


5

Propostas para limitar oferta
de café podem ser desastrosas

Notícias veiculadas na imprensa nos últimos dias 

(Jornal Valor Econômico, 11/12/2012), com base em 

declarações do presidente do Conselho Nacional do 

Café, dão conta que o governo pode barrar o crédito 

para a abertura de área de café como forma de limitar 

a oferta. Outras medidas também deverão ser 

tomadas pelo CMN nos próximos dias. Tais 

informações, de um lado, surpreendem, porque não 

há qualquer linha oficial de financiamento para novos 

plantios de café há muitos anos - ao que parece desde 

a década de 1990 - valendo dizer que, quando isto 

ocorreu, foi por decisão e recursos financeiros dos 

próprios cafeicultores. De outro, preocupam na 

medida em que parece subjacente a proposta de que 

algo do gênero seja feito – aliás, como já cogitado 

anteriormente pelo setor de produção.

De qualquer modo, as notícias, se corretas, causam 

frustração e desânimo. Em primeiro lugar, porque o 

Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) foi 

excluído de fazer o exame e a deliberação sobre 

matéria dessa magnitude e que envolve interesses 

diretos e legítimos do comércio exportador e do setor 

industrial. O CDPC, como órgão vinculado ao Ministério 

da Agricultura e com a competência legal de 

formulação da política cafeeira, congrega todas as 

representações do setor privado da cadeia do café e 

dos demais órgãos do governo vinculados.

Além disso, na medida em que transmitem uma falsa 

idéia de um excesso de oferta interna que não existe, 

pondo em dúvida a estabilidade da cafeicultura 

brasileira, se esquecem que o atual comportamento 

dos preços internos tem muito a ver com a indiscutível 

ineficiência e neutralidade do esquema de 

financiamento adotado, que não exerce efeitos na 

sustentação de preços e na ativação dos negócios, 

não obstante o expressivo valor alocado (R$ 1,5 

bilhão).

E, finalmente, não menos relevante, as propostas de 

contenção da produção significam o retorno a 

modelos do passado, de eficácia duvidosa e que 

causaram conhecidos e indiscutíveis prejuízos à 

cafeicultura nacional. Basta lembrar a última aventura 

neste sentido, nos anos 1999 e 2000, quando o 

programa de retenção derrubou o volume das 

exportações e reduziu a participação do Brasil para 

cerca de 20% do suprimento mundial, para alegria da 

concorrência.

Além destes aspectos, no seu mérito, a proposta 

desconsidera importantes características do mercado 

mundial e revela questões contrárias ao interesse do 

agronegócio café.  Estatísticas disponíveis e confiáveis 

indicam que o mercado mundial de café está 

crescendo, a despeito dos problemas que afetam as 

economias dos principais países consumidores. A 

Organização Internacional do Café (OIC) estima que o 

consumo mundial deve atingir 142 milhões de sacas 

em 2012, contra 139 milhões em 2011 (aumento  de 

cerca de 2%) e mantém as projeções feitas para 

2020, quando o consumo mundial pode atingir algo 

entre 160 e 165 milhões de sacas.

Em documento recente, sintetizado na tabela 

apresentada, a OIC informa que as exportações 

globais para o período de 12 meses terminados em 

outubro passado foram de 109,2 milhões de sacas. 

Isso, comparado com o volume de 104,5 milhões de 
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sacas do mesmo período anterior representa um 

incremento de 4,7 milhões, enquanto o Brasil teve um 

desempenho de 28,5 milhões contra 34 milhões no 

ano anterior, redução de 5,5 milhões de sacas. 

Crescimento, portanto, de 25,5 milhões para 27,6 

milhões na área dos arábicas, no Grupo Outros 

Suaves, e de 37 milhões para 43 milhões de sacas dos 

robustas, com destaque para o Vietnã. Esses dados 

evidenciam suprimento folgado e possível 

substituição de arábicas por robustas.

Portanto, dentro desse cenário – expansão do 

consumo mundial e crescimentos de embarques por 

alguns países – sinalizar reduções da oferta brasileira 

não faz sentido. Isso contribuiria fortemente para 

estimular países concorrentes a consolidar novas 

participações de mercado. A tentativa de incorporar 

lavouras com dificuldades de competir em face de 

custos de produção mais elevados passa por soluções 

específicas e não por regimes cartoriais de produção.

Fonte: OIC

Mil sacas 60Kg

 

Exportações Mundiais de Café
acumulado 12 meses (nov/out)

nov-10 a 
out-11

nov-11 a 
out-12

Suaves Colombianos 9.119 9% 8.324 8%
Outros Suaves 25.586 24% 27.683 25%
Naturais Brasileiros 32.795 31% 30.185 28%
Robustas 37.008 35% 43.048 39%

Brasil 34.057 33% 28.531 26%
Vietnam 16.975 16% 24.450 22%
Colômbia 8.035 8% 7.277 7%

Honduras 3.866 4% 5.504 5%

TOTAL 104.507 100% 109.240 100%
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Entre 28 de novembro e 2 de dezembro, o resort Iberostar 
Bahia, no belo litoral norte baiano, foi palco do Encafé – 
Encontro Nacional das Indústrias de Café que este ano chegou 
à 20ª edição. Promovido pela ABIC, o evento contou com a 
presença de mais de 400 participantes e foi aberto com uma 
cerimônia que, simultaneamente, deu início às 
comemorações dos 40 anos de criação da entidade, fundada 
dia 12 de março de 1973, e que serão festejados durante todo 
o decorrer do próximo ano, finalizando no 21º Encafé, em 
novembro de 2013.

A mesa da cerimônia de abertura (foto) foi composta por: 
Américo Sato, presidente da ABIC; Eduardo Salles, secretário 
de Agricultura da Bahia, que representava o governador 
Jaques Wagner; Robério Silva, diretor executivo da OIC; Elmiro 
Alves do Nascimento, secretário da Agricultura de MG; Edilson 
Martins Alcântara, diretor do Departamento do Café da 
Secretaria de Produção e Agroenergia, que representou o 
ministro da Agricultura Mendes Ribeiro Filho; Rita Milagres T. 
Vieira, coordenadora do Agronegócio da Secretaria de 
Produção do MDIC; Guilherme Braga de Abreu Pires Filho, 
diretor geral do CeCafé; Florindo Dalberto, diretor geral do Iapar, 
que representava todos os pesquisadores; João Lopes Araújo, 
presidente da Assocafé;  Antônio Roberto R. de Almeida, 
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Evento abriu oficialmente as comemorações dos 40 anos da ABIC, a serem completados em 2013

10 Encontro Nacional das Indústrias
de Café chega à 20ª edição

Américo Sato e Elmiro  Nascimento abrem a Exposição dos
estands, acompanhados de autoridades

presidente do Sincafé/Bahia, entidade anfitriã deste 20º 
Encafé, e Bernardo Wolfson, vice-presidente da ABIC.

Dando início à cerimônia, a ABIC prestou uma homenagem a 
três personalidades de destaque do setor, que muito 
contribuíram pelo progresso das indústrias de café, com a 
entrega da Medalha Mérito Industrial do Café, outorga 
máxima da entidade.

Foram homenageados o ex-presidente da ABIC, Almir José da 
Silva Filho, que dirigiu a entidade no período de 2008 a 2011 e 
que recebeu a medalha e o diploma do secretário Eduardo 
Salles e do presidente Américo Sato; Manoel Vicente Bertone, 
ex-secretário de Produção e Agroenergia do Mapa, que 
recebeu a condecoração de Robério de Oliveira Silva e 
Guilherme Braga, e Antônio Paulino Martins, ex-conselheiro da 
entidade e recém-aposentado, após 30 anos na Cia. Cacique e 
mais de 44 anos dedicados ao café, que recebeu a Medalha e 
o diploma de Edilson Alcântara e de Bernardo Wolfson. 

Homenagem Especial

Durante a cerimônia a ABIC também prestou uma 
homenagem especial a Robério Oliveira Silva, que há pouco 

mais de um ano assumiu a direção executiva da OIC. Américo 
Sato entregou a Robério uma placa comemorativa, em ato de 
reconhecimento público da entidade a esse brasileiro que vem 
representando brilhantemente o Brasil no comando dessa 
entidade internacional. 

Em seu discurso de agradecimento, Robério Silva disse que era 
um prazer renovado participar de mais um Encafé, agora 
comemorando sua 20ª edição, e lembrou que desde a 
primeira vez que este evento foi realizado, o setor cafeeiro 
mundial mudou enormemente, e o Brasil foi um dos países 
que mais mudou.

“Vejamos como era a situação da cafeicultura nacional no 
começo da década de 1990”, disse, citando: “o setor produtivo 
ainda sofria para se adaptar aos tempos novos de mercado 
livre e as safras brasileiras estavam estagnadas em torno de 
27 milhões de sacas; o setor exportador ainda debatia a 

conveniência e viabilidade do intervencionismo 
governamental nos embarques de café, enquanto a 
participação brasileira nos embarques mundiais caíra para 
vinte e poucos por cento e, finalmente, o consumo brasileiro 
estava na casa dos 8 milhões de sacas”.

