
4 Desenvolvido por 

Manual para preparar café de 
diferentes formas 

Sebrae Editorial

Colheita chegando ao fim!
Nossa colheita está prestes 

a acabar. Aliás, a do conilon já 
acabou com uma quebra média 
de 50%, coisa jamais vista na 
era da produção após 1970. 

O mais preocupante é o esta-
do atual das lavouras, que de-
veriam estar preparadas para a 
próxima safra. Digo assim, vis-
to que não foi possível molhar, 
adubar, podar, enfim, dar os 
tratos culturais preparatórios 
para o próximo ano. 

Assim, as expectativas dos 
produtores, é que o próximo 
ano será pior que este. Sem 
contar aqueles que precisam 
recepar, arrancar e plantar no-
vamente suas lavouras que se-
caram e não tem outra solução. 

Ainda nesta área, esperamos 
que as autoridades que estão 
sendo demandadas para aju-
dar em uma solução financeira 
para os empréstimos contraí-
dos e não possíveis de serem 
honrados, por absoluta incapa-
cidade dos cafeicultores e re-
cursos para o financiamento da 
recuperação ou reposição das 
lavouras, sejam viabilizados 
tempestivamente. 

Há uma sinalização do Fun-
café de disponibilizar recurso 
para este fim. Vamos pressio-
nar nossos representantes na 
esfera federal principalmente.                   

Por outro lado, o nosso café 
arábica, especialmente na re-
gião de montanhas, vai indo 
muito bem. Com uma safra re-
corde esperada e se concreti-
zando, estamos a caminho de 
uma colheita de cafés de quali-
dade, só não atingindo a 100% 
porque os grãos serão menores 
do que o desejado. Deveremos 
atingir 4 milhões de sacas de 
nosso arábica.

Aos cafeicultores, em espe-
cial, deve ficar a recomenda-
ção de que o mercado precisa 
e, cada vez mais, remunerará 
a qualidade de nossa bebida. A 
imprensa, de quando em quan-
do, está noticiando que o con-
sumo de cafés de qualidade, 
cresce a números  assustado-
res de 20%. 

Aproveitemos esta grande 
OPORTUNIDADE!!!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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No dia 28 de julho, a sede da 
Federação das Indústrias do 
Espírito Santo (Findes) reu-
niu atores e autoridades do 
agronegócio café do estado 
para o lançamento do ma-
nual Métodos de Preparo de 
Café, desenvolvido pelo Ser-
viço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas do Espírito 
Santo (Sebrae ES). 

O objetivo do manual, elabo-
rado pela barista Paula Dul-
gheroff, é ensinar diferentes 
métodos para preparar um 
café, deixando cada um com 
um sabor especial, e disse-
minar cada vez mais a cul-
tura e a qualidade dos cafés 
especiais do Espírito Santo. 
Ao todo são 12 métodos de 
preparo diferenciados, além 
de dicas básicas para um 
café de qualidade. O guia 
apresenta ainda informações 
sobre diversos métodos de 
preparo do café em diferen-
tes culturas.

Durante o evento, a baris-
ta preparou diferentes cafés 
utilizando o mesmo tipo de 
grão, mostrando como méto-
dos diferentes influenciam no 
produto final.

O Cetcaf esteve presente no 
lançamento e parabeniza o Sebrae ES por mais essa iniciativa que 
visa à valorização da cafeicultura capixaba. O evento foi uma rea-
lização do Programa de Estimulo à Produção e Comercialização de 
Cafés Especiais do Sebrae ES, que tem como objetivo promover a 
produção e comercialização de cafés gourmet.

Estiveram também presentes no lançamento do manual Métodos de 
Preparo de Café, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, o 
deputado federal, Evair Vieira de Melo, os diretores do Sebrae ES, 
Ruy Dias de Souza e Benildo Denadai, o diretor executivo da As-
sociação Brasileira da Indústria de Torrefação e Moagem de Café 
(Abic), Natan Herskowicz, o presidente do Sindicato da Indústria de 
Torrefação e Moagem de Café no Espírito Santo (Sincafé), Egídio Ma-
lanquini, a coordenadora da carteira de projetos da cafeicultura do 
Sebrae Nacional, Carmen Lúcia Sousa, entre outras autoridades. 

Em julho, o Cetcaf, representado pelo seu superintendente, Fre-
derico de Almeida Daher, e seu assessor técnico, Marcos Moulin 
Teixeira, estiveram acompanhando o presidente do Centro do Co-
mércio de Café de Vitória (CCCV), Jorge Luiz Nicchio, juntamente 
com Onécimo Paste e presidente do Sindicafé, Luiz Antônio Polese, 
em reunião com o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano 
Neto. 

Em pauta, a busca de condições técnicas ideais para um nivela-
mento de ações que facilitem a comercialização do café em condi-
ções de igualdade com os estados vizinhos.

O superintendente do Cetcaf afirma que o diálogo foi construtivo, 
com o secretário de Agricultura se comprometendo a encaminhar o 
assunto para uma discussão mais aprofundada a nível de governo 
estadual. 

Curtas 

Comercialização

Simpósio

Reunião na Secretaria de Agricultura

Nos dias 
11 e 12 de 
a g o s t o , 
o Cetcaf 
r e a l i z a , 

em Laranja da Terra, o 8º Sim-
pósio Regional de Café Conilon. 
O evento reunirá as lideranças 
do município anfitrião e tam-
bém de Afonso Cláudio, Itarana 
e Itaguaçu, sendo um momento 
importante para a discussão das 
ações em favor da cafeicultura 
regional.

Confira a programação comple-
ta do evento no site do Cetcaf!

Lançamento do manual Métodos de Preparo 
de Café foi um sucesso! Na primeira foto, o 
degustador de café, Vanildo Pagio, juntamente 
com o assessor técnico e o superintendente, do 
Cetcaf, Marcos Teixeira, e Frederico Daher. 

O presidente do CCCV, Jorge Luiz Nicchio, o presidente do Sindicafé, Luiz Antônio 
Polese, e o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, se reuniram em 
julho. 


