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Cetcaf participa de reunião para a SIC

 Semana do Café Editorial

7 de Agosto de 2018
O dia 7 de agosto deste ano 

ficará marcado na história da 
cafeicultura brasileira como a 
data em que a BSCA anunciou 
para o mundo que o café coni-
lon é CAFÉ.

Quem é a BSCA? Sigla em 
Inglês que abrevia “ASSOCIA-
ÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉS 
ESPECIAIS”, é uma entidade 
sem fins lucrativos que, até 
esta data, congregava somente 
produtores e empresas de ca-
fés arábicas do Brasil.  Parcei-
ra de várias entidades ao redor 
do mundo, promove concurso e 
feiras de cafés especiais. 

Pela definição de “CAFÉS ES-
PECIAIS” em seus conceitos a 
seguir transcrita, podemos per-
ceber que a associação estava 
aguardando somente que fizés-
semos o nosso dever de casa 
para que pudéssemos a ela se 
associar. Vejamos:

“Cafés Especiais são grãos 
isentos de impurezas e de-
feitos que possuem atributos 
sensoriais diferenciados. Estes 
atributos, que incluem bebida 
limpa e doce, corpo e acidez 
equilibrados, qualificam sua 
bebida acima de 80 pontos 
na análise sensorial. Além 
da qualidade intrínseca, os ca-
fés especiais devem ter rastre-
abilidade intrínseca, os cafés 
especiais devem ter rastrea-
bilidade certificada e respeitar 
critérios de sustentabilidade 
ambiental, econômica e social 
em todas as etapas de produ-
ção”.

Podemos observar, que em 
nenhum momento se fala em 
variedade de café. E esta defi-
nição é anterior aos pleitos dos 
produtores de cafés conilon de 
se filiarem a esta associação.

Quem participou da reu-
nião marcante pode perceber a 
abertura da BSCA e a repercus-
são foi grande, inclusive, entre 
os atuais associados, dando as 
boas-vindas ao, como alguns 
disseram, “fortalecimento da 
cafeicultura”!

Permaneçamos unidos! 
Assim somos mais fortes!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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No dia 16 de julho, o Cetcaf esteve na sede do Incaper participando 
de mais uma reunião com as lideranças da cafeicultura estadual. 
Na pauta, a uniformização de ações para a participação dos re-
presentantes do agronegócio café do Espírito Santo na Semana 
Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

O objetivo das lideranças da cafeicultura capixaba no evento é 
mostrar toda a potencialidade do estado em cafés especiais, tanto 
conilon, quanto arábica. Neste sentido, várias ações já estão acer-
tadas, dentre elas, um projeto elaborado pelo engenheiro Agrôno-
mo, Fabiano Tristão Alixandre, foi aprovado e providências estão 
sendo tomadas para a concretizar o sucesso da presença do Espí-
rito Santo na SIC.  

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, está oti-
mista quanto a presença do Espírito Santo no evento. “Nesta última 
reunião demos mais um importante passo para a concretização 
das ações que apresentem a cafeicultura capixaba na SIC. Vamos 
mostrar ao mundo a qualidade do café do Espírito Santo”, explica. 

A Semana Internacional do Café  acontece entre os dias 7 e 9 de 
novembro, e é um evento tradicional do café em nível mundial, 
reunindo cafeicultores, torrefadores, classificadores, exportadores, 
compradores, fornecedores, empresários, baristas, proprietários 
de cafeterias e apreciadores do café. 

Curtas 

Cafeicultura Sustentável 
Em julho, o Cetcaf realizou mais dois importantes Cursos de Ca-
feicultura Sustentável nos municípios capixaba. 

Nos dias 25 e 26, o curso foi ministrado no Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes) de Itapina,  em Colatina. O evento aconte-
ceu dentro do contexto da Semana da Agricultura Familiar.

O engenheiro Agrônomo e assessor técnico do Cetcaf, Marcos 
Moulin Teixeira, fala sobre o evento. “O curso teve uma partici-
pação significativa de produtores da região, e cumpriu com todo 
o planejado, colaborando para o desenvolvimento da cafeicultura 
no Espírito Santo.”

O outro curso foi na comunidade de Rio do Campo, em Barra de 
São Francisco, nos dias 31 de julho e 1º de agosto. Sucesso é a 
palavra que resume os dois dias do evento, que reuniu as lide-
ranças da cafeicultura local da região.

Simpósio
Nos dias 9 e 
10 de agosto, 
o Cetcaf e seus 
parceiros re-
alizam o 10º 
Simpósio Re-
gional de Café 
Conilon, com 
p r og ramação 
extensiva aos 
produtores de leite. 

O evento será no auditório co-
munitário da comunidade de 
Jacu, no distrito de Burarama, 
em Cachoeiro de Itapemirim. 

Para mais informações, entre 
em contato com o Cetcaf pelo 
telefone: 27 3323-7586

Curso 

Foto 1: O diretor Geral do Ifes de Itapina, Octavio Cavalari Júnior,  fala com as lideranças 
da cafeicultura da comunidade. Foto 2: Superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida 
Daher, palestra para os presentes. Foto 3: Em Rio Campo, palestra do assessor técnico do 
Cetcaf, Marcos Moulin Teixeira, para os cafeicultores. 
Foto 4: Palestra em campo para os participantes do curso em Rio Campo. 