De acordo com Robério, a situação hoje é radicalmente 
diferente. “Em primeiro lugar, a produção brasileira é uma das 
mais dinâmicas do mundo. De acordo com a previsão da 
CONAB, o país colherá mais de 50 milhões de sacas este ano, 
um recorde. A exportação também dá sinais de uma 
vitalidade impressionante, tendo sido responsável por mais 
de 31% dos embarques mundiais no ano-safra 2010/11. Por 
fim e mais importante para este foro, o consumo interno 
brasileiro já supera a marca de 20 milhões de sacas e é um 
exemplo para todos os outros países produtores de café. O 
papel de liderança exercido pela ABIC neste processo de 
aumento é notório: primeiro pela implantação do Selo de 
Pureza e, mais recentemente, pelo estímulo a outras formas 
de diferenciação do produto, sobretudo pela qualidade”.

Palestras, depoimentos 
e exposição

A programação do Encafé abordou temas pontuais do setor, 
a exemplo da apresentação de um panorama mais atual no 
novo mercado consumidor de café, feita por Rita Navarro, da 
Kantar, e um painel sobre Café e Saúde, em que foram 
apresentados os resultados das mais recentes pesquisas 
realizadas por quatro instituições: InCor (Café e Coração), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Café e Alimento 
Funcional), South University School of Pharmacy (Café e 
Saúde) e Instituto D’Or (Café e Cérebro). Participaram, 
respectivamente, Dr. Luiz Antônio M. Cesar; Dra. Adriana 
Farah; Dra. Roseane Maria dos Santos e Dr. Marcelo Cossenza.

Também na programação palestras sobre Linhas de 
Financiamento para as indústrias, com a participação de 
representantes do BNDES, Caixa, BNB e Mapa/Funcafé; e 
sobre os planos Cafés do Brasil e Brasil Maior, 
apresentados por Edilson Alcântara, do Mapa, e por Rita 
Milagres, do MDIC.

Robério Silva e Américo Sato

Marília Moreira
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A EXTINÇÃO (TRANCAMENTO) DA
AÇÃO PENAL 2008.50.05.000538-3
(OPERAÇÃO BROCA)
O presente texto foi redigido dias após a publicação do 
acórdão da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, em que foi decretada a extinção 
(trancamento) da ação penal 2008.50.05.000538-3 
originada da “operação broca”, deflagrada pela Receita 
Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal do 
Espírito Santo. A decisão foi uma resposta ao nosso 
habeas corpus que teve como argumentos, basicamente, 
a legalidade e a banalização do uso do direito penal.

É clássica a noção de que o direito penal serve a uma 
tutela residual dos bens jurídicos. A sociedade deve se 
utilizar dele quando outros direitos não forem suficientes, 
dada a gravidade das consequências de sua aplicação: a 
perda da liberdade.

Por ter essa característica residual e da gravidade que 
cerca sua aplicação, o Estado, quando se vale do direito 
penal, deve observar uma série de regras, processuais e 
materiais, veiculadas a exaustão na Constituição Federal 
(art. 5º), de modo a preservar os direitos fundamentais de 
todos.

Um desses princípios é a legalidade, que no direito penal 
deve ter uma aplicação ainda mais restritiva. Não se deve 
jamais utilizar de interpretações ou analogias para 
imputar penas ou subsidiar prisões, mesmo temporárias.

É louvável a atuação do Ministério Público quando tenta 
preservar um bem jurídico essencial à existência do 
Estado (a arrecadação tributária). Sem as taxas, impostos 
e contribuições o poder central não poderia intervir e 
melhorar as condições existenciais do povo. Porém, 
deixar de aplicar as leis e, por conseguinte, a Constituição, 
visando hipoteticamente proteger a arrecadação é um 
contrassenso, já que sem lei também não haveria um 
Estado digno de proteção. 

A ação penal 2008.50.05.000538-3 nasceu em meio a 
um embate de valores essenciais à existência da nossa 
República: a legalidade e a arrecadação. Na sua base está 
a acusação de que houve fraudes com relação a algumas 
empresas que intermediavam a exportação de café; 
colocavam-se entre os produtores e os exportadores. Na 
tese da Receita Federal, encampada pelo Ministério 
Público, na verdade, este estágio intermediário não teria 
ocorrido.

Com isso, créditos teriam 
sido gerados e usados 
indevidamente para suprimir 
ou reduzir o recolhimento 
de tributos. Bem, 
quanto a isto, nada 
ainda foi provado e 
a todos, no direito 
penal, devemos 
conceder o 
benefício da 
dúvida; no termo técnico, a presunção ou estado de 
inocência. Cabe aos órgãos de acusação provar suas 
alegações.

Analisando a vastidão de tipos penal (descrição na lei dos 
crimes), aplicou-se ao caso os tipos descritos nos art. 299 
(falsidade ideológica), art. 171, §3º (estelionato 
qualificado) e art. 288 (formação de quadrilha) do Código 
Penal.  Com base nestes argumentos, foram feitas 
interceptações telefônicas e quebrados sigilos de dados 
(e-mails, messengers, etc.) e bancários e decretadas 
prisões. Valores como a privacidade e a liberdade foram 
afastados pela causa maior da arrecadação.
 
Porém, há um problema técnico na posição jurídica 
adotada, uma vez que, em tese, se ocorreram os crimes 
mencionados na denúncia, eles somente poderiam ser 
tidos por crimes tributários, mais especificamente 
aqueles descritos no artigo 1º da Lei 8.137/90.

O art. 1º, entre outras normas, prescreve que, “constitui 
crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, 
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as 
seguintes condutas:...fraudar a fiscalização tributária, 
inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de 
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei 
fiscal”.

Nota-se facilmente da leitura do texto legal, a subsunção 
da norma à situação fática em tese ocorrida. Há, é certo, 
alguma semelhança entre os tipos penais do artigo 1º da 
Lei 8.137/90 e aqueles do Código Penal (art. 171 e art. 
299). Contudo, no direito penal, tal aparente confusão 
(conflito aparente de normas) é solucionada pela 
especialidade. Ou seja, a norma mais específica deve ser 
aplicada, em detrimento de outras, mais genéricas.

Não há margem para interpretações ou analogias. Não se 
pode punir como homicídio o ato de uma mãe que, 
afetada pelo estado puerperal, acaba por ceifar a vida de 
seu filho recém nascido: é caso de infanticídio. Do mesmo 
modo, não se pode punir por estelionato ou falsidade 

ideológica aqueles que, mesmo 
em tese, visaram suprimir ou 
reduzir tributos: é caso de crime 
tributário.

Com relação aos crimes 
tributários, as consequências da 

não utilização da norma especial é 
ainda mais grave, pois eles 

foram tratados de forma 
diferente pelo Legislador. 
Neles se pode afastar a 
punição com o 
pagamento e a sua 
existência se verifica 

apenas no momento em que a Fazenda, em última 
instância, afirma a regularidade dos atos iniciais de 
cobrança (os autos de infração). Sem um auto de infração, 
não há a possibilidade de pagamento ou de defesa 
administrativa. 

Assim, como se trata de supostas fraudes ou falsidades 
visando à geração de créditos para a diminuição do 
pagamento de tributos, deveria ter sido dada a 
possibilidade de defesa administrativa e de 
cumprimento da obrigação tributária. Pago o tributo, a 
questão penal e tributária restaria esolvida.
 
Não se deve banalizar o direito penal, a violação da 
privacidade ou a perda da liberdade.
 
Leonardo Carvalho
Associado ao escritório Caetano & Caetano Advogados 
(Brasília e Vitória) - Vice-Presidente da Comissão de 
Estudos Tributários da OAB-ES - Especialista em Direito 
Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – 
IBET - Especialista em Ciências Criminais pela Faculdade 
de Direito de Vitória – FDV - MBA em Direito da Economia 
e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Paulo Cesar Caetano
Advogado especialista em Direito Tributário pela 
Fundação Getúlio Vargas e  em Planejamento Fiscal e 
Auditoria Contábil pelo Centro Universitário Vila Velha – 
UVV. Sócio responsável da Caetano e Caetano 
Advogados Associados (Brasília e Vitória).

Paulo Cesar Caetano Leonardo Carvalho
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As rentabilidades dos
Cafés do Brasil

O Brasil é o grande player de mercado quando o assunto 

é café. Maior produtor, maior exportador e segundo maior 

consumidor mundial.

Um país de muitos sabores é resultado dos diferentes 

climas, altitudes e relevos nas regiões produtoras. Doçura, 

acidez, equilíbrio, corpo e outras características sensoriais 

mais detalhadas são encontradas nos cafés do Brasil. 

Cada produtor com sua tradição, cada região com seu 

diferencial, com seus valores, com suas dificuldades 

específicas, compõem o maior país produtor de café do 

mundo.

As particularidades de cada região também refletem no 

custo de produção e rentabilidade da atividade. Com 

produção de café nos estados de São Paulo, Paraná, 

Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia, as lavouras 

brasileiras têm sistemas que vão desde os totalmente 

mecanizados e irrigados, até os totalmente manuais.

Em 2011 o café teve seu pico e as cotações chegaram a 

ultrapassar o nível R$ 550,00/sc de 60 kg, ano em que 

todas as regiões conseguiram obter boa rentabilidade 

com a atividade cafeeira no Brasil.

