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Cetcaf reinicia o ano de 2014
 com muito trabalho 

2014 Editorial

Embora as intensas chuvas que 
trouxeram dor e sofrimento a 
milhares de famílias capixabas, 
a produção de café, tanto ará-
bica quanto conilon, não sofreu 
impacto relevante, asseguran-
do-nos a certeza de que tere-
mos uma excelente safra de 
café.

Ciente da realidade o CETCAF 
com o patrocínio do SENAR-ES 
e apoio do SICOOB-ES, do Sis-
tema OCB/ES - SESCOOP/ES, 
do BANDES e INCAPER, sem 
falar na confiança de seus as-
sociados, iniciou um programa 
de treinamentos que atende-
rá  a 20 municípios no Espírito 
Santo.

A repetir-se o sucesso ocorrido 
em Nova Venécia e Vila Valério, 
temos certeza que esse traba-
lho de fôlego ajudará o cafei-
cultor capixaba a esmerar-se 
mais nas atividades de colheita 
e pós-colheita do café, produ-
zindo um produto de melhor 
qualidade.

Durante o mês de janeiro/2014 
realizamos um planejamento 
de ações que certamente dará 
uma valiosa contribuição à con-
secução do planejado.

Estamos constatando uma me-
lhora significativa na confiança 
do cafeicultor, não só porque os 
preços começam um processo 
de reação, como também ele 
percebe que terá um bom vo-
lume de café que o ajudará a 
ter um ano promissor na ativi-
dade.

Nós do CETCAF estamos tam-
bém otimistas, na certeza de 
que os momentos de incerteza 
estão ficando para trás.

Sucesso a todos!

Frederico de Almeida Daher
 Superintendente do Cetcaf 
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Em 2014, o Cetcaf iniciou o 
ano com muito trabalho. 

Janeiro, a casa foi arruma-
da e em fevereiro, a equipe 
do Cetcaf já está nos mu-
nicípios do Espírito Santo 
promovendo os treinamen-
tos de Colheita e Pós-co-
lheita com as lideranças 
das cafeicultura local. 

O objetivo  dos treinamen-
tos é conseguir mais qua-
lidade aos cafés produzidos, agregando cada vez mais valor às 
safras capixabas. 

Inicialmente, por ter uma safra mais precoce, os treinamentos 
estão começando com os cafeicultores do conilon, mas os produ-
tores de arábica também serão contemplados. O presidente do 
Cetcaf, Dário Martinelli, estará presente em todos os treinamen-
tos, juntamente com a equipe da entidade.

Os municípios de Nova ve-
nécia e Vila Valério foram 
os primeiros a receber o 
treinamento, contemplan-
do 70 lideranças locais. Ao 
todo, até o mês de abril, 
20 municípios receberão a 
equipe do Cetcaf. Após a 
colheita, serão realizados 
cursos, simpósios e encon-
tros municipais para cafei-
cultores.

O treinamento de Colheita e 
Pós-colheita tem patrocínio do Senar-ES e apoio do Sicoob-ES, 
Bandes, Incaper e Sistema OCB-ES e Sescoop-ES. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, afirma 
que a entidade prepara-se para um ano de muito trabalho, mas 
também muitas conquistas para o agronegócio café do Espírito 
Santo. “Agradecemos a confiança de sempre dos nossos parceiros 
e associados, em especial, daqueles que colaboram diretamente 
para o trabalho do Cetcaf”, finaliza.  

O Cetcaf encerrou o ano de 2013 com extraordinário Dia de Cam-
po na comunidade de Córrego São José,  Distrito de Jacupemba, 
no município de Aracruz. 

O evento foi um sucesso e reuniu mais de 230 cafeicultores, con-
tando também com a presença do prefeito municipal Marcelo Co-
elho, do vice-prefeito, Anderson Ghidetti, do secretário munici-
pal de Agricultura, Almir Gonçalves Vianna, e do vice-governador, 
Givaldo Viera, além de representantes da Secretaria de Estado 
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e do 

Incaper. 

No Dia de Campo o superin-
tendente do Cetcaf, Frederi-
co de Almeida Daher, pales-
trou sobre as “Perspectivas 
do Preço do Café Conilon”, e 
destacou a relação produti-
vidade e custo de produção. 

O assessor técnico do Inca-
per/ Cetcaf, Marcos Moulin 
Teixeira falou sobre “Irriga-
ção” e ressaltou a forma de 
manejo da lavoura, o que 
envolve redução de custos 
com energia e água, além 
do uso racional dos recursos 
hídricos.

O Dia de Campo foi uma re-
alização da Prefeitura Muni-
cipal de Aracruz, com apoio 
do Cetcaf, Seag e Incaper. 

Planejamento
O Cetcaf inicia o ano de 2014 
participando intensamente de 
todas as reuniões relativas ao 
planejamento para a cafeicul-
tura estadual. 

A expectativa é de que o ano 
seja de muito trabalho, e tam-
bém de muito sucesso!

Curtas 

Aracruz

Cálculo para terreiro 
coberto 

Já visitou o 
site do  
Cetcaf? 

A página do 
centro tec-
n o l ó g i c o , 
além das informações sobre as 
atividades do cafeicultor, possui 
planilha de cálculo para a cons-
trução de terreiros cobertos. 

A planilha ajudará muito o pro-
dutor no seu planejamento para 
nova tecnologia de secagem de 
café, principalmente o pequeno 
produtor. 

Treinamento de Colheita e Pós-Colheita em 
Nova Venécia

Treinamento  de Colheita e Pós-colheita em 
Vila Valério

Dia de Campo em Jacupemba
foi um sucesso!


