
4 Desenvolvido por 

Cetcaf realiza cinco treinamentos
Colheita e Pós-colheita em abril 

 Treinamentos Editorial

Dia 18 de maio
Neste ano, o dia 18 do cor-

rente mês marca para o Gover-
no do Estado do Espírito San-
to o início da colheita de café. 
Certamente alguns já estão 
colhendo, um pouco apressa-
damente, ao nosso ver, visto 
que o café não está maduro o 
suficiente. E aí? Os preços su-
bindo a conta gota, e, ao que 
parece, o mercado reconhecen-
do a absoluta falta de café para 
abarrotar os armazéns, como 
se apregoou para levar os pre-
ços a patamares irreais. Vamos 
caminhar para os próximos ca-
pítulos da saga de nosso cafei-
cultor. 

De nossa parte, dia 11/05, 
estaremos participando de um 
evento da cafeicultura nacio-
nal, em Brasília, na sede do 
MAPA. Assuntos:

-Metodologias aplicadas pela 
Conab (diversas para a cafei-
cultura);

-Levantamento de safra;
-Levantamento de estoques 

privados;
-Estatísticas da OIC.
 O que se pretende com esta 

discussão é dar ciência de como 
se constroem os estoques, pre-
visão de safra, estoques priva-
dos e, enfim, como a burocracia 
funciona e, se há espaço para 
outros métodos e até, espero, 
que sejamos ouvidos para jun-
tos construirmos coisas mais 
modernas, utilizando a tecnolo-
gia que temos à disposição. 

Espero que o CAR seja aper-
feiçoado e utilizado para levan-
tamento das lavouras; Espero 
que o nosso “geobases” seja 
colocado à disposição dos ór-
gão públicos e privados para 
melhor se conhecer nossas la-
vouras; Espero que os cafei-
cultores e seus representantes 
sejam ouvidos.

Desta forma, e participando 
do dia a dia, esperamos trazer 
cada vez mais conhecimento 
para que nossos cafeicultores 
sintam orgulho de produzir a 
segunda bebida mais consumi-
da no mundo.

Permaneçamos juntos!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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Durante o mês de abril, o  Cetcaf deu continuidade a realização dos 
treinamentos Colheita e Pós-colheita passando, por cinco municípios 
do Espírito Santo. No dia 03, em Guaçuí, a comunidade de São Pedro 
recebeu a equipe. No dia 04, o treinamento aconteceu na cidade de 
Alegre, no auditório do Incaper local. Dia 11 de abril, foi a vez de a 
comunidade de Cascatinha do Milanez, em Colatina, ser contempla-
da. Em 12/04, o treinamento esteve no município de São Domingos 
do Norte, na comunidade do Córrego Dumer, e finalizando os treina-
mentos Colheita e Pós-colheita de abril, no dia 19, a equipe esteve na 
comunidade de Virgínia Nova, em Rio Novo do Sul.

O Cetcaf agradece a confiança e disponibilidade de todos os produ-
tores que participaram dos treinamentos. “A cada treinamento, o ca-
feicultor capixaba se prepara para colocar no mercado um café com 
mais qualidade, agregando valor ao produto, sem necessariamente 
gastar mais para isso”, finaliza o superintendente do Cetcaf, Frederico 
de Almeida Daher. 

Curtas 

Cetcaf realiza curso em 
Barra de São Francisco

Em abril, o Cetcaf realizou um 
Curso Prático de Cafeicultura 
Sustentável, no município de 
Barra de São Francisco, na co-
munidade do Córrego do Itá. 
Estiveram presentes as lideran-
ças da cafeicultura local, que 
devem passar para os demais o 
que foi aprendido naquele dia. 

O superintendente do Cetcaf, 
Frederico de Almeida Daher, 
agradece especialmente aos 
parceiros. “Temos que dedicar 
um espaço especial para agradecer ao Sicoob, CCCV, Ceca-
fé, Incaper, Fertilizantes Heringer, Sistema-OCB/ES, e a 
Cooabriel, que têm estado conosco não apenas nesse, mas em 
todos os eventos que o Cetcaf vem realizando. A colaboração de 
todos nos ajuda a oferecer sempre o melhor para o cafeicultor 
capixaba”, finaliza. 

CCCV 

Curso

Simpósio
Cetcaf participa de Simpósio

Nos dias 10 e 11 de abril, o  
Cetcaf se fez presente no I 
Simpósio de Qualidade do Café 
Conilon, que aconteceu na ci-
dade de Linhares. 

O superintendente do Cetcaf, 
Frederico de Almeida Daher, 
ministrou a primeira palestra 
do evento, que teve como tema 
a “Conservação do Solo”. O as-
sessor técnico do Cetcaf/Inca-
per, Marcus Moulin Teixeira, pa-
lestrou logo em seguida, com o 
tema “Pré e Pós-colheita”. 

O Cetcaf agradece o convite 
para participar do evento, que 
faz parte do Programa Munici-
pal de Qualidade do Café Coni-
lon, Linhares Coffee, da Secre-

taria Municipal de Agricultura de Linhares. 

O Cen-
tro do 
Comér-
cio de 
Café de 
Vitória 
(CCCV) 
r e a l i -
zou em 
abril dois cursos de Degustação 
e Classificação de Café. Um 
entre os dias 2 e 6, e outro 
entre os dias 22 e 27. 

O Cetcaf, que indicou partici-
pantes para as duas turmas, 
parabeniza o CCCV por mais 
essa oportunidade de agregar 
conhecimentos novos aos ca-
feicultores capixabas. 

Produtores da comunidade de Córrego 
do Itá durante a aula do Curso Prático 
de Cafeicultura Sustentável, em Barra 
de São Francisco. 

Produtores dos municípios 
de  Guaçuí, Alegre, Colatina, 
São Domingos do Norte e Rio 
Novo do Sul receberam os 
treinamentos do Cetcaf Co 
lheita e Pós-Colheita. 


