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Simpósio

Editorial

Confira a programação do 11ºSimpósio
Estadual do Café

O Cetcaf dedicou o mês de junho para definir a programação do 11º
Simpósio Estadual do Café que, entre os dias 26 e 28 de setembro,
movimentará toda a cadeia do agronegócio cafeeiro do Espírito Santo, e tem como tema Café com Sustentabilidade. Simultaneamente
ao evento, acontece também a VIII Feira de Insumos.
Construída para garantir uma discussão rica e de qualidade, a programação do simpósio é dividida em uma conferência, que acontece no
dia 26, e três painéis: Mercado e Perspectivas, Consumo e Industrialização, e Tecnologia e Conjuntura, divididos nos dias 27 e 28.
Com o título “Atribuição, Ocupação e Uso das Terras no Brasil”, a conferência será conduzida pelo chefe geral da Embrapa Monitoramento
por Satélite, Evaristo de Miranda, e através de dados e pesquisa,
comprovará que o trabalho desenvolvido pelo produtor rural brasileiro é responsável pela maior área de preservação ambiental do país.
Dentre os temas debatidos no painel Mercado e Perspectivas, os Desafios da Exportação de Café no ES, apresentado pelo presidente do
CCCV, Jorge Luiz Nicchio. No painel Consumo e Industrialização, o
diretor de Relações Institucionais da Abics, Aguinaldo José de Lima,
fala sobre Competitividade do Solúvel Brasileiro e seus Impactos na
Produção do Café. E entre os temas que serão apresentados no painel Tecnologia e Conjuntura: Ações Estruturantes para o Desenvolvimento da Cafeicultura a Curto, Médio e Longo Prazo, conduzido pelo
secretário de Agricultura, Octaciano Gomes de Souza Neto.
A programação completa do simpósio, com todas as palestras e debates, pode ser conferida no site do Cetcaf: www.cetcaf.com.br

Novidades
Hospedagem para cafeicultores
Neste ano, a novidade é que
144 líderes da cafeicultura de
diversos municípios do ES serão
convidados e selecionados para
participarem do simpósio com
um incentivo a mais: em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura (Seag) e com
o Sebrae-ES, a hospedagem e o
transporte estarão garantidos.

A Seag será responsável pela
hospedagem, enquanto o Sebrae disponibilizará 12 vans para
transportar os cafeicultores.
Outra novidade do Sebrae será o
oferecimento de um café da manhã, no dia 27, para o lançamento da cartilha “Qualidade no Processamento de Cafés Especiais”.

Parceiros
Agradecimento especial

Cafés do Espírito Santo
Nós temos o costume de marcar datas para que as coisas
aconteçam. É bem óbvio, “mas
o óbvio precisa ser dito para não
ser esquecido”.
Como já foi dito, entre os dias
26 e 28 de setembro vamos realizar mais uma edição do Simpósio Estadual do Café, com o tema
“Café com Sustentabilidade”. Esperamos que seja participativo e
que dê muitos frutos para o futuro de nossa cafeicultura. Vamos
ter a presença de muitas autoridades do nosso ramo. Vamos
ouvir e ver o trabalho desenvolvido pela Embrapa, baseado no
georeferenciamento de nossas
propriedades rurais.
O especialista da Emprapa
Monitoramento por Satélite,
Evaristo de Miranda, nos mostrará uma realidade que não era
percebida nem por nós mesmos:
o produtor rural é o responsável
pela maior área de preservação
ambiental do país. Isto muito
nos valoriza, visto que sempre
éramos classificados de “patinho
feio” do meio ambiente.
É verdade que podemos e
devemos melhorar muito. Mas
a partir de um reconhecimento
oficial e inequívoco desta magnitude, vamos ter incentivo e motivação para cada vez melhorar
mais.
Já temos marcado, no mês de
outubro, de 15 a 25, o Cup of
Excellence dos cafés arábicas do
Brasil, sendo que neste evento,
pela primeira vez, será incluído o café conilon, capitaneado
pelo Instituto Federal do Espírito
Santo (Ifes), em Venda Nova do
Imigrante, e em seguida a Semana Internacional do Café, em
Belo Horizonte.
É importante dizer que temos,
na área do conilon, alguns concursos de qualidade sendo promovidos por cooperativas e prefeituras. Exemplo é a Cooabriel,
que já está no seu XIV concurso,
a Coopeavi, com concursos de
qualidade, e agora a prefeitura de Marilândia, que anunciou
seu primeiro concurso. No sul
da Bahia, teremos também um
concurso e, dessa forma, vamos
divulgando nossos trabalhos.
Convidamos e conclamamos
nossos produtores a participarem destes eventos, visto que
sempre aprendemos muito e
aproveitamos para mostrar o que
estamos fazendo para o crescimento de nossa cafeicultura.
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Realizado pelo Cetcaf em parceria com o Centro do Comércio de
Café de Vitória (CCCV), Sebrae, e Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Agricultura e do Incaper, o Simpósio Estadual
do Café conta com o apoio de vários parceiros.
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