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Encontro é sucesso em Brejetuba 

Arábica Editorial

Os cafeicultores do estado do 
Espírito Santo já estão em ple-
no trabalho para a safra 2015.

Até o momento o tempo corre 
bem com precipitações pluvio-
métricas adequadas com in-
dícios de uma boa florada nos 
próximos dias.

Percebe-se no seio da classe 
produtora uma grande preocu-
pação com os preços hoje vi-
gentes no mercado, principal-
mente para o conilon que se 
desloca muito do arábica, che-
gando, em alguns casos a valer 
a metade do preço do mesmo. 
É uma situação anormal que in-
dica a volatilidade do mercado 
nesse momento de incertezas 
quanto ao verdadeiro tamanho 
da safra brasileira.

O estado do Espírito Santo fez 
e faz um esforço muito grande 
para se inserir no mercado de 
café nacional e internacional de 
forma competitiva.

Necessário, entretanto, que o 
mercado reconheça e valorize 
esse esforço para que seus re-
sultados possam ser remunera-
dores a todos os elos do negó-
cio café.

Se o setor de produção atraves-
sa dificuldades na remunera-
ção de seu trabalho, o setor de 
exportação e comércio interno 
também vem trabalhando com 
margens muito reduzidas, re-
querendo de todos muita aten-
ção e acompanhamento de seus 
custos.

É importante estarmos atentos 
para essa realidade cuja econo-
mia rural não pode ser afetada 
de forma desestimulante para 
aqueles, que com seus esforços 
propiciam dignidade a família 
cafeicultora capixaba.

Confiemos em melhores dias!

Frederico de Almeida Daher
 Superintendente do Cetcaf 
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No dia 7 de agosto, a Casa da Cultura 
de Brejetuba foi o palco do agronegó-
cio café da região, com o “Encontro de 
Cafeicultores de Cafés Arábicas Espe-
ciais”, realizado pelo Cetcaf, Prefeitu-
ra Municipal de Brejetuba e Governo 
do Estado, através do Incaper. 

O evento reuniu mais de 120 lideran-
ças da região e teve como foco princi-
pal a qualidade dos cafés produzidos, 
considerando que o município de Bre-
jetuba é exemplo em todo o estado 
de produção de cafés arábicas espe-
ciais. 

Na ocasião, foi apresentado aos par-
ticipantes um terreiro coberto com 
revolvedor automático de café, que 
agradou a todos. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, infor-
mou que o Centro dará prosseguimento aos estudos em relação 
ao revolvedor automático, mensurando seus rendimentos, com-
parando seus resultados com o equivalente café secado em ter-
reiros cobertos sem revolvedor. “Esse trabalho está sendo execu-
tado pelo Cetcaf e metalúrgica Fardin com apoio do Incaper e da 
Secretaria Municipal de Brejetuba. 

O “Encontro de Cafeicultores de Cafés Arábicas Especiais” foi or-
ganizado com apoio do  Senar/ Faes,  Centro do Comércio de Café 
de Vitória (CCCV), OCB-SESCOOP/ES,  Sicoob, Fertilizantes He-
ringer, Metalúrgica Fardin, Bandes, Banestes e Banco do Brasil. 

Simpósio Sul Capixaba 

Simpósio

Cursos

O Cetcaf  inicia em outubro uma 
série de Cursos Práticos de Ca-
feicultura Sustentável, com car-
ga horária de 20 horas cada cur-
so. Ao todo, serão ministrados 
seis cursos. Atendendo ao pro-
jeto Cetcaf/Senar ES.

Serão agraciados seis municípios 
do Espírito Santo, sendo três da 
área do arábica e três do coni-
lon. O objetivo principal é a difu-
são tecnológica para a melhoria 
da qualidade e produtividade do 
café no ES. 

Mais informações entrar em con-
tato com o Cetcaf pelo telefone: 
27 3222-1826.

Curtas 

Encontros

Degustação

Encontros em Vila Valério e Itapemirim

O CCCV informa 
que o Curso Prá-
tico de Classifi-
cação e Degus-
tação de Café 
foi adiado e irá 
acontecer entre os dias 29 de 
setembro e 3 de outubro. 

Os interessados entrar em con-
tato com o Cetcaf pelo telefone: 
27 3222-1826. 

Nos dias 18 e 19 de agosto, o  
Cetcaf, em parceria com o Inca-
per, realiza em Jerônimo Montei-
ro, o 7º Simpósio Sul Capixaba 
de Café Conilon.

Durante o evento, as lideranças 
locais terão oportunidade de dis-
cutir sobre os temas ligados à 
cultura do café conilon na região. 
Painéis debaterão a competitivi-
dade do café e a diversificação 
da produção agrícola. 

Dentre as presenças confirma-
das no simpósio, o presidente do   
Cetcaf, Dário Martinelli , o pre-
sidente do  CCCV, Luiz Antônio Polese, o gerente de Relacio-
namento do Bandes, Paulo Sérgio Federici, o vice-presidente 
da Faes, Rodrigo José Gonçalves Monteiro, e representantes 
equipe do Cetcaf, Incaper e Ufes. 

O Cetcaf e seus parceiros, dando con-
tinuidade às ações de fomento da cultura 
cafeeira nas diversas regiões do Espírito 
Santo,  realizam no mês de setembro 
encontros de produtores de conilon em 
Itapemirim e Vila Valério, debatendo a re-
alidade de cada município. 

 No dia 12 deste mês, acontece o “Encon-
tro de Cafeicultores de Vila Valério – Dia 

Especial de Café Conilon, com objetivo 
de discutir ações para o aproveitamen-
to das oportunidades tecnológicas que 
ajude a privilegiar a qualidade do café 
produzido na região, atendendo assim 
os mercados mais exigentes. 

No dia 18 de setembro, no sul do es-
tado, acontece o “Encontro de Produ-
tores de Café Conilon de Itapemirim”. 
O município vem se destacando de 
maneira promissora para mudar seus 
parâmetros de produtividade em café 
conilon.

O encontro propiciará aos cafeicultores 
locais a oportunidade de melhor conhecer a atividade de moderniza-
ção da cafeicultura. 

Todas as lideranças da cafeicultura local estão convidadas. Quer 
mais informações? Acesse o site do Cetcaf: www.cetcaf.com.br


