
O Cetcaf reforça o convite para que todos 
os cafeicultores da região sul capixaba mar-
quem presença no 11º Simpósio Regional 
de Café Conilon, que acontece em Alfredo 
Chaves, nos dias 31 de julho e 1º de agosto.

O simpósio discutirá os avanços da cafeicul-
tura na região e planejará ações futuras.  

O evento é gratuito e será no auditório da Secretaria Municipal da 
Educação. O programa completo pode ser acessado no site do Cetcaf, 
no endereço:
www.cetcaf.com.br

Junho foi um mês no qual o Cetcaf se dedicou a 
visitar áreas capixabas especializadas em produ-
zir cafés especiais. No dia 6, a equipe foi à região 
de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, local 
que está se tornando conhecido como celeiro de 
excelentes cafés.

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almei-
da Daher, faz um agradecimento especial àquela 
região. “Queremos aqui agradecer à recepção que 

nos foi conferida por cafeicultores locais e suas respectivas famílias. 
A região do Caparaó é de fato uma região de excelência em cafés e o 
Cetcaf se sente honrado de ser partícipe dessas conquistas”, afirmou.

No dia 18 de junho, acompanhados por uma comitiva de Aracruz, li-
derada por Marcelo Coelho, a equipe do Cetcaf visitou a Fazenda dos 
Venturim, em São Domingos do Norte, onde, de acordo com Frederico 
Daher, foi possível aferir todo capricho e cuidado que lá é exercitado 
na produção de cafés de excepcionais qualidades.

No dia 19, dando continuidade ao planejamento, foi a vez de o Cetcaf 
visitar a Robusta Coffee, na Fazenda Victorio Orletti, em Pinheiros, 
onde além do processo de colheita e pós-colheita, pode-se constatar 
o empenho pela produção de cafés que certamente serão referência 
no universo de cafés especiais.
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Cafés especiais Editorial

Surpreendente colheita!
Estamos em plena colheita 

dos nossos cafés. O conilon já 
bem adiantado. Alguns, infe-
lizmente, colheram seus cafés 
antes da hora, perdendo peso, 
dinheiro vivo e depois reclaman-
do do preço. Os que ainda estão 
colhendo estão sendo surpreen-
didos pela qualidade encontrada 
na xícara.

O sol que castigou os grãos 
de nossos cafés na hora da gra-
nação, fez bem para a doçura e 
outros sabores. Os grãos estão 
bem granados. Enfim, uma boa 
surpresa para quem colhe o café 
na hora certa e do jeito certo, 
fazendo alimento para o Brasil 
e para o mundo. Ao fazer estas 
observações, tomo por base os 
cursos e treinamentos que faze-
mos no decorrer dos tempos e a 
minha própria experiência.

Quanto aos cafés arábicas, 
também em bom estágio da co-
lheita. Em regiões menos alta, 
em fase final, e em regiões de 
maior altitude, teremos cafés 
mais tardios a serem colhidos 
depois. Isto deve representar 
uns 30%. Este ano, por causa 
da bienalidade e por causa da 
maturação desigual, estamos 
tendo dificuldades maiores para 
nossos cafés arábicas. Mas os 
nossos microlotes devem sair 
para manter este estado no topo 
da qualidade como fez no ano 
passado.

Uma excelente notícia que 
está circulando é a assinatura do 
Acordo de Livre Comércio entre 
o Mercosul e a União Europeia. 
Ainda nada de concreto, mas de 
grande esperança, de modo es-
pecial, para o café. Aliás, gosta-
ríamos que fosse imediato para 
que tivéssemos preços remune-
radores à nossa atividade.

Verdadeiramente, gostaría-
mos e estaremos presentes no 
II Fórum Mundial de Produtores 
de Café, em Campinas, nos pró-
ximos dias 10 e 11/07, para dis-
cutir políticas de remuneração 
permanente para nosso café. 
Pensamos que os preços não de-
vem melhorar só quando temos 
ameaça de geada e catástrofe. 
O mundo precisa entender que 
o café faz parte da cadeia de ali-
mentação da humanidade!

 Permaneçamos unidos!
 

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Lançamento de nova variedade de conilon
No dia 26 de junho, na Fazenda 
Experimental do Incaper, em Pa-
cotuba, distrito de Cachoeiro do 
Itapemirim, o Cetcaf participou do 
lançamento da nova variedade de 
café conilon, mais forte e resisten-
te à seca, propagada por semen-
te: a CONQUISTA ES8152.

Desenvolvida pelo Instituto Capi-
xaba de Pesquisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Incaper), a 

Conquista ES8152 produz, em média, 74 sacas por hectare, e foi 
criada para atender às necessidades dos cafeicultores capixabas, 
em especial os de base familiar, que aspiram por cafés mais resis-
tentes à seca, mais produtivas e de qualidade.

A presença maciça dos cafeicultores atesta a expectativa que 
cercou o evento, especialmente a fala do governador Renato Ca-
sagrande, que frisou a importância do lançamento para todo o 
Estado e, em especial, para a região sul, reafirmando o seu com-
promisso em recuperar e revitalizar a cafeicultura do sul capixaba. 

“Precisamos avançar na atividade do café e essa variedade é im-
portante, assim como é a fundamental a incorporação de novas 
tecnologias e a revitalização do Incaper”, afirmou o governador.
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Já visitou a nova pági-
na do Cetcaf?  Acesse 
nosso endereço eletrô-
nico e fique por dentro 

das novidades do agronegócio 
café no Espírito Santo, Brasil e 
no mundo. 

No site também é possível 
acompanhar as edições an-
teriores do Cetcaf Online.  
 
Acesse: 
www.cetcaf.com.br 

Governador Renato Casagrande em 
momento histórico de lançamento 
da nova variedade.
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Fotos da esquerda pra direita:

FOTO 1: Prova do especial Café Fa-
zenda Venturim.
FOTO 2: Isaac Venturim no zelo para 
a produção de cafés especiais.
FOTO 3: Recepção da equipe do 
Cetcaf na Robusta Coffee.
FOTO 4: Vista geral de uma das 
lavouras da Robusta Coffee.

 Forquilha dos Rios, pela 
família Protásio.
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