
 O ano de 2020 passou, mas o Cetcaf On-
line não pode iniciar 2021 sem falar do 
Prêmio Excelência de Qualidade Realcafé 
Reserva 2020 que, no dia 12 de dezem-
bro, apresentou os campeões da compe-
tição. O concurso é precursor e o mais 
tradicional prêmio de qualidade dos cafés 
das Montanhas do Espírito Santo!

Na ocasião, foram apresentados os ven-
cedores da premiação, que visa à promoção da melhoria da qualida-
de dos cafés arábicas das Montanhas do Espírito Santo.  O primeiro 
lugar foi para o produtor Marcos Marchioro, de Vargem Alta. O se-
gundo prêmio foi para José Antônio Debona Romão, de Castelo, e o 
terceiro lugar na premiação foi para Daiana Stein Littig, de Domingos 
Martins. 

Nesta edição da premiação, a apresentação dos vencedores foi onli-
ne, transmitida ao vivo pelo Youtube. No evento, aconteceu também 
uma mesa redonda com o tema “O novo normal dos cafés especiais”, 
composta por especialistas em café do mundo inteiro: Lucas Ventu-
rin, da Fazenda Venturin, professor Lucas Louzada, do Ifes de Venda 
Nova do Imigrante, Wagner Wakayama, da UCC Japão, e Márcio Fer-
reira, superintendente do Grupo Tristão.

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, parabeni-
za mais uma vez o Grupo Tristão pela realização de tão importante 
premiação para a cafeicultura capixaba. ”Em um ano tão complicado 
para todos, a atitude do Grupo Tristão para a continuidade da pre-
miação merece ainda mais destaque”, afirma.   

E como acontece em vários dos principais prêmios do Espírito 
Santo, o Cetcaf esteve presente na premiação, sendo um dos 
responsáveis por realizar a auditoria socioambiental do prêmio 
nas propriedades dos produtores classificados.

O engenheiro agrônomo do Cetcaf, juntamente com um enge-
nheiro agrônomo autônomo, visitou para auditoria socioambien-
tal as 20 propriedades classificadas.

Foram avaliadas as condições socioambientais, atribuindo notas 
a 20 itens relacionados às questões de sustentabilidade, uso de 
fertilizantes, uso de defensivos, gestão do solo, colheita e pós-
-colheita, gestão de resíduos, meio ambiente e conservação do 
solo e da água, saúde e segurança.

Cada auditor preencheu um questionário atribuindo notas de 
conformidade com suas observações “in loco”. Ao final,  foi feita 
a média das notas das duas avaliações. Esta média foi reduzida 
a 20% e o resultado final foi somado à média das avaliações 
sensoriais, efetuadas pelos degustadores da Realcafé Reserva, 
com acompanhamento de representante da UCC, também redu-
zidas a 80%, estabelecendo, assim, pela soma dos dois resulta-
dos, a classificação final dos concorrentes.
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ANO NOVO! 
Cafeicultura NOVA? 

 FELIZ ANO NOVO! Desta for-
ma esperamos que tenhamos 
um ano melhor do que o pas-
sado! Este é sempre o nosso 
desejo! Independentemente 
da avaliação que queiramos fa-
zer, sempre ESPERAMOS coisas 
melhores para nossos futuros! 
Então vamos começar construir 
esses dias melhores. 

“O passado não temos como 
mudar, mas o futuro, somos nós 
que o faremos”! 

Vamos para o nosso negócio: 
CAFÉ! Certamente, ninguém em 
sã consciência pode desejar um 
ano melhor do que o 2020. Gran-
de safra, bons cafés, concursos, 
classificações memoráveis para 
os nossos cafeicultores do Espí-
rito Santo, enfim, com todos os 
temores, fizemos um belo e pro-
veitoso trabalho. 

Sim, a remuneração também 
foi boa. Penso que não cus-
ta lembrar: foi um trabalho do 
conjunto: instituições públicas e 
privadas, mobilizações de todos, 
e o mais importante, o produtor 
fazendo a sua parte. Estamos de 
parabéns!  

E para este ano? Já tínhamos 
ciência de que a safra seria me-
nor por causa da bienalidade 
negativa do arábica. Mas não 
estava prevista uma seca signi-
ficativa no sul de Minas Gerais 
e norte de São Paulo, regiões 
grandes produtoras de café.

 Quanto vai ser a quebra? Es-
tamos aguardando para meados 
ou final de janeiro para termos 
uma noção. Mas sabemos que 
vai ser menor ainda do que se 
esperava a safra de café de 
2021. 

E o que isto tem a ver co-
nosco? Quem está na atividade 
sabe e quem não está também. 
O mercado é assim: tem oferta o 
preço pode ser menor. Se a pre-
visão é de escassez, o mercado 
reage e, poderemos ter preços 
melhores em virtude desta baixa 
produção. O mercado não tem 
uma regra. Mas este é o normal. 

Então o que pensamos para o 
ano novo é que precisamos fa-
zer o melhor possível em nossas 
lavouras, e que estejamos “an-
tenados” no mercado e nos mo-
vimentos dos seres humanos. 
Em casa ou no trabalho de es-
critórios, fábricas, escolas, etc... 
onde se consome mais café? 
Que tipo de café? 

Poderíamos abordar outras 
avaliações, mas por hoje, fica-
mos por aqui.   

     
Permaneçamos unidos e fa-

zendo o melhor para que seja-
mos felizes no ano novo que já 
iniciamos!    

                Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Legendas das fotos: 
Foto 01:  O 1º Lugar no Prêmio, Marcos Marchioro  Foto 02: O 2º Lugar no Prêmio, José Antônio 
Debona Romão representado por sua esposa  Foto 03: O 3º Lugar no Prêmio, Daiana Stein Littig
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Conheça mais o Cetcaf e seu tra-
balho!
Acesse:www.cetcaf.com.br

Socioambiental 

Cetcaf foi auditor no prêmio

O ano novo começou e o Cetcaf se prepara 
para apresentar aos seus parceiros e as-
sociados o planejamento para 2021. 

As ações preparadas visam dar continui-
dade ao desenvolvimento da cafeicultura 
capixaba com a sustentabilidade, insistin-
do na continuidade do processo educativo 
do cafeicultor capixaba. 

Cetcaf 2021!
Planejamento 
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