Contudo, em períodos de queda de preços como foi e 

está sendo o ano de 2012, alguns produtores já começam 

a ter “dor de cabeça” para pagar as contas.

Segundo dados do Campo Futuro 2012, projeto de 

levantamento de custos de produção realizado pela 

Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA 

em parceria com a Universidade Federal de Lavras – UFLA, 

o Custo Operacional Efetivo (COE) da cafeicultura no 

município de Santa Rita do Sapucaí/MG é de R$ 352,52 

por saca. O COE corresponde a todos os componentes de 

custos gerados pela relação entre os coeficientes técnicos 

(quantidade utilizada) e os seus preços. Também se 

enquadram os gastos administrativos e os custos 

financeiros.

De janeiro/12 a novembro/12 os preços do café 

seguiram em tendência de baixa, saindo de R$ 504,65/sc 

em janeiro, para R$ 346,60/sc em novembro, segundo 

indicador Cepea/Esalq para o café arábica, tipo 6, bebida 

dura, nível de preços que preocupa produtores de regiões 

como Santa Rita do Sapucaí/MG.

Santa Rita do Sapucaí se localiza no sul de Minas Gerais, 

sendo uma região que trabalha com manejo totalmente 

manual e sistema de cultivo não irrigado devido à sua alta 

declividade. A falta de mão-de-obra em época de colheita 

e a legislação trabalhista também impedem a 

sustentabilidade da cafeicultura desta região.

Neste município, com 100% da colheita manual, há a 

necessidade que “safristas” sejam contratados para a 

colheita e pós-colheita, o que representa 

aproximadamente 39% do COE. Pessoas na colheita 

participam em 41% do COE.

Com os altos custos de produção, as margens de lucro de 

regiões como Santa Rita do Sapucaí/MG, Manhumirim/MG 

e Guaxupé/MG (montanhosas), se mostraram negativas 

com a queda de preços observada em outubro e novembro 

do presente ano.

Segundo dados do Centro de Inteligência de Mercado - CIM 

da UFLA, em outubro a Margem Líquida (ML = Preço - Custo 

Operacional Total (COT)) em Manhumirim-MG ficou 

negativa em R$ 84,49/sc em média, e em Guaxupé-MG ela 

ficou negativa em R$ 82,53/sc. A queda nos preços do café 

nestas regiões foi de 3,88% e 0,21% respectivamente.

Enquanto isso, outras duas regiões produtoras apresentam 

realidades bem distintas. Luís Eduardo Magalhães/BA e 

Monte Carmelo/MG, caracterizam-se por regiões planas, 

com sistema de cultivo irrigado e manejo mecanizado, o 

que permite a redução do custo de produção. Mais 

competitivas do que a região citada primeiramente, o COE 

de Luís Eduardo Magalhães/BA é de R$173,55/sc e o de 

Monte Carmelo/MG é de R$ 239,39/sc (Campo Futuro 

2012).

Como em Luís Eduardo Magalhães/BA a colheita é realizada 

mecanicamente em 100%, pessoas na colheita participam 

em apenas 2% do COE.

Entre as regiões mecanizadas, Luís Eduardo Magalhães/BA 

foi o município com maior margem de lucro, de acordo 

com os estudos do Campo Futuro 2012. Mesmo com 

queda nos preços de venda do café de 7,52%, entre 

agosto/12 e outubro/12 a Margem Líquida no município 

ficou positiva em R$ 168,27/sc, em média (CIM/UFLA).

A queda dos preços do café em 2012 foi influenciada 

principalmente pela pressão da safra brasileira e pelas 

incertezas decorrentes da crise da zona do euro e 

desaceleração econômica dos Estados Unidos. A média de 

preço do café em janeiro/12 era de R$ 485,80/sc 

(Cepea/Esalq). Já em 16 de novembro de 2012 o mercado 

atingiu o nível de R$ 352,90/sc, valor mais baixo do ano. 

Com mais de R$ 125,00/saca de desvalorização da saca 

do café no acumulado de 2012, o cenário da atividade 

cafeeira torna-se preocupante.

Para os diferentes sistemas produtivos empregados na 

cadeia do café, apresentam-se abaixo os grupos de custos 

e suas participações no custo operacional efetivo.

Visando preços melhores ao produto e maior renda ao 

cafeicultor, a adoção de boas práticas produtivas é 

fundamental. A produção de cafés de qualidade 

representa uma das melhores alternativas para a 

cafeicultura, principalmente em relação à viabilidade 

econômica da atividade. Diferenciais também podem ser 

obtidos através da produção de cafés certificados, 

sustentáveis e produto de Indicação Geográfica e 

Denominação de Origem.

Com isso, mesmo diante o desânimo do mercado, queda 

dos preços e redução da rentabilidade, algumas iniciativas 

brasileiras têm obtido significativos resultados.

Atualmente o Brasil é o maior produtor de cafés 

sustentáveis e o país que possui mais cafés com 

certificações.

Vale destacar também a evolução dos signos distintivos 

em regiões cafeeiras, como a Indicação Procedência (IP) e 

Denominação de Origem (DO). Nestes casos, a tradição do 

cultivo regional e as características dos cafés são 

reconhecidas e valorizadas. Até o final de 2012 o Brasil 

conta com três registros para IPs (Cerrado de Minas, Serra 

da Mantiqueira, Norte Pioneiro do Paraná), um pedido para 

IP em andamento (Alta Mogiana) e um para DO também 

em andamento (Cerrado Mineiro).

Um país de vários sabores, várias
realidades e várias rentabilidades,

em busca da sustentabilidade e
agregação de valor na cadeia produtiva do café

Natália Fernandes
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Espírito Santo comemora o
Centenário do Conilon
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Sérgio Tristão recebe, em nome de seu pai, Jônice Tristão,
a placa de homenagem

O Governo do Espírito Santo e as instituições com atuação 
na cafeicultura comemoraram em grande estilo os 100 
anos de presença do café Conilon em solo capixaba 
(1912 – 2012). Na ocasião, foram lançados pela Secretaria 
de Estado da Agricultura o selo e o Carimbo 
comemorativos dos Correios, alusivos a data.

Em solenidade concorrida no Centro do Comércio de Café 
de Vitória, dez instituições e cinco personalidades foram 
homenageadas em reconhecimento pela destacada 
atuação no desenvolvimento da cafeicultura de Conilon, 
que atualmente é considerada a principal atividade 
econômica da agropecuária do Espírito Santo. Somente 
em 2012, a produção capixaba de Conilon se aproximou 
de 10 milhões de sacas, gerando aproximadamente R$ 
2,5 bilhões de faturamento para os cafeicultores.

 “Tivemos aqui no Espírito Santo um avanço fenomenal na 
produção do Conilon de forma sustentável, batendo 
recordes de safra em dois anos seguidos. É uma marca 
impressionante, num estado com 0,5% do território 
nacional. É prova que possuímos os melhores 
pesquisadores e extensionistas do mundo. Por isso, é com 
muita alegria que prestigiamos as entidades e pessoas 
que deram contribuição a essa história. Nós temos paixão 
pelo café e uma identidade com a cafeicultura, que hoje 
promove a proteção social e econômica do Espírito 
Santo”, ressaltou o governador Renato Casagrande.
 

Entre os homenageados, foram agraciados Dário 
Martinelli, que recebeu a Comenda Jerônimo Monteiro, a 
mais alta condecoração oferecida pelo Governo do ES a 
um cidadão que por seus feitos e contribuição ajudou no 
desenvolvimento do Estado, o ex-governador do Espírito 
Santo, Jerônimo Monteiro (in memorian), Eduardo Glazar 
(in memorian), Jair Coser e Jônice Tristão, representado 
por Sérgio Tristão.

Como instituições foram homenageadas a Prefeitura de 
São Gabriel da Palha, o CCCV, a COOABRIEL, o Incaper, a 
FETAES, a FAES/SENAR, o Sincafé, a OCB/ES, o CETCAF e a 
Rede Gazeta de Comunicações.

O presidente do CCCV, Luiz Antônio Polese, que 
cedeu o espaço para a realização do evento, 
declarou “Hoje é dia de muita festa e devemos 
parabenizar à Seag e aos técnicos do Incaper, 
que trabalham incessantemente para o 
desenvolvimento da agricultura capixaba. 
Esperamos mais crescimento na cafeicultura e 
continuar quebrando recordes de produção de 
café nos próximos anos”.
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Jair Coser
recebe a placa
de homenagem

Governador Renato Casagrande discursando na abertura do evento

Entre as atividades comemorativas aos 100 anos de 
existência do Café Conilon no Espírito Santo, a Secretaria de 
Estado da Agricultura, Incaper, prefeituras municipais e a 
empresa Conilon Brasil, realizaram pela primeira vez o 
Concurso Estadual de Conilon de Qualidade. O evento 
realizado no Palácio Anchieta contou com a presença do 
governador Renato Casagrande, Evair Vieira de Mello 
(Incaper), Luiz Antonio Polese (CCCV), Frederico Daher 
(CETCAF), Adelino Thomazini (Conilon Brasil), Sérgio Brambilla 
(Sincafé), Neuzedino Alves de Assis (Senar/ES), além de 
diversos prefeitos, produtores rurais e outras personalidades.

