
No dia 16 de junho, o Cetcaf esteve em São Domingos do Norte, onde 
pôde constatar o empenho da Família Caser Venturim na produção de 
cafés conilon de qualidade superior.

Além de uma lavoura bem formada e conduzida, investiu-se em equi-
pamentos para descascagem do café maduro, sua centrifugação para 
retirada do excesso de água com objetivo de levar ao secador de fogo 
indireto, automaticamente, um café enxuto.

Além de todo o cuidado na colheita dos grãos maduros, sua separa-
ção dos demais cafés é feita de maneira mecânica, levando-se para o 
secador o café descascado, cuja fonte de calor é gás, produzindo uma 
queima limpa, com temperatura controlada, isenta de fumaça.

Todo o café colhido é depositado em bags para transporte até o local 
de lavagem, separação e descascagem. Após o beneficiamento, no-
vamente todo o café é armazenado em bags para posterior comer-
cialização.

Assim a Fazenda Venturim se torna um exemplo a ser seguido pelos 
demais cafeicultores de conilon, pois além de agregar valor ao produto 
final, evita-se substantiva perda de peso ao colher café verde.

Outra prática importante é que todo café produzido é provado em sala 
de prova instalada na propriedade, permitindo um controle pleno de 
todo o processo.

 www.fazendaventurim.com.br
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Cafés de qualidade superior: 
um caminho sem volta

Qualidade Editorial

Novas  experiências
Quero abordar hoje um as-

sunto que muito me incomodou 
durante minha vida de produtor 
de café. Sempre avaliei que tra-
balhava, trabalhava e via que 
quem ganhava dinheiro com 
café eram outros elos da nossa 
cadeia. Meu incômodo era por-
que mal fazia pra me manter na 
atividade enquanto outros elos 
se esbaldavam.

Observamos que pequenos in-
vestimentos, MUITO MENORES 
DO QUE A IMPLANTAÇÃO DE 
LAVOURA, ou mesmo menores 
que sua manutenção, nos dão a 
possibilidade de ganhos que so-
mados à produção, melhorarão 
nossa qualidade de vida.

 Como fizemos isso? Busca-
mos conhecimentos que estão 
disponíveis para todos! Fizemos 
um produto de qualidade e fo-
mos atrás do mercado! Acha-
mos! Descobrimos coisas que 
estão na “nossa cara” e não ví-
amos! Beneficiar e rebeneficiar 
o nosso café nos proporcionam 
ganhos possivelmente maiores 
do que meramente produzir. Pe-
neirar o café beneficiado já nos 
dá uma boa margem de ganho! 

Passar na densimétrica tam-
bém agrega muito valor! Sofisti-
cando um pouco mais, passando 
na eletrônica, aí conseguimos 
fazer o café no melhor padrão 
internacional.

Certamente dirão: isto não é 
pra mim etc etc etc. Estes servi-
ços estão à disposição terceiriza-
dos. Não os acessamos porque 
É MAIS FÁCIL VENDER NOSSO 
CAFÉ PARA O COMPRADOR DA 
REGIÃO! Não queremos ir atrás 
do mercado! Achamos que SEM-
PRE FOI FEITO ASSIM então va-
mos continuar!

Este pode ser O DIFERENCIAL 
de nossa atividade. Sozinho é di-
fícil. Produzir sozinho também é! 
Procure assistência técnica! Pro-
cure informação! Forme grupo, 
associação, cooperativa e ganhe 
o que outros elos intermediários 
ganham até nosso produto che-
gar ao consumidor!

Essas máquinas se pagam no 
primeiro ano de uso! São mui-
to mais baratas do que o nosso 
investimento na implantação do 
nosso negócio!

Permaneçamos unidos!

                 Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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O Cetcaf informa a seus parceiros, associa-
dos e produtores da cafeicultura capixaba 
que tem toda a programação de cursos, 
treinamentos e palestras a cumprir e que 
dará continuidade às suas ações este ano. 

“E estamos no aguardo da finalização da co-
lheita e da normalização sanitária em função 
da pandemia para retornarmos às nossas 
atividades de campo”, explica o superinten-
dente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.

Dentro da programação do Cetcaf para este ano de 2020, há a realiza-
ção de 21 treinamentos, um curso prático e dois simpósios regionais. 
Todas as informações estão atualizadas no site do Cetcaf. 

Programação 

Legendas das fotos: 
Foto 1: Cafés sendo transportado para o beneficiamento; Foto 2: Bento Venturim ao 
lado do sistema de armazenagem de gás para a secagem do café; Foto 3: Utilização do 
gás para a secagem do café; Foto 4: Após a secagem e beneficiamento, o café é sepa-
rado automaticamente em peneiras, e armazenado em bags apropriadas; Foto 5: Café 
armazenado em bags para posterior degustação. Da direita para a esquerda: Isaac 
Venturim, Bento Venturim, Frederico Daher e Marcos Moulin; Foto 6: Sala de provas 
onde todo o café é degustado por Lucas Venturim; Foto 7: Café conilon peneira 16 aci-
ma; Foto 8: Café já devidamente embalado para envio a compradores internacionais. Curtas 

Site 
Neste período de 
pandemia, o Cet-
caf tem atualizado 
constantemente o 
seu site para que 
todos possam fi-
car por dentro de 
tudo o que está acontecendo 
no agronegócio café no Espírito 
Santo, no Brasil e no mundo. 

Lá, também é possível acompa-
nhar todas as ações do Cetcaf, 
com atualização da agenda de 
cursos, treinamentos e simpó-
sios que serão realizados neste 
ano de 2020. 

Acesse: www.cetcaf.com.br

Cetcaf mantém sua programação para 
o segundo semestre de 2020

Treinamento em São Roque do 
Canaã, realizado em 2019
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