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MENSAGEM DE FIM DE ANO 

 

Ao final de mais um ano em que demos testemunho claro e 

transparente de um trabalho sério oportunizando conquistas que 

temos empreendido em favor dos cafés capixabas é hora de 

agradecermos a Deus pelas oportunidades. 

Milhares de pessoas hoje vivem e progridem em torno do 

cultivo do café conilon e arábica no estado do Espírito Santo. 

O caminho percorrido até aqui foi, sem dúvida alguma, cheio 

de dificuldades e empecilhos mas, graças à capacidade do nosso 

cafeicultor, dos nossos técnicos, de todas as instituições, sejam 

públicas ou privadas, temos conseguido avanços extraordinários. 

Há que se destacar, nesse momento, o  empenho anônimo de 

muitos para que pudéssemos chegar até aqui, hoje, tendo como 

pano de fundo enormes conquistas sociais e econômicas. 

É impossível imaginar-se o Estado do Espírito Santo sem o 

cultivo do café, que gera emprego e renda para mais de 300 mil 

famílias em território capixaba. 

Nesse contexto, torna-se também absolutamente necessário 

destacar o esforço empreendido pelo Governo do Estado do 

Espírito Santo, com maciços investimentos em ciência e tecnologia, 

ensejando as conquistas, hoje, patentes nas áreas da 

sustentabilidade, da capacitação e da competitividade para os 

cafés, tanto arábica quanto conilon. 
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Estamos, num trabalho conjunto, amplificando parcerias, para 

que não paremos por aí e avançemos ainda mais em tudo que diz 

respeito ao café a nível nacional. 

No momento em que  desejam desmerecer nossas conquistas 

e nossos espaços, nosso trabalho se realiza sob os auspícios da 

confiança num futuro ainda mais contundente.   

Ficam para traz os tempos  difíceis de erradicação, do 

desemprego e do desalento. 

Embora não estejamos vivenciando momentos de justa 

remuneração ao nosso imenso esforço em produzir  café de 

qualidade, são inegáveis as conquistas que tivemos e os objetivos 

que alcançamos. 

Resta-nos, agora, outra etapa mais sofisticada e nobre, que é 

a produção de Cafés Especiais, tornando o Estado uma referência 

nacional e internacional nessa modalidade. 

 Com eles haveremos de conquistar novas fronteiras. 

Convocamos aqui, todos os senhores produtores, autoridades 

estaduais, municipais e nacionais para, juntos, empreendermos 

uma campanha em defesa do nosso produto e do nosso trabalho. 

Não permitiremos que pregoeiros da discórdia e da desunião 

distanciem o conilon do arábica, ou que fragilizem a união da cadeia 

do café em torno de objetivos comuns. 

Ficou para traz a estória do café conilon “bebida neutra” e 

afirma-se, hoje, a realidade de um café conilon de qualidade 

incontestável e que o consumidor, cada vez mais, deseja tomar. 
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Temos todas as condições, políticas e comerciais, para 

caminharmos com nossos próprios atributos, mas, não desejamos 

nos isolar numa ilha de excelência, deixando o café arábica à sua 

própria sorte. Prova disso é o programa “Renovar Arábica” em 

pleno curso em solo capixaba. 

Estamos dispostos a colocar nossas experiências de trabalho 

e conquistas à disposição de todos, para então, juntos, superarmos 

as dificuldades que ameaçam o horizonte. 

Se juntos temos tido empecilhos, imaginem separados. 

O trabalho que a cafeicultura do Espírito Santo vem 

realizando é testemunho claro do que estamos dispostos a fazer em 

favor de uma  cafeicultura nacional próspera, sustentável, 

capacitada tecnologicamente e competitiva. 

 

Sejamos todos felizes! 

Com um Natal de Paz e um 2010 próspero! 

 

Dário Martinelli 

Presidente do CETCAF 

 

Frederico de Almeida Daher 

Superintendente do CETCAF 

 

 

  