Foram avaliadas 400 amostras de 40 municípios capixabas. Os 
materiais foram analisados e testados por degustadores, 
dentro dos padrões internacionais estabelecidos para definir a 
qualidade do café. Os cinco primeiros colocados de cada 
categoria receberam premiação em dinheiro, troféu e brindes 
dos patrocinadores do concurso.

Os cafeicultores Leonel Luiz Teixeira, de Afonso Cláudio, e 
Emílio Messias Horts, de Iúna, são os grandes vencedores 
do primeiro ‘Prêmio Conilon de Qualidade’.
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Panorama da premiação

A entrega do prêmio ao cafeicultor Leonel Luiz Teixeira,
de Afonso Cláudio

Cafés
Conilon
de Afonso
Cláudio e
Iúna são os
melhores
do ES
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Aos 98 anos de idade, Fernando Penteado Cardoso é 
daquelas pessoas que, com uma interessante história de 
vida e ideias visionárias, entretém facilmente uma grande 
plateia, por um bom tempo.

Fundador da Manah, uma potência em fertilizantes, o 
Engenheiro Agrônomo formado pela USP/ESALQ, em 1936 
- com o prêmio Epitácio Pessoa como o primeiro colocado 
da turma - tem uma história que se confunde e se mistura 
o tempo todo com agricultura, fertilizantes e café.
 
O café
Sua infância foi passada nos cafezais da fazenda da família, 
em São Carlos. “Sempre tive muita ligação com o café. 
Passava as férias na fazenda e eu tinha um cavalo, o 
Macaco, que era pretinho e pequeno. Eu o montava e saáa 
atrás do administrador, nas lidas de café. Fui crescendo 
assim, e como criança, brincava nos montes de café, na 
tulha, tinha um pequeno rodo para mexer o café e 
acompanhar os empregados”, conta.

Foi lá, que também começou a prestar atenção nas 
conversas dos mais velhos sobre a terra e a necessidade de 
fertilizantes. “Falavam muito em terra esgotada, terra 
vidrada, precisa estercar, terra cansada e erosada. E isso 
ficou muito gravado em mim”, explica.
 
Essa vida na fazenda automaticamente o levou para a 
faculdade de agronomia. “Nunca tive dúvidas de que 
profissão seguiria”, diz. 

Ao sair da Faculdade, durante quatro 
anos foi funcionário público da Secretaria 
de Agricultura do Estado de São Paulo, na 
área de fruticultura. Pela Secretaria foi 
mandado aos EUA estudar a laranja, da 
colheita até o consumo. Ficou fora por 
dez meses. Mas, ao retornar com muitas 
ideias novas, achou que a entidade não 
estava tendo as atitudes coerentes com 
suas opiniões e com o que havia apren-
dido no exterior. Se demitiu! Mas, ainda 
ficou um ano à disposição da Secretaria, 
para que pudesse absorver dele tudo o 
que havia aprendido nos EUA!

Manah
Fernando foi então administrar a fazenda 
de seus pais. E, mais uma vez, os proble-
mas da terra cansada, terra esgotada, e 
da fertilização passaram fazer parte de 
seu dia a dia. “A terra precisava de 
adubo, mas não tínhamos por causa da 
guerra”, relembra.

Como engenheiro agrônomo, passou a 
se dedicar aos fertilizantes. Uma 
fertilização “caseira” feita com cinzas de 

café e farelo de algodão era utilizada em suas plantações. E, 
o seu fertilizante deu tão certo, que vizinhos e amigos 
começaram a pedir que ele o comercializasse. “Foi assim, 
com esse pequeno comércio, que cresceu pouco a pouco, 
que nasceu a Manah, que também cresceu e se desen-
volveu”, relata. 

Vida pessoal
O empresário casou-se na época em que administrava a 
fazenda dos pais, quando começou o seu negócio com o 
adubo. Teve seis filhos, dos quais dois seguiram seu caminho 
de agrônomo. Tem 20 netos e 29 bisnetos, e mais três a 
caminho. “Sou um privilegiado de poder usufruir tudo isso”, 
exclama. “É difícil juntar todo mundo, mas é muito bom, tem 
uma criançada...”

98 anos de
muita sabedoria

E, mesmo na vida pessoal, ele nunca se desviou da terra, 
dos fertilizantes e do café, de que tanto gosta. Prova 
disso é que na comemoração de suas Bodas de Ouro, 
todos na cerimônia carregaram um galho de grãos de 
café, da plantação que tinha no escritório  da Manah. 
“Dessa forma eu mostrei que as minhas raízes, eram as 
raízes do café”.

Agricultura no Brasil

Sobre a agricultura no Brasil, 
Fernando tem uma visão bem 
definida: “O País é uma potência, 
mas o brasileiro cria muitos 
empecilhos para que ela se 
desenvolva”, pronuncia. “Não tem 
sentido fazer reserva florestal. Se o 
Governo quiser, compra uma área 
e faz um parque, para preservar 
fauna, flora, para dar educação às 
crianças”, diz. “Tudo o que temos 
no Brasil hoje é porque tiramos a 
floresta e plantamos café, cana.

A grande expansão da pecuária 
que se deu há 10 anos foi por que 
tiraram a floresta e formaram 
pasto.”
 
Ele explica que ao tirar a floresta, 
primeiro forma-se o pasto e que, 
após 30 anos, com o 
apodrecimento dos tocos, a terra 
está preparada para receber a 
agricultura.

“Não digo para acabar com as 
florestas. Tem as reservas do 
Governo como o Parque Nacional 
do Xingu, que é enorme e 

suficiente pra manter a fauna e a 
flora e para o conhecimento. Mas, 
pra fazer agricultura temos que 
tirar a sombra. Até agora ninguém 
conseguiu produzir na sombra. 
Além disso, a floresta tem o 
atrativo da fertilidade inicial”, conta.

De acordo com o empresário, as 
pessoas precisam se preocupar 
agora com o que vão plantar daqui 
a 30 anos. “E, tem que começar 
hoje, para daqui a 30 anos ter área 
de pau podre para limpar. Mas, eu 
não vejo ninguém discutir sobre 
isso. Nem com opiniões contrárias.” 
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Profª  Leila Vilela Alegrio

Dentre as fazendas de café estabelecidas durante o século 
XIX, talvez a sede que chame mais atenção, seja a Fazenda 
Gironda, pela sua arquitetura.

A fazenda, fundada pelo Sr. Agenor Reis Leite, por volta de 
1850, pouco tempo ali permaneceu, pois foi vendida em 
seguida para o Sr. José Eugênio Teixeira Leite, da ilustre família 
Teixeira Leite — grandes comerciantes da praça do Rio de 
Janeiro, no setor de comissários na venda de café, e 
importantes fazendeiros nas regiões da mata mineira e, 
principalmente, de Vassouras e Valença.

Fazenda Gironda e sua arquitetura europeia
Em 1876, José Eugênio vem a falecer, e a fazenda fica então 
em mãos de sua filha Francisca Teixeira Leite, que era casada 
com o Sr. Francisco Belizário Soares de Souza. E é provável 
que tenha sido nesta época que se deu a construção da sede 
da fazenda, ainda hoje preservada.

Os principais dados sobre a fazenda puderam ser obtidos 
apenas a partir da escritura de empréstimo — hipoteca, feita 
no ano de 1885, da qual pode-se extrair a informação de que 
a propriedade possuía cerca de 377 alqueires de terras, 400 
mil pés de cafés, aproximadamente, entre novos e velhos, 
além de toda a estrutura necessária naquele tempo para o 
beneficiamento de café, instalações para um grande número 

de escravos — 193 — como senzalas, enfermaria com botica 
e tudo o mais que se fazia necessário para a subsistência da 
família e dos escravos. A fazenda Gironda ficava, então, na 
freguesia de Santo Antonio do Aventureiro, município de Mar 
de Espanha, hoje município de Além Paraíba.

É bem provável que a hipoteca não tenha sido totalmente 
saldada após o falecimento do Sr. Francisco Belizário, marido 
de dona Francisca, por volta de 1890, motivo que a leva, 
então, a vender a fazenda para o Sr. André Roesch, 
engenheiro civil, emigrado da Alemanha para o Brasil. Este, 
em função de sua profissão, mandou instalar trilhos na 
fazenda por onde circulavam vagonetes, puxados a burros, 

que transportavam café dos cafezais para os tanques de 
lavar café, e ainda um pequeno bonde aberto, que levava 
pessoas através da fazenda. O café tinha praticamente 
fechado seu ciclo de prosperidade para os grandes 
fazendeiros latifundiários, tanto na região Fluminense 
como em boa parte de Minas Gerais e São Paulo, 
próximos ao Estado do Rio de Janeiro.

