armazéns, 
queimou montanhas de café e 
pagou para erradicar lavouras.

 E agora? Não se tem estoque 
(e a indústria também não), 
tem um arremedo de política de 
preços mínimos e não me lem-
bro de mais nada. 

Somos órfãos de quem nos 
impõe cargas tributárias pesa-
das e ÓRFÃOS de quem ainda 
nas mesas de negociação se 
intitulam os “maiores parceiros 
da produção”, porque nos com-
pram o produto. Sim nos com-
pram, mas eu nunca pude dizer 
por quanto queria vender!

Prezados cafeicultores, não 
esmoreçamos visto que o “mar-
telo não foi batido”. Estamos na 
luta e não cairemos nunca!

Permaneçamos juntos e sere-
mos fortes! 

 Deste episódio que nos fique 
a lição: PRECISAMOS DE RE-
GRAS CLARAS PARA A NOSSA 
CAFEICULTURA! Políticas defini-
das!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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Em reunião realizada com o pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração do Cetcaf, Bento Venturim, 
no dia 16 de janeiro, foram discu-
tidas as tarefas a serem executa-
das pelo Cetcaf no ano de 2017. 

Também nessa reunião ficou de-
liberado que o Cetcaf realizará 
uma reunião de seu  Conselho de 
Administração, dando continui-
dade à discussão sobre a progra-
mação do ano vigente, coletan-
do sugestões dos conselheiros e 

convidados para que possam contribuir com a melhoria das ações do 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café (Cetcaf). 

A reunião do Conselho de Administração do Cetcaf se realizará no dia 
10 de março, às 10h, na sala Elias Breda, no Centro do Comércio de 
Café de Vitória (CCCV), na capital capixaba. 

O Cetcaf informa que já está confirmada 
a data do XI Simpósio Estadual do Café 
e VIII Feira de Insumos, que reúne todo 
o agronegócio café do Espírito Santo.  O 
evento acontecerá entre os dias 26 e 28 
de setembro, no auditório do Centro do 
Comércio de Café de Vitória (CCCV) e a 
programação está sendo discutida com os 
parceiros. 

 
Agende a data e marque presença neste evento que já se consoli-
dou como um dos mais importantes do setor cafeeiro capixaba!

Curtas 
Simpósio Importação 

Cetcaf divulga data do XI Simpósio 
Estadual do Café

O Cetcaf 
e mais 
a l g u n s 
represen-
tantes da 
cadeia ca-

feeira do Espírito Santo estive-
ram reunidos, no dia 30 de ja-
neiro, no escritório do senador 
Ricardo Ferraço, em Vitória, 
juntamente com o deputado 
federal Evair Vieira de Mello. 

Em pauta, estratégias contra a 
importação do café. 

Cetcaf define primeiras agendas

Durante o mês de janeiro, a equipe 
do Cetcaf percorreu os municípios 
capixabas para agendar os primei-
ros treinamentos de colheita e pós-
colheita do ano de 2017. 

De acordo com o superintendente do 
Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, 
passando primeiramente por Mante-
nópolis, Alto Rio Novo e Governador 
Lindenberg (dias 17 e 18) e depois 
em Nova Venécia, Santa Tereza e 
Itaguaçu (dias 25 e 26), o Cetcaf foi 
muito bem recebido, o que reafirma 
a vontade dos cafeicultores de me-
lhorar cada vez sua produção. 

“Todas as localidades visitadas fo-
ram altamente receptivas. Mesmo 
com toda a problemática da seca, 
as lideranças estão convictas de que 
só os treinamentos poderão ajuda-
las no desenvolvimento de práticas 
mais produtivas e no combate das 
adversidades que o setor atra-
vessa”, finaliza Frederico Daher.

Cetcaf realizou reuniões em Nova 
Venécia, Santa Tereza e Itaguaçu. 

O X Simpósio foi um sucesso!

O presidente do Cetcaf, Bento Venturim, de-
liberou a data da próxima reunião do Con-
selho de Administração 

No último dia 30, o Cetcaf esteve reunido 
com o chefe do Departamento de Operações 
Técnicas do Incaper, Agno Tadeu da Silva. 
Na ocasião, ficou confirmada a participação 
do Incaper, juntamente com o Cetcaf , na 
tarefa de esclarecer o cafeicultor capixaba e 

torná-lo mais competitivo. 

A reunião foi solicitada pelo Cetcaf e aconteceu no gabinete do 
chefe do Departamento de Operações Técnicas do Incaper. 

Incaper
Cetcaf e Incaper juntos para ajudar o 

cafeicultor a ser mais produtivo


