
Parabéns a todos os envolvi-
dos no agronegócio café do 

Espírito Santo! 
A dedicação de 

todos é responsável 
pelo sucesso da cafeicultura 

capixaba!  
Cetcaf

Nesta edição do Cetcaf Online, o centro 
tecnológico parabeniza os cafeicultores 

capixabas. Felizmente, mais de 90% 
da safra de café no Espírito Santo já 
foi executada com sucesso, e sem 

qualquer interferência sanitária que 
pudesse influenciar negativamente 

em seu resultado.

O superintendente 
do Cetcaf, Frederico de Almeida  

Daher, lembra que é bem verdade 
que ainda restam cafés a serem co-
lhidos, especialmente nas regiões de 
montanha e do Caparaó. Mas é pon-
to pacífico que a qualidade dos cafés 
produzidos no Espírito Santo cresceu, 
ampliando significativamente seu volu-
me, tanto no arábica, quanto no conilon, 

permitindo um abastecimento seguro e eficaz.

Neste contexto de crescimento da co-
lheita e qualidade da cafeicultura capi-
xaba, é imprescindível que se ressal-

te o incansável trabalho do Cetcaf, 
assim como do Instituto Capixaba 
de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Incaper), secretarias 
municipais de agricultura, sindica-

tos e demais parceiros nessa grande 
tarefa. “Ressaltamos também o esforço 

do CAFEICULTOR capixaba em diminuir o 
impulso para o início da colheita, evitando, sobremaneira, a 
colheita de frutos verdes”, explica o superintendente. 

Frederico também aproveita o espaço 
da newsletter do Cetcaf para destacar 

o esforço dos agentes financeiros, 
especialmente o Sicoob, na aloca-
ção de recursos para investimentos 
em estrutura de secagem que per-
mitiram uma pós-colheita dentro 

de padrões modernos e eficientes, e 
complementa: “destaca-se também 

o papel das cooperativas de café nessa 
conscientização”, explica.

Agora um novo ciclo se inicia com re-
novação de áreas com café, aprovei-
tando-se as novas variedades mais 
produtivas, além de tratos culturais 
como a poda, a fertilização e o con-
trole eficiente do mato nas lavouras, 
priorizando a roçagem, permitindo 

um solo melhor arejado e com condi-
ções mais favoráveis à lavoura.

“Temos consciência de haver dado o 
melhor em informação tecnológica, 
mesmo com toda essa pandemia, 

resguardando o cafeicultor de perdas 
perfeitamente contornáveis. Convo-
camos a todos para esse trabalho da 
busca da excelência na cafeicultura 

capixaba, ensejando, inclusive melhor 
renda e maior bem estar social”, finali-

za o superintendente do Cetcaf.

4 Desenvolvido por 

Safra de café 2020
colhida com sucesso!

Safra Editorial

Final de Colheita!
Estamos caminhando para 

o final da colheita do café! O 
conilon já finalizou. O arábica 
está em estágio bem avança-
do. Sim, esta é a regra geral. 
Porém, temos exceções tanto 
em um quanto em outro. Te-
mos os conilons de altitude que 
ainda estão sendo colhidos e os 
arábicas, também; esse últi-
mo, vamos ainda ter muita coi-
sa boa, visto que os de maior 
altitude, teremos colheita até o 
final do ano. 

Este ano, teremos novidade 
no nosso Estado: a Secretaria 
de Agricultura/Incaper, vai re-
alizar o concurso estadual de 
cafés de qualidade. Já parabe-
nizamos pela iniciativa e o fa-
zemos publicamente neste es-
paço. É uma atitude reclamada 
no nosso grupo de WhatsApp, 
“Café e Cafeicultura”, liderado 
pelo Cetcaf. Também em outros 
fóruns, reclamávamos atitudes 
de nossas autoridades que va-
lorizassem a cafeicultura do Es-
pírito Santo. 

Também já colocamos nossa 
preocupação quanto as datas 
de entregas de amostras, visto 
que poderemos ter produtores 
que estarão ainda colhendo nas 
datas aprazadas. Entendemos 
que, sendo uma atitude nova, 
e gestada em plena pandemia, 
terá muitos pontos de melho-
ria. Porém, louvamos esta ini-
ciativa e pedimos aos nossos 
produtores que se empenhem 
neste evento. Nem tanto pela 
premiação que, por sinal, está 
bem atrativa, mas especial-
mente pela oportunidade de 
apresentarmos nossos CAFÉS.   

Achamos que merece desta-
que especial a iniciativa de rea-
lizar a MOSTRA ANUAL DE CA-
FÉS ESPECIAIS DO ES, onde os 
40 finalistas terão visibilidade 
para o mercado de cafés.

Certamente estamos no ca-
minho certo e muito bem fará 
para a nossa cafeicultura! 

Permaneçamos unidos!

                 Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Curtas 
Apostilas online

Pensando sem-
pre na melhor 
forma de con-
tribuir para a 
capacitação dos 
cafeicultores ca-

pixabas, o Cetcaf disponibiliza 
em seu site todo material didá-
tico que utiliza em seus cursos e 
treinamentos. 
Basta acessar a página eletrô-
nica do Cetcaf, na aba Apostila, 
Palestras e Simpósios e fazer  
download da apostila que precisar.  
São informações sobre agre-
gação de valor na produção de 
café de qualidade superior, com 
colheita e pós-colheita, manual 
técnico de cafeicultura sustenta-
vel, dentre outros. 

Quer saber mais? Acesse o site: 
www.cetcaf.com.br

http://3inteligente.com.br
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