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Presidente do Cetcaf na maior feira 
cafeeira do mundo

USA Editorial

Aproxima-se o febriciante mo-
mento da safra de café e os 
primeiros dados surgidos de la-
vouras mais precoces começam 
a indicar uma boa conversão de 
café colhido para café benefi-
ciado, indicando números bem 
robustos para o conilon e pe-
quena queda de produção na 
área do arábica.

Estamos felizes ao constatar 
que o empenho do CETCAF e 
seus parceiros na divulgação 
das vantagens do uso do ter-
reiro coberto, até mesmo alia-
do ao uso do secador mecâni-
co, vem tendo uma aceitação 
extraordinária por parte do ca-
feicultor.

Toda essa mudança, acaba por 
sinalizar uma melhora signifi-
cativa na qualidade do café co-
lhido.

O mercado, certamente, será 
defrontado com a possibilidade 
real de poder comercializar um 
café de qualidade superior, em 
sua maioria.

Esperamos que o cafeicultor 
saiba aproveitar esse momen-
to para realizar sua renda anu-
al, acumulando oportunidade 
de resgatar os momentos e as 
oportunidades que o café sem-
pre propicia na sua renda.

Boa safra a todos!

Frederico de Almeida Daher
 Superintendente do Cetcaf 
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Entre os dias 24 e 26 de abril, o 
presidente do Cetcaf, Dário Mar-
tinelli, esteve presente na 26ª 
Exposição Anual da Specialty Coffee  Association  of  America 
(SCAA), o  maior  evento  mundial do setor cafeeiro, realizado em 
Seattle, nos Estados  Unidos.

Com aproximadamente três mil membros, a SCAA é a maior asso-
ciação do mundo de representantes da cadeia de cafés especiais, 
que inclui produtores, torrefadores, classificadores, comerciantes, 
importadores e exportadores. 

Dário Martinelli afirmou estar admirado com a dimensão do even-
to, que reuniu todos os segmentos li-
gados a cafés especiais, desde regiões 
produtoras até baristas e torrefadores 
do mundo todo.

A participação do presidente do Cetcaf no 
evento contou com o apoio da Cooabriel 
e do Sebrae-ES, parceiros do Cetcaf, que 
trabalham para o desenvolvimento do 

agronegócio café no Espírito Santo

Sucesso em Encontro de Ibatiba

Em abril, o Cetcaf realizou  mais quatro 
treinamentos de Colheita e Pós-colhei-
ta. Os municípios contemplados foram: 
Ibitirama, em 9 de abril, Conceição do 
Castelo, dia 10, Iúna, 23 de abril, e 
Irupi, no dia 24. 

Ao todo, mais de 120 lideranças da 
cafeicultura das localidades visitadas 
receberam os treinamentos. Com os 
treinamentos realizados em abril, o 
Cetcaf contemplou 20 municípios no 
Espírito Santo. Para os próximos me-
ses, já estão programados cursos para 
cafeicultores, simpósios e encontros 
municipais. 

O treinamento Colheita e Pós-colheita 
teve patrocínio do Sistema Faes/Se-
nar-ES e apoio da OCB-ES/Sescoop-
ES, Bandes, Sicoob e Incaper. 

Ibatiba

Dia da Colheita
No dia 14 
de maio, 
o Governo 
do Estado, 
através da 
Secretar ia 
de Agricul-
tura e do 
Incaper, convidam o agrone-
gócio café do ES para a come-
moração do Dia da Colheira do 
Café Conilon, que acontecerá 
juntamente com o lançamento 
da Campanha Anual de Melho-
ria da Qualidade do Café e do 
Programa Calcário Correto. 

O evento tem início às 9h, e 
será realizado na Fazenda Ex-
perimental do Incaper de Ba-
nanal do Norte, em Pacotuba, 
Cachoeiro de Itapemirim. 

Curtas 

Treinamento 

Simpósio Sul Capixaba

Treinamentos Colheita e Pós-colheita

O Cetcaf 
se prepa-
ra para 
realizar no 
s e gundo 
semestre 
deste ano 

o XIII Simpósio Sul Capixaba 
do Café Conilon, no município 
de Jeronimo Monteiro.

As informações sobre local, data 
e inscrições serão divulgadas 
nas próximas edições do Cetcaf 
Online. 

Fique ligado!

Dia 25 de abril, o Cetcaf esteve pre-
sente no XII Encontro dos Produto-
res de Café de Ibatiba, que reuniu 
mais de 150 produtores locais. 

O superintendente do Cetcaf, Fre-
derico de Almeida Daher, fala so-
bre o evento:“Cumprimos mais 
uma etapa de encontros com ca-
feicultores do Caparaó, em Iba-
tiba, em que as questões mais 
evidentes no momento da cafei-
cultura capixaba foram apresen-
tadas e discutidas, sendo encami-
nhadas para ações futuras”.

O XII Encontro dos Produtores de 
Café de Ibatiba foi uma realiza-
ção do Cetcaf e Prefeitura Muni-
cipal de Ibatiba, com o apoio do 
Governo do Estado, através da 
Seag e do Incaper.  

Entre os apoiadores também es-
tiveram o Centro do Comércio de 
Café de Vitória (CCCV), Fertili-
zantes Heringer, o Sistema Faes/
Senar, Bandes, Sicoob e OCB/SESCOOP. 

Treinamentos realizados em 
Ibitirama e em Iúna.

Presidente  do Cetcaf, Dário Martinelli, e 
a profissional de prova de café, Sunalini 
Menom

Produtores da região no Encontro/ 
Palestra do presidente do Bandes, 
Guilherme Pereira/ Palestra do 
presidente do CCCV, Luiz Polese


