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Concurso premia melhores das Montanhas

Cafuso/UCC Editorial

O Cetcaf foi fundado há 23 anos, 
tendo à frente do Conselho de 
Administração o saudoso Dário 
Martinelli. Sua ausência e vazio 
me levaram a esta missão.

O que iremos fazer? Pensamos 
que os associados do centro 
tecnológico sabem, como de-
finido em seu estatuto, da ex-
tensa pauta a realizar pela ca-
feicultura do Espírito Santo e 
do Brasil. 

Com humildade e determina-
ção, estamos há algum tempo 
fazendo uma defesa em favor 
do café de qualidade, e penso 
que foi este atributo que me 
conduziu ao cargo de presiden-
te do Conselho. 

Vamos continuar fazendo o dis-
curso e praticando, visto que é 
o que acreditamos.

Penso que à frente de um ór-
gão da importância do Cetcaf 
para o Espírito Santo, teremos 
oportunidade de levar adian-
te os seus propósitos e, não 
nos furtaremos de fazer e nos 
adaptarmos às inovações que o 
mundo exige.

Temos que nos preocupar com 
qualidade e sustentabilidade e 
este poderá ser o binômio que 
nos orientará.

Esperamos contar com o apoio 
das autoridades, como aconte-
cia antes, e que nossos asso-
ciados continuem acreditando 
que temos condição de fazer a 
diferença. 

Bento Venturim 
Presidente do Cetcaf 
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No dia 15 de novembro, em Venda 
Nova do Imigrante, foi conhecido o 
vencedor do 13º Prêmio Qualida-
de Cafuso/UCC, que em mais uma 
edição reuniu os melhores cafés 
das montanhas do Espírito Santo. 
Neste ano, o melhor café arábica 
do Espírito Santo foi do município 
de Marechal Floriano. Uma amos-
tra do cafeicultor Edmar Busato 
foi escolhida pelos jurados. Com 
participantes de 11 municípios 
capixabas, o concurso distribuiu 
aproximadamente R$ 150 mil em 
prêmios.

O Cetcaf fez parte do processo, 
recebendo as amostras dos 20 fi-
nalistas, cadastrando, codificando 
e descaracterizando  de aspectos 
(como procedência, volume e nome 
do produtor), para que pudessem 
ser submetidas à análise e classi-
ficação dos árbitros com isenção e 
imparcialidade.

O Prêmio Qualidade Cafuso/UCC é 
promovido desde 2001, e seu obje-
tivo é incentivar os produtores ca-
pixabas na busca constante da me-
lhoria de qualidade como meio mais 
eficaz de conquistar novos merca-
dos e atender a crescente demanda 
por produtos diferenciados. 

A avaliação levou em conta a qualidade dos lotes inscritos e as 
condições socioambientais das propriedades onde o café é produ-
zido, com critérios de rastreabilidade do café, uso de fertilizantes e 
defensivos, gestão do solo, colheita e pós-colheita, meio ambiente 
e conservação, gestão de resíduos e saúde e segurança do traba-
lhador. 

Estiveram presentes na cerimônia de premiação o governador Pau-
lo Hartung, o senador Ricardo Ferraço, o deputado federal Evair 
Vieira de Melo, o secretário de Estado de Agricultura, Octaciano 
Neto, o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo 
Faria de Azevedo, do presidente do Cetcaf, Bento Venturim, repre-
sentantes do Grupo Tristão e da Ueshima Coffee Company (UCC) e 
demais entidades. 

A Secretaria Estadual de Agricultura 
(Seag),  através do secretário Octa-
ciano Neto, planeja  para o próximo 
ano um programa de incentivo do Go-
verno do Espírito Santo aos concur-
sos de qualidade do café. 

Considerando os sucessos que os 
atuais concursos vem alcançando, 
o  objetivo é valorizar cada vez mais 
essa forma de fomento da qualidade 
do café produzido no estado, seja ele 
arábica ou conilon. 

O Cetcaf, juntamente com o Incaper, 
participa de uma comissão que está definindo o modelo de apoio 
adequado aos eventos, que deve abranger os concursos em níveis 
municipais, regionais e estadual.  
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Homenagem 

Apoio aos concursos de qualidade do café

O gover-
n a d o r 
P a u l o 
Hartung 
encami-
nhou à 
Assem-
bleia Le-
gislativa do Espírito Santo o 
projeto de Lei que denomina 
“Rota do Conilon Dário Marti-
nelli” a rodovia estadual que 
liga o município de Vila Valério 
ao distrito de São Jorge de Ti-
radentes, em Rio Bananal. 

Para o governador capixaba, 
homenagear Dário Martinelli, 
acrescentando seu nome jus-
tamente à Rodovia que hoje 
já se chama Rota do Conilon, 
“significa homenagear a espe-
rança de que exemplos como 
o seu prosperem no conscien-
te do povo capixaba, e reforçar 
a simbiose entre nosso povo e 
nossa terra”. 

O Cetcaf parabeniza o governa-
dor e os deputados estaduais 
pelo reconhecimento merecido 
às inúmeras conquistas do tra-
balho de Dário Martinelli para o 
desenvolvimento do agronegó-
cio café no Espírito Santo. 

Superintendente Frederico Daher, 
e ex-presidente do Cetcaf, Luiz An-
tonio Polese,  com um dos premi-
ados; Presidente do Grupo Tristão, 
Sergio Giestas Tristão, e presidente 
do   Cetcaf, Bento Venturim com os 
degustadores do concurso Cafuso/ 
UCC; Ganhador do concurso, Edmar 
Busato, com a equipe do Cetcaf. 

80 anos de Grupo Tristão 
Neste ano de 2015, o Grupo Tristão comemorou 
80 anos e o Cetcaf deixa registrado seu reconhe-
cimento ao trabalho desenvolvido por suas em-
presas, cuja história mescla-se com o desenvol-
vimento do agronegócio café no Espírito Santo.

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almei-
da Daher, frisa a importância do Grupo. “Parceiro 
de todas as iniciativas que fomentam o setor ca-
feeiro, o Grupo Tristão contribui de forma ativa 
há 80 anos para a constante evolução da econo-
mia do Espírito Santo. É uma honra para os ca-
pixabas ser o berço dessa história de sucesso”. 

Sérgio Tristão, 
presidente do 
Grupo Tristão 