O Sr. André Roesch foi proprietário da fazenda por apenas 
dois anos. Após esse período, resolve vendê-la para um 
dos descendentes dos antigos proprietários, o capitão 
Carlos Teixeira Soares, que plantou grandes canaviais e 
construiu alambique para produzir cachaça. Essas 
iniciativas permitiram que a família permanecesse com a 
propriedade mesmo após o seu falecimento, quando 
então foi dividida entre os seus herdeiros — os seis filhos. 
A sede da fazenda, porém, ficou sob os cuidados da viúva, 
a Sra. Olga, que ali viveu até seus últimos dias, no ano de 
1983.

Após essa data, a fazenda foi vendida para uma empresa 
e, mais recentemente, adquirida por um médico de Além 
Paraíba.
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O Grupo Wilson Sons, um dos maiores operadores 
integrados de logística portuária e marítima e soluções 
de cadeia de suprimento no mercado brasileiro, com 175 
anos de experiência, inaugurou a expansão do Terminal 
de Contêineres de Salvador, um projeto que envolveu 
investimentos de R$ 180 milhões aplicados na 
ampliação de espaço, dragagem do cais, aquisição de 
novos equipamentos e modernização da infraestrutura 
do terminal. Após dois anos de obras, hoje a Bahia conta 
com o Tecon mais eficiente e competitivo, cujas 
exportações no mês de outubro registraram um recorde 
movimentando 6,5 mil contêineres, um crescimento de 
70% em relação a média de exportação no período.

“A ampliação do Tecon Salvador é a realização de um 
projeto de longa data. Podemos afirmar com 
tranquilidade que, a partir de agora, estamos 
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Demir Lourenço Junior,
diretor do Tecon, e o
Governador
Jaques Vagner 
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Wilson Sons inaugura expansão do
Tecon Salvador e registra recorde

de movimentação
equiparados aos principais portos brasileiros e dentro 
dos padrões internacionais de funcionamento do 
comércio marítimo. Estamos preparados para receber os 
maiores navios cargueiros do mundo e com potencial 
para atrair novas cargas e investimentos para o estado”, 
assegura Demir Lourenço Junior, diretor do Tecon 
Salvador.

Entre as principais obras realizadas nos últimos dois 
anos, o terminal ganhou uma área adicional de 44 mil 
m², totalizando uma área pavimentada de 150 mil m², e 
adquiriu equipamentos mais modernos, entre eles três 
portêineres Super post-Panamax e seis pontes rolantes 
sobre rodas (RTGs). O resultado foi um incremento de 
130% em capacidade de movimentação no pátio e um 
aumento de produtividade de aproximadamente 50%, 
passando para 55 contêineres por hora.

Vista panorâmica do
Tecon Salvador

Para o governador Jaques Vagner, que compareceu 
ao evento, “o transporte marítimo tem papel 
importantíssimo na economia baiana, pois é pelo 
modal que uma parcela significativa do comércio 
internacional e regional do estado é realizada”. 
Segundo o governo da Bahia, em 2011 as 
exportações foram recordes, somando US$ 11 
bilhões, e as importações atingiram US$ 7,7 
bilhões.

“A expansão e modernização do Tecon, além de 
colocar a Bahia na rota dos grandes cargueiros 
mundiais e elevar a competitividade do nosso 
estado, ampliará as possibilidades de geração de 
emprego e renda”, afirma o governador. 

No mês de outubro, o terminal viu crescer 
exponencialmente sua movimentação de cargas 
para o mercado externo. O grande destaque foi 
para a movimentação de frutas do Vale do São 
Francisco, em especial manga e uva. Os dados 
comparativos demonstram uma atração inédita 
dessas cargas para Salvador. Se no ano passado o 
Tecon movimentou 30% da produção baiana e 
28% da pernambucana, em 2012 foram 
exportados 40% e 30% das produções, 
respectivamente. Enquanto isso, em 2011 o porto 
de Pecém recebeu 50% da produção baiana e 45% 
da pernambucana. Já neste ano, os números 
caíram para 30% (frutas da BA) e 33% (frutas de 
PE). 

Também foram responsáveis pelo crescimento das 
exportações cargas como polímeros, com aumento 
de 90% em relação ao mesmo período do ano 
passado, sucos e polpas, que cresceu 45%, e café, 
com aumento de 60%. No acumulado do ano 
(janeiro a outubro), o Tecon Salvador movimentou 
133 mil TEU em navios de longo curso e 80 mil TEU 
em navios de cabotagem.
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O CCCMG realizou a 8ª edição da Festa do Café. O evento, 
que reuniu mais de 1000 convidados, aconteceu no Clube 
Campestre, em Varginha/MG. Estiveram presentes 
convidados de todo país, dentre eles representantes de 
empresas nacionais e multinacionais, deputados federais e 
estaduais e pessoas ligadas diretamente ao produto café. 

De acordo com o presidente do CCCMG, Archimedes Coli 
Neto, “É uma grande oportunidade de nos encontrarmos, 
reunirmos e comemorarmos o ano produtivo que tivemos. 
Além do encontro de fortalecimento da classe conhecemos 
novas pessoas envolvidas no processo e damos uma nova 
partida com o ano novo que se inicia”.

CCCMG promove Festa do Café e
homenageia personalidades do setor
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Secretário Estadual de Agricultura de Minas Gerais foi um dos homenageados
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38º Congresso de Pesquisas Cafeeiras
Caxambú/MG

Cerca de 450 pessoas prestigiaram a 38ª 
edição do Congresso Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras, que aconteceu no Hotel Glória, na 
cidade de Caxambú/MG, com o slogan “Boas 
tecnologias difundir, pro café bem florir.”, teve 
como objetivo reunir, discutir e divulgar as 
novas tecnologias para apoiar o setor 
cafeeiro, visando o aumento da 
produtividade e da renda do produtor.

O evento realizado pela Fundação Procafé, 
recebeu o apoio do MAPA, Sebrae/MG , 
CBP&D Café, Embrapa Café, Secretaria de 
Agricultura de MG, UNIUBE e UFLA. Além da 
participação das empresas estaduais, 
Institutos de Pesquisa, CDPC/CNC, CNA,  
CECAFÉ, ABIC, ABICS, OCB, SENAR-MG, FAEMG 
e OCEMG, Universidades, Empresas de 
Equipamentos e Insumos, Cooperativas e Associações de Cafeicultores de Minas Gerais.

A cerimônia de abertura foi marcada por várias homenagens. Como o Colaborador da Pesquisa Cafeeira do ano de 2012, a 
escolhida pela Fundação Procafé no ano de 2012, foi a Associação de Cafeicultores de Araguari, pelo excelente 
desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa no Campo Experimental Izidoro Bronzi.

Entre os agraciados com a medalha de Mérito Cafeeiro, João Roberto Puliti, Maurício Miarelli, Gabriel Ferreira Bartholo, Osvaldo 
Henrique Paiva Ribeiro, Guilherme Braga Abreu Pires Filho, Antônio do Carmo Neves, Juliano Cornélio, Luiz Carlos Fazuoli, Durval 
Rocha Fernandes, Deputado Odair Cunha e a TV Alterosa do Sul de Minas. Recebeu homenagem póstuma José Maria Jorge 
Sebastião.



Estado: Sul, Cerrado, Chapadas de Minas, Matas de Minas. Ao 
todo, 100 amostras foram classificadas para a final do 
concurso, tendo sido escolhidos os três melhores cafés de 
cada categoria. A saca de 60 kg de um dos cafés vencedores 
atingiu o preço de R$ 2,5 mil, durante o leilão, enquanto o 
preço de mercado está em torno de R$ 350.

Os melhores cafés paulistas deste ano foram comprados 
pelas empresas Café Baronesa, Café do Moço e Santo Grão. 
O anúncio foi feito na solenidade de premiação do 11º 
Concurso Estadual de Qualidade do Café de São Paulo - 
Prêmio Aldir Alves Teixeira, no Salão do Pregão do Museu do 
Café de Santos. Participaram do leilão cafés de três tipos: 
natural, cereja descascado e microlote.
 
O concurso estadual do melhor café de São Paulo foi criado 
para incentivar o produtor a investir na qualidade e 
restabelecer a imagem de São Paulo no segmento, 
integrando 13 concursos regionais que desembocam na 
competição estadual. Além de mudar a imagem do café em 
São Paulo, o concurso estadual acabou inspirando eventos do 
gênero no Paraná e em Minas Gerais. 

"É o produto que dá rosto ao Estado. No início da década de 
90, percebemos que São Paulo era o 3º maior produtor de 
café do país. Mas tem o maior porto exportador, o maior 
centro de consumo de café e reúne os principais 
exportadores e torrefadores do Brasil. Além disso, as 
principais indústrias de beneficiamento e de máquinas de 
colheita estão aqui", lembra Eduardo Carvalhaes.

A Categoria Ouro foi conquistada pela indústria Café 
Baronesa, de Andradas/MG, pagando R$ 1.000,00/saca de 
café cereja descascado, do produtor Arnaldo Alves Vieira, 
da Fazenda Baobá, de São Sebastião da Grama/SP. O Café 
do Moço, do Rio de Janeiro, campeão na Categoria, adquiriu 
o lote de café natural da produtora Daniella Pelosini, do Sítio 
Daniella, de Dois Córregos/SP, pelo valor total de R$ 
7.440,00 (R$ 930,00/saca). A Categoria Especial teve 
como campeã a Santo Grão, de São Paulo, que ofereceu R$ 
2.300/saca de café de microlote do produtor Moacir 
Donizetti Rosseto, do Sítio São José, de Caconde/SP.

