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Tudo pronto para o 
11º Simpósio Estadual do Café

Simpósio Editorial

Fim de safra II
Falávamos no último número 

do nosso Cetcaf Online que a 
tecnologia está à nossa dispo-
sição e alcance. 

Estamos no momento de pre-
parar nossa lavoura para a sa-
fra do ano seguinte. Para isso, 
precisamos podar e conduzir a 
nossa lavoura com os cuidados 
e as técnicas que nos são dis-
ponibilizados pelo Incaper e por 
nossa própria experiência. Por 
que não? Porém não nos con-
vém inventar. Não temos muito 
tempo pra isso.

Uma coisa não nos pode fal-
tar: INOVAÇÃO! Parece modis-
mo, mas a verdade é que se 
prepararmos nossa lavoura do 
mesmo modo que fizemos na 
última safra, o resultado prova-
velmente também será o mes-
mo. Para termos a possibilidade 
de um resultado diferente te-
mos que fazer algo novo. 

Por isso, em nosso negócio 
pessoal, estamos com duas 
consultorias que nos orientam. 
Durante a colheita, estamos em 
parceria com o Instituto Federal 
do Espírito Santo (Ifes) de Ven-
da Nova do Imigrante, que nos 
orienta para as várias modali-
dades de fermentação dirigida, 
e outras práticas que vão fazer 
do mesmo café, um outro pala-
dar. As variações são infinitas. 

A parceria com o Ifes também 
nos orienta quanto ao aprovei-
tamento da água e casca. Es-
tes processos, que podem ser 
um problema ambiental, estão 
se desenhando uma excelente 
fonte de barateamento do custo 
de produção. Já mencionamos 
isto.

Outra consultoria é na área 
da torra. Também aí, uma infini-
dade de variáveis tornam nosso 
café mais diverso, possibilitan-
do que agrade os mais exigen-
tes paladares. O ponto de torra 
de cada café pode dar um sabor 
inigualável.                          

Mais uma vez, convido-os a 
aproveitarem a tecnologia dis-
ponível! E lembrem-se de INO-
VAR se não quiserem sair do 
mercado. Mesmo que seja isto 
que tenha feito durante toda 
sua vida de cafeicultor.

Esse e outros assuntos re-
passamos nos treinamentos do 
Cetcaf e trataremos em nosso 
Simpósio Estadual.

Atenciosamente,
Bento Venturim

Presidente do Cetcaf 
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Neste mês de setembro, entre os dias 26 
e 28, Vitória se torna palco da cafeicul-
tura capixaba, reunindo todos os atores 
do agronegócio para mais uma edição do 
Simpósio Estadual do Café. E no dia 26, 
já na abertura do evento, a Conferência 
“Atribuição, Ocupação e Uso das Terras no 
Brasil” promete movimentar o setor cafe-
eiro capixaba com a apresentação do che-
fe geral da Embrapa Monitoramento por 
Satélite, Evaristo de Miranda. 

Através de dados e pesquisa, a conferência evidenciará que o tra-
balho desenvolvido pelo produtor rural brasileiro é responsável pela 
maior área de preservação ambiental do país, uma realidade que na 
maioria das vezes não é percebida nem mesmo pelos próprios agri-
cultores. 

Toda a programação do simpósio foi construída para garantir uma 
discussão rica e de qualidade. Além da conferência, o evento contem-
pla três painéis: Mercado e Perspectivas, Consumo e Industrialização, 
e Tecnologia e Conjuntura, divididos nos dias 27 e 28.

Simultaneamente ao evento, acontece também a VIII Feira de 
Insumos, que conta com a participação de diversas empresas de 
insumos do setor cafeeiro, dando ao produtor a oportunidade de 
conhecer as novidades que surgiram nos últimos anos. 

Organizado pelo Cetcaf e seus parceiros, o 11º Simpósio Estadual 
do Café é gratuito e as inscrições podem ser realizadas online atra-
vés do site: www.cetcaf.com.br 

Centenas de cafeicultores já se inscreveram, mas ainda há vagas!

Curtas 
Nova diretoria 

do Incaper
No dia 21 de agos-
to, tomou posse 
como diretor-pre-
sidente do Incaper 
o produtor rural, 
ex-deputado esta-
dual e ex-prefeito 
do município de 

Aracruz, Marcelo Coelho.

O Cetcaf se coloca à disposi-
ção do novo diretor e deixa re-
gistrado os votos de sucesso, 
acreditando que, por ser ligado 
às questões do campo, Marce-
lo Coelho tem capacidade para 
liderar um grande trabalho a fa-
vor da agropecuária capixaba.

Gestão e Manejo do conilon
No dia 10 de agosto, o Cetcaf esteve 
em São Mateus, no Centro Universitá-
rio Norte do Espírito Santo (Ceunes), 
participando do 6º Simpósio do Produ-
tor de Conilon - Gestão e Manejo com 
Sustentabilidade. 

O evento reuniu pesquisadores e pro-
dutores em uma discussão sobre as 
melhorias na produção do café, pro-
movendo debates com especialistas 
da área, abordando o manejo da la-
voura e do solo. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, que 
foi um dos moderadores no dia, fala sobre o evento. “O simpósio 
cumpriu com sua finalidade, atingindo um grande público e de-
sempenhando seu papel de difusor de tecnologias para o setor 
cafeeiro capixaba. O Cetcaf se sente honrado por participar de 
mais uma edição do evento”, finaliza. 

Treinamento
Nutrição e manejo da 

lavoura cafeeira 

Sustentabilidade

Em agosto, o Cetcaf deu continui-
dade ao seu trabalho de fomentar 
a cafeicultura do Espírito Santo, 
visitando os municípios capixabas 
com o treinamento “Nutrição e 
Manejo da Lavoura Cafeeira”. 

No dia 15 de agosto, o treinamen-
to foi para as lideranças do setor 
cafeeiro do município de Vila Pa-
vão, que tiveram a oportunidade 
de aprender sobre informações 
tecnológicas de ponta para a me-
lhoria da cafeicultura regional. 

Em seguida, no dia 16, o Cetcaf le-
vou sua equipe para Barra de São 
Francisco, reunindo também as li-
deranças cafeeiras do município e 
proporcionando mais uma vez aos 
participantes a oportunidade de 
aprenderem cada vez mais sobre 
como melhorar a sua produção. 

Simpósio reuniu centenas 
de cafeicultores no Ceunes

Em agosto, o primeiro treinamento foi 
em Vila Pavão (15/08). No dia 16, foi a 
vez do município de Barra de São Fran-
cisco aprender sobre nutrição e manejo 
da lavoura cafeeira.


