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Encontros em Vila Valério e Itapemirim 

Encontros Editorial

Ao longo de sua trajetória de 21 
anos ininterruptos de relevantes 
serviços prestados à cafeicultura 
capixaba o CETCAF se orgulha 
de ter estado presente em todos 
os momentos em que o assunto 
café esteve em pauta.

No site: www.cetcaf.com.br é 
possível verificar o quanto con-
tribuímos com a realidade atual 
de nossa cafeicultura.

Muitas barreiras foram destro-
nizadas e conquistas valiosas 
estão inseridas na rotina de tra-
balho do cafeicultor seja ele pro-
dutor de café arábica ou de café 
conilon.

Nem tudo, entretanto, está re-
solvido e muitos desafios se 
antepoem à realidade do nosso 
café.

Desses desafios, destaca-se a 
a cafeicultura no sul do Estado 
com produtividades ainda mui-
to baixas e, consequentemente, 
rentabilidades comprometedo-
ras à permanência do cafeicultor 
na atividade.

Saudamos a iniciativa do Inca-
per que, com o apoio do Senar-
ES, efetivou uma reciclagem de 
informações tecnológicas para 
todos esses profissionais do co-
nilon e do arábica. E o Cetcaf se 
orgulha de ter participado desse 
evento.

Estamos certos que não só a 
cafeicultura de montanha como 
também a cafeicultura de coni-
lon, igualarão seus patamares 
tecnológicos à cafeicultura hoje 
instalada no Norte do Estado.

São ações como essa que acabam 
silenciosamente transformando 
a realidade socioeconômica de 
todo um setor produtivo.

Parabéns a seus realizadores na 
certeza de que o CETCAF esta-
rá solidário em seus resultados, 
que em breve se farão sentir.

O futuro é para quem sabe cons-
truí-lo!

Frederico de Almeida Daher
 Superintendente do Cetcaf 
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Setembro foi um mês de aprendizado 
para os cafeicultores de Vila Valério 
e Itapemirim, com a participação de 
quase 400 produtores nos dois En-
contros de Cafeicultores promovidos 
pelo Cetcaf e seus parceiros. 

Debatendo a realidade de cada mu-
nicípio, os encontros foram realiza-
dos no dia 12 de setembro em Vila 
Valério, e no dia 18, no município de 
Itapemirim. 

Com os eventos, o Cetcaf propiciou 
aos produtores presentes a oportuni-
dade de melhor conhecer a atividade 
de modernização da cafeicultura. 

Cetcaf se reúne com técnicos do Incaper

O  Cetcaf, o Incaper, a Metalúrgica 
Fardin e a Prefeitura de Brejetuba dão 
continuidade à pesquisa de terreiro 
coberto. Depois da secagem com re-
volvimento automático em terreiro 
coberto, que fez as análises por tipo 
e bebida do café em dois processos, 
natural, cereja descascada, será ava-
liado a agregação de valor  e redução 
do custo do café comparando com se-
cagem em secador de fogo indireto do 
processo pós-colheita.

Reuniões

Importação

Curtas 

Terreiro Coberto 
Etapa de análises 

A Confedera-
ção Nacional 
de Agricultura 
e Pecuária do 
Brasil (CNA) 
em reunião 
com o Minis-
tro de Agricul-
tura, no dia 
3 de setembro, apresentou ao 
ministério sua posição contrá-
ria à proposta de importação de 
café verde. Esse posicionamento 
evidencia que a posição firme e 
determinada das lideranças da ca-
feicultura capixaba surtiu o efeito 
desejado.

Esperamos que o Governo Fe-
deral enterre uma vez por todas 
qualquer manobra que possa 
trazer prejuízo à cafeicultura na-
cional que tanto vem contribuin-
do para o desenvolvimento so-
cioeconômico brasileiro. 

Nos dias 17 e 18 de setembro, a 
equipe do Cetcaf esteve reunida 
com técnicos do Incaper no Centro 
Regional de Desenvolvimento Ru-
ral Sul-Caparaó, em Pacotuba, Ca-
choeiro de Itapemirim, debatendo 
assuntos relativos ao Renova Sul 
Conilon. Em 1º  e 2 de outubro, a 

reunião foi em Domingos Martins, no Centro Regional de Desen-
volvimento Rural  Centro-Serrano. 

Para o superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida, Daher, 
os encontros são uma oportunidade ímpar para nivelamento de 
conhecimentos técnicos e científicos que permitirão a alavanca-
gem do programa Renova Sul Conilon e Renovar Arábica. 

“O Cetcaf parabeniza a direção do Incaper pela construção de 
uma nova metodologia de trabalho para que a região sul do ES 
se insira definitivamente como grande produtor de café, focando 
especialmente a qualidade”, finaliza. 

Encontro de Itapemirim

Encontro realizado em Vila Valério

Nos dias 23 e 24 de 
setembro, o Cetcaf, 
Senar-ES e seus par-
ceiros reuniram 31 
lideranças da região de 
Muqui para mais um 
Curso Prático de Ca-
feicultura Sustentável. 

O curso foi um sucesso e o Cetcaf agradece a 
todos que participaram e colaboram para o fo-
mento do agronegócio café do Espírito Santo.

Muqui

Nos dias 18 e 19, o Cetcaf e seus parceiros 
realizaram o 7º Simpósio Sul Capixaba de 
Café Conilon, em Jerônimo Monteiro, reun-
indo os produtores da cafeicultura local. O 
evento foi um sucesso e o Cetcaf agradece 
todos que participaram e colaboram para o fo-
mento do agronegócio café do Espírito Santo. 

Simpósio 