43

Governador Anastasia assina decreto que
regulamenta Fecafé durante a premiação do

IX Concurso de Qualidade do Café de MG
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O Governador Antonio Anastasia participou da cerimônia de 
premiação do 9º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés 
de Minas Gerais, quando assinou o decreto que regulamenta 
a Lei nº 20.313, de 27 de julho de 2012, que institui o Fundo 
Estadual de Café (Fecafé). Diversas autoridades presentes, 
entre as quais o Dep. Carlos Melles, um dos idealizadores e 
incentivador do Fecafé.
 
Para o Secretário de Agricultura, Elmiro Nascimento, “a 
regulamentação do Fundo vai disponibilizar, até o fim de 
2014, cerca de R$ 100 milhões de recursos do Tesouro 
Estadual, contribuindo para o desenvolvimento da cadeia 
produtiva do café. O Fecafé será administrado pela Secretaria 
de Estado de Agricultura e pelo Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG), e contará com recursos 
reembolsáveis, para projetos individuais, e não 
reembolsáveis, para projetos de interesse coletivo”.

Na solenidade o Governador fez a entrega de troféu, 
certificado e medalha aos vencedores do Concurso de 
Qualidade. A competição é uma das ações do Governo de 
Minas que contribuem para consolidar a cafeicultura familiar, 
dar visibilidade aos cafés de qualidade do Estado, capacitar 
provadores e fortalecer a assistência técnica aos produtores.
Neste ano, o concurso recebeu 1.428 amostras em duas 
categorias, “café natural” e “café cereja descascado ou 
desmucilado”, com origem nas quatro regiões cafeeiras do 
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Governador Anastasia durante o pronunciamento do Fecafé

Baronesa, Café do Moço e Santo Grão
compram os melhores cafés de São Paulo

Panorama da premiação

Nathan Herszkowicz, Antonio Carlos Cavaco,
Cleiton Gentili e Eduardo Carvalhaes entregando o
cheque da Categoria Especial
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Senador Eduardo Suplicy
destaca relevância da produção
nacional de cafép
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Em pronunciamento o Senador Eduardo Suplicy (PT/SP) 
cumprimentou os representantes da Embrapa pela apresentação das 
pesquisas da estatal e sua relevância para o desenvolvimento do país, 
feitas em  audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. 

Suplicy afirmou que os estudos da Embrapa vêm consolidando o Brasil 
na posição de grande produtor mundial de café, e suas pesquisas têm 
contribuído para o aprimoramento da qualidade e da produtividade da 
cafeicultura nacional.

O Senador ressaltou que a cafeicultura brasileira é uma das mais exigentes 
do mundo em relação a questão social e ambiental, com a preocupação 
de garantir um café sustentável. A atividade é desenvolvida com 
base em rígidas legislações trabalhistas e ambientais.

Destacou que a cafeicultura brasileira pune qualquer tipo 
de trabalho escravo ou infantil nas lavouras, e que as leis 
brasileiras são as mais rigorosas entre os países 
produtores de café. Os produtores brasileiros preservam 
a fauna e a flora nativas, controlam a erosão e 
preservam as fontes de água, o que assegura a 
preservação de uma das maiores biodiversidades do 
mundo, ressaltou. Além de ser fonte imprescindível de 
receitas de centenas de municípios, sobretudo na 
geração de postos de trabalho na agropecuária.

CeCafé realiza reunião sobre
Preços de Transferência
Com o propósito de debater as 
alterações introduzidas pela Lei n° 
12.715/2012, que regula os Preços 
de Transferência (conceito que 
abrange o valor cobrado nas 
operações realizadas entre pessoas 
vinculadas - jurídicas ou físicas -, nos 
casos de compra e venda de bens, 
serviços ou direitos), o CeCafé 
realizou no dia 04 de dezembro 
uma reunião de trabalho, conduzida 
pela sua Assessoria Tributária. 
Durante as discussões, o foco 
concentrou-se nos aspectos de 
interesse direto dos associados do 
CeCafé, ou seja, nas operações de 
exportação de commodities, onde 
se insere o café. 

Governo Mineiro
revê regra que
discriminava o
comércio
A firme atuação do Deputado Carlos Mosconi, 
coordenando discussões frente à Secretaria da Fazenda, 
permitirá a revisão da legislação do ICMS de MG, sobre o 
crédito presumido, que restringia a transferência do 
crédito fiscal apenas às cooperativas e indústrias de T&M, 
em clara discriminação ao comércio exportador.

Através do Projeto Lei n° 3.418/2012, o Governador 
Anastasia, acatando as sugestões do Deputado Mosconi, 
estendeu aos estabelecimentos preponderantemente 
exportadores o direito às transferências do crédito 
presumido, estabelecendo uma igualdade de condições 
entre os diversos agentes do mercado.

A expectativa é de que o Projeto seja votado com 
brevidade.

Programa Café Seguro
realiza reunião sobre
banimento do
endossulfan

A convite do CeCafé, o 

Coordenador Geral de Registro de 

Agrotóxicos e Afins do MAPA, Luis 

Eduardo Rangel (foto), participou 

da reunião do Grupo de Trabalho 

do Programa Café Seguro, 

realizada em 05 de dezembro, 

quando foram discutidas as 

implicações do processo de 

banimento do ingrediente ativo 

endossulfan sobre o agronegócio 

café. 

Na ocasião, foi solicitada a gestão 

do MAPA junto aos demais 

Ministérios envolvidos (Saúde e 

Meio Ambiente) no processo de 

registro de produtos substitutos 

ao endossulfan, já protocolados e 

que oferecem opções de solução 

eficaz ao controle da broca do 

café, de modo a priorizar os 

trâmites necessários para evitar o 

descompasso com o cronograma 

de banimento estabelecido pelo 

Governo Federal.
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ASIC 2012 – Costa Rica
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A ASIC realizou a 24ª Conferência Internacional de Ciência do Café, em San José, capital da 
Costa Rica, e contou com ampla presença de pesquisadores brasileiros (foto). A  forte 
participação do Brasil teve o apoio do Consórcio Pesquisa Café, INCT - Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia do Café; CNPq, FAPEMIG, FAPESP e outros, e objetivou a apresentação 

dos resultados de pesquisas 
desenvolvidas nos quatro cantos do 
Brasil, por distintos Institutos de 
Pesquisa e Universidades. Pode-se 
citar a participação do IAC, EPAMIG, 
IAPAR, INCAPER, EMBRAPA, UFLA, 
UFV, USP, UNICAMP, UFMG, UENF, UFC 
e várias outras instituições.
 
“As transformações ocorridas nos 
últimos anos estão modificando a 
cafeicultura brasileira, levando a um 
novo modelo de organização da 
sociedade. Estamos assistindo à 
emergência de uma nova economia: 
a “economia do conhecimento” na 
qual, a pesquisa e a inovação 
técnico-científica são os motores da 
produção e do desenvolvimento”, 
ressaltou o pesquisador Sérgio 
Pereira do IAC.

Café perde uma de suas mais
ilustres lideranças

José Cassiano dos Reis Junior, produtor rural, engenheiro 
agrônomo formado na Esalq/USP, faleceu em São Paulo/SP, no 
último dia 31 de outubro.

Cassiano foi um grande líder do sistema cooperativo ao 
participar da fundação da Cooperativa Agroindustrial de 
Maringá, a Cocamar, entidade que presidiu de 1965 a 1971. 
Representando o setor de produção foi secretário de 
Agricultura no Paraná entre os anos de 1973 e 1975, e de 
Indústria e Comércio no final do segundo mandato do 
Governador Ney Braga. De 1975 a 1985 foi presidente da Junta 
Consultiva do IBC, que reunia representantes de todos os 
segmentos cafeeiros. Integrou a delegação brasileira junto a 
OIC, inaugurando pela primeira vez a presença de 
representantes do setor privado como membros e 
participantes das decisões durante os processos de 
negociação do Acordo Internacional do Café.

Ocupou também o cargo de presidente da Cibrazem (atual 
Conab) e sempre esteve na liderança de projetos de 
vanguarda, promovendo o avanço e a modernização do 
campo brasileiro.

Recentemente, comandou a Coordenadoria de 
Desenvolvimento dos Agronegócios - Codeagro, órgão ligado 
à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo durante a gestão de João de Almeida Sampaio Filho. Em 
2011, foi eleito pelo Conselho Superior da Sociedade Rural 
Brasileira (SRB) para o cargo Diretor Superintendente. Em 
março de 2010 foi eleito como Conselheiro do Conselho de 
Administração dos Museus do Café e da Imigração.

José Cassiano deixa a viúva Anna Maria, 03 filhos e 07 netos. 

