
De 20 a 22 de novembro, numerosa 
delegação de cafeicultores do ES, dis-
putaram espaço com os melhores cafés 
do Brasil, conseguindo a conquista do 
bicampeonato nacional com o café do 
produtor Luiz Cláudio de Souza, de Mu-
qui, associado da Cafesul.

O superintendente do Cetcaf, Frederico 
de Almeida Daher, mostra-se orgulho-
so da participação capixaba no even-
to. “Os nossos arábicas também foram 
muito bem pontuados e agraciados com 
pontuações de destaque. É o resultado 
de um trabalho de qualidade que vem 
sendo realizado há anos no setor”, ex-
plica.

Frederico afirma que o Cetcaf se sente parte integrante dessa gran-
de vitória,  e   completa. “Destacamos o papel das demais insti-
tuições, públicas e privadas que vem contribuindo para que nossa 
cafeicultura se torne referência, não só no Brasil, como no mundo”

O Cetcaf está com seu programa de 
trabalho delineado para 2020, bus-
cando fortalecer a cafeicultura do 
Espírito Santo, com uma cafeicultura 
de qualidade e de referência para os 
consumidores.

Serão cursos, palestras, simpósios e 
treinamentos em favor de uma cafeicultura sustentável.
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FIM DE ANO – 2019
Estamos terminando mais um 

ano civil. Não tenho o objetivo 
de fazer um balanço, mas vamos 
tentar olhar com olhos do futu-
ro para o nosso ano que termina 
e, na verdade, já estamos bem 
avançados no ano safra 2019/20 
para a cafeicultura.

Tivemos uma boa safra em 
nossas lavouras. Os preços, na 
maioria de nós, nos deram uma 
rasteira. E o pior é que estáva-
mos vindo de anos complexos 
por causa de nossa falta de ad-
ministração hídrica. Como dize-
mos no interior: além do tombo, 
o coice! 

Em contrapartida, nosso fim 
de ano está bom de chuvas 
(mas continuam os problemas 
de “reservação” e administração 
de nossos recursos hídricos), os 
preços de nossas commodities 
deram uma reagida por um sim-
ples anúncio da Organização In-
ternacional do Café (OIC) de que 
o mundo produzirá 500 mil sa-
cas a menos do que o consumo.

 (Nosso mercado é mesmo 
muito sensível. Olha que fala-
mos aqui em outra oportunidade 
que temos no mercado INTER-
NO cerca de 3 milhões de sacas 
de “escolha” e 500 mil sacas de 
milho). 

Uma outra constatação: as 
pragas, especialmente a broca, 
voltaram em algumas regiões 
com muita fome, atacando os 
grãos antes de granarem. Não 
sei se podemos afirmar que a 
falta dos tratos culturais a tem-
po e hora enfraquecem a resis-
tência às doenças, pois até pra-
gas há tempos inexistentes, se 
manifestaram.

 Outro assunto na pauta são 
os resíduos dos remédios que 
usamos em nossas lavouras, 
que voltam à discussão com bar-
reiras no comércio. Natural para 
o nosso mundo cheio das redes 
sociais que ajudam tanto e que, 
em outras oportunidades, divul-
gam o que leigos produzem de 
inverdades. Mas uma realidade 
é que precisamos ficar atentos 
a esta discussão: não podemos 
deixar que os outros falem por 
nós. Especialmente os que se in-
fluenciam pelos ouvidos, ou pior, 
pelo bolso, para proteger alguns 
mercados em detrimento do 
nosso. Fiquemos vigilantes.

Boas Festas e 
Feliz Ano Novo!
      

      Permaneçamos unidos!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Cetcaf realiza treinamentos em novembro

Durante o mês de novembro o Cetcaf realizou o treinamento 
Café com Sustentabilidade - Nutrição e Manejo, nos municípios 
de São José do Calçado, na Comunidade de São Benedito/Alto 
Calçado), Alfredo Chaves, na Comunidade de Santo André,  São 
Gabriel da Palha, no Sindicato Rural,  e no centro comunitário 
de Governador Lindenberg. 

Treinamentos

Legendas das fotos em sentido horário: 
Foto 1: Palestra do Incaper no treinamento de São José do Calçado.
Foto 2:  TPalestra sobre Manejo e Conservação do Solo e da Água, em Alfredo Chaves.
Foto 3: Abertura do treinamento em São Gabriel da Palha com a palavra do presidente 
do Cetcaf, Bento Venturim.
Foto 4:Palestra do Incaper no treinamento de Governador Lindenberg, Jair Toso, so-
bre Manejo Integrado de Pragas e Doenças..
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Mais um ano termina 
e o Cetcaf mantém 
seu compromisso 
de atualizar os pro-
dutores capixabas 
com as novidades do 

agronegócio café no Espírito 
Santo, Brasil e no mundo.

Acesse: www.cetcaf.com.br 

Planejamento
Planejamento 2020

O produtor Luiz Cláudio de Souza com seus 
merecidos troféus.
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