Hanns R. Neumann Stiftung do
Brasil lança Projeto Regional para

a Cafeicultura Familiar

A Associação Hanns R. Neumann Stiftung do Brasil, que vem 
se caracterizando por uma ampla ação voltada para 
cafeicultura familiar, inclusive através do fortalecimento do 
associativismo, lançou em evento realizado no Museu 
Histórico Abílio Barreto, em Belo Horizonte/MG, o Projeto 
Regional de Fortalecimento da Cafeicultura Familiar.
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Este projeto objetiva discutir e dar 
soluções aos principais desafios que 
limitam a sustentabilidade da 
cafeicultura familiar, em resumo: (i) a 
dificuldade de acesso dos cafeicultores 
familiares individuais a mercados 
diferenciados ou de maior valor 
agregado, (ii) a ausência de um 
conceito de certificação internacional 
que contribua para o efetivo 
desenvolvimento sustentável da 
cafeicultura em nível das propriedades 
e das comunidades produtoras, e que 
valorize as certificações nacionais, (iii) a 
limitação de apoio técnico aos 
produtores, apesar do valoroso esforço 
do governo, e (iv) a ausência ou pouca 
organização dos cafeicultores 
familiares em nÍvel das comunidades 
produtoras.

O evento contou com a presença do SecretÁrio de 
Agricultura, Elmiro Nascimento, do presidente do Conselho 
Deliberativo do CeCafé, João Antonio Lian, além dos principais 
executivos da Fundação e empresários do setor de café.

Brasil participa
da feira Cafe

Show, em Seul
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Com o apoio do MAPA, em parceria com a 
BSCA, os Cafés do Brasil foram promovidos na 
feira The 11th Seoul Int’l Cafe Show 2012, de 22 
a 25-11-12, em Seul, na Coreia do Sul. No 
estande foram servidos cafés especiais 
brasileiros das regiões produtoras dos Cerrados 
da Bahia e de  Minas Gerais, Norte Pioneiro do 
Paraná, Mogiana Paulista e Montanhas do 
Espírito Santo. 

O mercado coreano vem demonstrando uma 
tendência evolutiva para o nicho de cafés 
especiais, com potencial de aumento do 
consumo desse produto nos próximos anos. E 
Seul surpreende com a quantidade de cafeterias  
espalhadas pela cidade. 
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Marcelo Mattos AraÚjo visita
Museu do Café

Marcelo Mattos Araújo, Secretário de Estado da Cultura, 
desceu a serra para visitar o Museu do Café. Acompanhado 
por Claudinéli Moreira Ramos, Coordenadora da Unidade de 
Preservação do Patrimônio Museológico, Araújo, recebido pelo 
Vice-Presidente do Conselho de Administração, Guilherme 
Braga Abreu Pires Filho, e pelo Presidente do Comitê 
Executivo, Eduardo Carvalhaes Jr,  visitou todas as instalações 
do edifício da Bolsa Oficial de Café. 

Inclusive foi apresentada ao Secretário e para membros do 
Conselho de Administração da Associação dos Amigos do 
Museu do Café, a planta preliminar do restauro do edifício, 
com início previsto para o 2º semestre de 2013.  Desenvolvido 
pelo arquiteto Lúcio Gomes Machado, os destaques do 
projeto são as novas áreas expositivas climatizadas, amplos 
elevadores de acesso, a reativação do restaurante da Bolsa e 
ampliação da Cafeteria do Museu.

Após almoço oferecido pelo presidente da Associação 
Comercial de Santos, Michael Timm, seguiu para uma visita ao 
prédio histórico da ACS.  
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O Secretário de Cultura (ao centro) acompanhado de
sua comitiva, a Diretoria Executiva e o vice-presidente
do Conselho de Administração da AAMC

Workshop Café – Fortalecendo a
Rede de Pesquisas

O Consórcio de Pesquisa Café vem 
realizando diversas iniciativas e 
proposições para a consolidação e 
implantação de uma nova forma de 
gestão de sua programação de PD&I que 
visa a colocar este arranjo institucional e a 
cadeia produtiva do café dentro do 
moderno conceito de gestão cooperativa e 
desenvolvimento sustentável.

Assim, com o objetivo de discutir 
propostas e sugestões para futuras ações 
de PD&I, que valorizem e incentivem o 
desenvolvimento científico e tecnológico 
do negócio café de forma representativa 
das necessidades e da realidade da 
cafeicultura brasileira, realizou-se no 
Instituto Agronômico de Campinas, no dia 
12 de dezembro, uma ampla discussão 
sobre o tema, proporcionando a troca de 
informações e de experiências 
profissionais.

Participaram do seminário membros de todas as instituições de pesquisa e as palestras foram feitas por representantes de todos os 
segmentos da cadeia café. O Diretor Geral do CeCafé (foto) em sua apresentação enfatizou a importância da preservação da 
competitividade do café brasileiro frente aos concorrentes, a necessidade de trabalhos voltados para a melhoria da qualidade e dos 
métodos de preparo e a importância da participação dos extencionistas das instituições de pesquisa se engajarem nos esforços de 
inclusão dos pequenos produtores e aqueles enquadrados na cafeicultura familiar nas ações de sustentabilidade/certificação.

RJ melhora a infraestrutura
de preparo de café

O Secretário de Agricultura do Rio de Janeiro, Alberto Mofati, acaba 
de anunciar que o BNDES aprovou a concessão de fundos para o 
Projeto Rio Café, no importante de R$ 1,5 milhão, prevendo verbas 
para a instalação de um conjunto completo de rebenefício de 
cafés no armazém da COOPERCANOL - Cooperativa de Produtores 
de Café do Noroeste Fluminense, na cidade de Varre Saí, no 
noroeste Fluminense.

O Projeto foi conduzido pela ASCARJ - Associação dos 
Cafeicultores do RJ e contou com o apoio do CCCRJ, da 
Secretaria de Agricultura  e da comunidade cafeeira em 
geral. Efigênio Salles, Presidente da ASCARJ, que exerceu a 
liderança do projeto, destacou que "o empreendimento 
trará benefícios, agregação de valores, modernização da 
infraestrutura e a retomada do funcionamento da 
Cooperativa, que irá operar o equipamento" .

José Ferreira, diretor da COOPERCANOL, disse que "o 
equipamento a ser comprado é de última geração, da 
marca Pinhalense, e a sua expectativa é de que a 
Cooperativa, que atualmente tem um quadro de 120 
associados, tenha um grande aumento, passando para 650 
cooperados. A abrangência da Cooperativa estende-se para 
a cafeicultura serrana do RJ e municípios vizinhos do Espírito 
Santo (Mimoso do Sul, São José dos Calçados e Guaci), com 
uma produção total de 140.000 sacas de café da variedade 
arábica".

Café é a bebida líder na Austrália
Segundo relatório divulgado pela BIS FOODSERVICE, empresa australiana de pesquisa setorial e industrial, o café passou a ser 
a bebida mais consumida pelos australianos. De acordo com a pesquisa feita entre 1.200 consumidores de 14 anos ou mais 
o café substituiu, pela primeira vez, o chá na preferencia popular, a despeito do aumento dos preços nos dois últimos anos.

Entre as razões para tal expansão, são citados o crescimento do consumo fora do lar e do trabalho,  que saltou de 1,8 bilhão 
de unidades (xicaras/dose) em 2010 para 2,1 bilhões em 2012, aumento de 17%, enquanto os preços subiam de A$ 
3,62(US$ 3,78) em 2010 para A$ 4 (US$ 4,18) em 2012, por xícara. Conforme a pesquisa, 47% dos consumidores explicam 

o consumo fora do lar e do trabalho como 
uma oportunidade de reunião com amigos. 
A estimativa é a de que o consumo cresça 
de 10% a 15% nos próximos dois anos. 

Com isso, as importações de café pela 
Austrália, de 1,173 milhões de sacas de 60 
kg. em 2006, passando para 1,564 milhões 
em 2011, alcançarão cerca de 1,800 
milhão de sacas em 2013. O Brasil é o 
segundo maior fornecedor, com 18% do 
mercado de café verde, após o Vietnan, 
que detém 21% de participação. A 
publicação confirma vários sinais de que os 
australianos estão desenvolvendo gosto 
pelo café e pela sua cultura, 
transformando-se em coffee lovers.
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No dia 23 de novembro, 73 produtores rurais participaram 
do evento de formatura do Projeto Produtor Informado, 
realizado na EMEF “Ernesto Cardoso de Paiva” em 
Caconde/SP. 

O projeto é desenvolvido pelo CeCafé, com o monitor Caio 
Wlamir de Faria Ramos na EMEF Prof. Ernesto Cardoso de 
Paiva e no Centro Comunitário Portal da Amizade 
(Barrânia), e com o monitor Luiz Guilherme Russi na EMEF 
Prof. Walter Gomes Juste, utilizando apostilas ministraram 
aulas de iniciação à informática, aos sábados. Ao todo 
foram 15 meses de dedicação e resultou na inclusão digital 
dos produtores rurais. Participaram da formatura: Ronaldo 
Taboada, Luciana Alves e Juliana Buton, do CeCafé, Maria 
Isabel B. M. da Costa e Marilene de Almeida, diretoras das 
escolas, Rosana Mara V. R. Fonseca, Secretária Municipal de 
Educação, além de  funcionários e familiares dos  
produtores rurais. 
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O CeCafé promoveu a reformulação do laboratório 
digital “Fernando Penteado Cardoso”, em Espírito Santo 
do Pinhal. A Associação Crescer no Campo, responsável 
por este espaço, teve a reposição de cinco 
computadores em rede, com acesso a internet, e, na 
ocasião, foram doados ainda  TV LCD, DVD, cinco mesas, 
dez cadeiras, estante e apostilas de apoio aos alunos, 
proporcionando a inclusão digital de aproximadamente 
40 adolescentes. 

Compondo a mesa diretora do evento: João Antonio 
Lian, Presidente do Conselho Deliberativo do CeCafé, 
Fernando Penteado Cardoso, homenageado da sala, 
Rita Maria Cardoso Barbosa, Presidente da Associação 
Crescer no Campo, José Benedito de Oliveira (Zeca Bene 
– futuro Prefeito de Espírito Santo do Pinhal), Monsenhor 
Augusto Alves Ferreira, Sérgio Del Bianchi Junior, 
Vereador. O evento de inauguração contou ainda com a 
presença de  Juliana Buton, do CeCafé, Giovanna Maria 
Mattos Alvarenga, Projeto CyberCafé Rural, Eliseu 
Martins, Mário Alves Barbosa Neto, Ruth Colletti 
Barbosa, Padre Cláudio, funcionários e alunos. Para 
abrilhantar a solenidade, houve apresentação da 
orquestra criada pela Associação Crescer no Campo, 
projeto Semeando Música.

Formatura do Projeto Produtor Informado em Caconde / SP Revitalização de laboratório digital em Esp. Sto. do Pinhal / SP
Ações de Responsabili dade Social do CeCafé
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O CeCafé e a Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda  
inauguraram no dia 05 de dezembro na Escola Municipal 
Agenor Bibiano do Carmo, em Pedra Bonita/MG, o 119º 
laboratório digital “Sala Olam”.
 
Ao todo foram doados dez computadores em rede, TV LCD, 
DVD, aparelho de ar condicionado, uma bancada em granito, 
vinte cadeiras e apostilas de apoio aos alunos, 
proporcionando a inclusão digital de aproximadamente 314 
alunos na faixa etária de 04 a 14 anos. 

Compondo a mesa diretora do evento: Ronaldo Taboada 
(CeCafé), Vivek Amarnani e Alagu Rajazel (Outspan), 
Alexsandro do Carmo, Vice Prefeito, Messias do Carmo, 
Vereador, Denerval do Carmo, produtor rural,  Elza Dias 
Rodrigues, diretora da Escola e Sirley de Oliveira, Secretária 
Municipal de Educação.  Presentes também no evento de 
inauguração, Luciana Alves, do CeCafé, Vitor Valentin, Adriana 
Reis e Josiel Dutra, da Outspan, autoridades, alunos, 
funcionários e comunidade em geral. 

Ações de Responsabili dade Social do CeCafé
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O CeCafé, em parceria com a Atlântica Exportação e 
Importação Ltda, e apoio da Prefeitura Municipal, 
inaugurou no dia 07 de dezembro na Escola Municipal 
Guia Lopes, em São Roque de Minas, o 120º laboratório 
digital “Donisete Geraldo Leite”. São 10 computadores, TV, 
DVD, ar condicionado, bancada de ardósia, mobiliário, e 
atenderá 470 alunos, na faixa de 3 a 10 anos.

Ronaldo Taboada, do CeCafé, Rogério Schiavo e Geraldo 
Eustáquio, da Atlântica, o Prefeito Nilzo de Faria, Tatiana 
Costa Leite Rodrigues, Secretária de Educação e Diretora 
da Escola, e Glauber Rayane de Faria, Presidente da 
Câmara Municipal. 

Entre os presentes no evento de inauguração, Luciana 
Alves, do CeCafé, Donisete Geraldo Leite e família, 
homenageado da sala, Wilson Soares, Chefe de Gabinete 
da Prefeitura Municipal, Alice Augusta de Macedo, 
Secretária de Administração, Antônio José Batista, 
Vereador e Professor da Escola.

Laboratório digital em Pedra Bonita / MG Inauguração do 120º Laboratório Digital



última iniciativa: a de se 
exportar pelo Porto do Rio de 
Janeiro a produção cafeeira do 
Paraná. Quando começou a 
ter sucesso a iniciativa, o 
Governo Paulista baixou o 
Decreto criando a Taxa-Ouro 
de 5% sobre o valor do café 
que transitasse pelo seu 
território para outros portos 
brasileiros. Estariam, porém, isentos se exportados por 
Santos. E assim começou a decadência do mais importante 
Porto Marítimo brasileiro, aquele que fez a independência 
política e econômica do Brasil,  bem como a grandeza do 
Império.

Depois de quase um século de imensos sacrifícios por ter 
que suportar o monstruoso custo social, econômico e 
político criado pela ocupação desenfreada da população 
carente distribuída em mais de mil favelas – consequência 
do êxodo rural imposto pela erradicação de sua 
cafeicultura – o Estado do Rio de Janeiro, teve, mais uma 
vez, a missão de salvar a economia brasileira. 
E isso ocorreu quando foram descobertos, em seu 
território, formidáveis campos petrolíferos. Foi-lhe negado, 
contudo, o seu direito constitucional e universal de  
cobrança de 25% de Royalty sobre a exploração do 
petróleo.

Cabia-lhe, não obstante, o direito sagrado e constitucional 
da cobrança do ICM sobre a produção do mesmo. Ledo 
engano, o Senado negou-lhe esse direito, ao aprovar um 
projeto de lei isentando o petróleo do pagamento do ICMS. 
Suportou assim o Estado do Rio de Janeiro todo o ônus da 
sua exploração.  Até que, anos depois, criou-se o Royalty, 
na verdade, uma compensação bem-vinda, embora tardia 
e muito aquém do prejuízo sofrido.

Eis que agora a cobiça rouba novamente do Rio de Janeiro 
o seu direito de auferir o “bônus” de suas riquezas e as 
distribui injustamente por todos os estados, enquanto o 
“ônus” da exploração quase predatória do petróleo deve 
ser suportado exclusivamente pela população Fluminense.
Até quando iremos assistir ao esfacelamento do sistema 
federativo de nossa nação, por meio do desrespeito da 
nossa constituição? Até quando assistiremos a decisões 
injustas que beneficiam outros estados em detrimento do 
Rio de Janeiro? Uma federação que usurpa e pilha os seus 
entes, ou um deles reiteradamente, não tem futuro. Temos 
o direito de reagir. 

Ruy Barreto, industrial do café e ex-presidente da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro
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Royalties: as riquezas
assaltadas do Rio 
O início do século XVIII era promissor, mas esgotaram as 
nossas minas de ouro e diamante. Dizem que a imensa 
riqueza explorada durante 80 anos foi toda para a 
Inglaterra. Assim, a Província Fluminense voltava a ser 
apenas parte de uma colônia lusitana inviável 
economicamente, até que, por volta de 1780, apenas 
quatro sementes de café plantadas no Largo da Carioca, 
germinaram e seus frutos foram tomando conta das 
chácaras do Flamengo, Laranjeiras e Santa Teresa. Em 
pouco tempo, transformaram o Alto da Boa Vista em 
fantásticas fazendas produtoras e exportadoras de café.

Em seguida as plantações desceram para Campo Grande, 
Santa Cruz e se espalharam por todo o território 
Fluminense. Em apenas 30 anos, a lavoura Fluminense 
tornou-se a maior produtora e exportadora de café do 
mundo. A riqueza da Província Fluminense, sozinha, 
sustentou o maior Império das Américas e um dos maiores 
do mundo. Em um só ano, em 1854, o Porto do Rio 
exportou em Libras Esterlinas mais do que o país havia 
produzido em 80 anos de exploração de ouro e diamantes. 
Graças ao café.

A Província Fluminense, ainda totalmente só, sem 
qualquer ajuda governamental, conquistou todos os 
mercados consumidores de café do mundo, antes 
abastecidos por mais de dois séculos por toda a produção 
da América Central e Colômbia.

Mas a cobiça e os interesses imediatistas, aliados à falta de 
visão estratégica dos governantes, liquidaram Província 
Fluminense na segunda metade do século XIX, justamente 
quando a cafeicultura do Estado estava no auge, 
representando 60% da produção brasileira.

Mas ainda sobrara do golpe o Porto do Rio, que apesar de 
suas excepcionais condições marítimas, a melhor do país, 
acabaria também sendo liquidado. E o foi quando, em 
1952, o Ministro da Fazenda impôs aos vereadores da 
Câmara do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, que só 
daria o aumento do jetom pleiteado se criassem um 
imposto sobre as exportações de café pelo Porto.

A exigência foi concedida. E o Porto do Rio de Janeiro 
tornou-se o mais oneroso do país, reduzindo a zero a sua 
exportação cafeeira. O porto esvaziou e os seus 22 
excepcionais armazéns, inutilizados pela medida, 
acabaram transformados décadas depois em Barracões de 
Escolas de Samba.

Como consequência da queda drástica da economia 
Fluminense, seus municípios passaram a viver de mesadas 
do Governo Federal, por meio de participação no Fundo 
Federal dos Estados e Municípios. Tentou-se, ainda, uma 




