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Cooabriel Editorial

O Brasil passa por momentos 
delicados em sua economia. Ne-
nhuma novidade!  Além da crise 
moral, ética e econômico/finan-
ceira, temos, o que nos parece o 
mais grave, a crise hídrica no Es-
pírito Santo. Já nos reportamos a 
ela no mês passado.

Agora nos reportamos às con-
sequências, especialmente para 
a cafeicultura, principal atividade 
econômica da agropecuária Capi-
xaba. Estamos sem água em nos-
sos reservatórios e o período das 
chuvas passou!  Não temos água 
para as próximas safras!  Estamos 
devendo nossos custeios e inves-
timentos! O que fazer? Prorrogar 
dívidas? Renegociar? Securitizar? 

Todas estas alternativas são 
danosas para nós que vivemos 
o dia a dia do campo e sabemos 
que marcou dia, a dívida vence e 
deve ser honrado o compromisso. 
A maioria dos recursos usados no 
meio rural são repassados do BN-
DES, do FUNCAFÉ, recursos obri-
gatórios dos bancos, etc.  Por isso, 
não depende somente da institui-
ção financeira as alternativas de 
socorro ao produtor rural.  Depen-
de de uma política ou decisão das 
fontes financiadoras que estão, 
geralmente, em poder da União. 

A alternativa menos danosa 
para o produtor deverá ser a secu-
ritização, mas sem as ressalvas de 
tomada de recursos para as pró-
ximas safras. Caso contrário, não 
será interessante adiar dívidas 
sem que haja perspectiva de pa-
gamento. Certamente será muito 
complicado para instituições fi-
nanceiras emprestar dinheiro para 
quem depende de irrigação e que 
não tem água em seus reservató-
rios. Este é o verdadeiro IMPAS-
SE!

Nossa classe política deve se 
articular para junto aos poderes 
constituídos, achar uma solução 
financeira, visto que a física, ou 
seja, falta de água, só podemos 
esperar. 

Por outro lado, não é a primeira 
vez que enfrentamos problemas 
que parecem não ter solução e 
sempre saímos lá na frente! Agora 
também, com educação financeira 
e controle orçamentário, determi-
nação, cooperação e outros fato-
res que nos impulsionam na vida, 
vamos vencer mais esta.

Vamos nos preparar para as 
próximas secas fazendo barra-
gens e preservando o meio am-
biente e nossas nascentes! Vamos 
em frente para vencer mais esta 
batalha!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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No dia seis de abril, o Cetcaf, a 
convite da Cooabriel, esteve em 
São Gabriel da Palha para parti-
cipar do Dia de Campo - Conilon 
Eficiente Cooabriel, com a pre-
sença da diretoria da cooperati-
va e mais de 90 cafeicultores.

Realizado no Sítio Santa Terezi-
nha, na propriedade do sócio e 

membro do Programa Conilon Eficiente, Jonathan Rondelli, o Dia 
de Campo foi dividido em três linhas temáticas: Café com Susten-
tabilidade – Colheita e Pós Colheita, Tecnologias para melhor con-
vivência com períodos de estiagem e Mecanização em áreas com 
declive. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, parabe-
niza a cooperativa pelo trabalho desenvolvido. “A Cooabriel vem 
se esmerando na transferência tecnológica a seus associados, mu-
dando o padrão produtivo de seus cafeicultores. O Cetcaf se sente 
honrado por ser parte desse importante projeto” 

Entre os dias 12 a 20 de abril, o Cetcaf deu continuidade à realização 
dos treinamentos de colheita e pós-colheita de café, beneficiando 
mais seis municípios do Espírito Santo. Dessa vez, os contemplados 
foram de Ibitirama, Iúna/Irupi (Pouso Alto), Afonso Cláudio, Cacho-
eiro do Itapemirim (São Vicente), Muqui e Castelo (São Manuel) 

Mais de 250 lideranças da cafeicultura local participaram dos treina-
mentos, que de acordo com o assessor técnico do Incaper/Cetcaf, 
Marcos Moulin Teixeira, foi um sucesso. “Foram dias extraordinários 
em que pudemos passar aos cafeicultores tecnologias capazes de 
permitir a produção de cafés de qualidade superior”, finaliza. 

Os treinamentos Colheita e Pós-colheita de café são realizados 
pelo Cetcaf em parceria com o Senar-ES, OCB-ES/Sescoop, Sicoob 
e Incaper. Curtas 

Treinamentos

Mobilização

Colheita e Pós-colheita

O Cetcaf se prepara para uma 
nova rodada de treinamentos 
colheita e pós-colheita e mais 
seis municípios que estão sen-
do contatados. 

“Esses treinamentos vêm se 
constituindo num grande di-
ferencial para a produção de 
cafés, tanto arábica quanto 
conilon, de qualidade superior. 
Agradecemos aos nossos par-
ceiros e associados pelo apoio 
que não nos tem faltado”,  afir-
ma o superintendente Frederico 
de Almeida Daher.

Treinamentos 
do Cetcaf nos 
municípios 
de Afonso 
Cláudio, 
Cachoeiro de 
Itapemirim, 
Castelo,  Ibiti-
rama, Iúna/ 
Irupi, e Muqui 
reuniram mais 
de 250 produ-
tores locais e 
foi um 
sucesso! 

Dia de Campo Cooabriel é sucesso!

Classificação e degustação
Em abril, o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) formou 
a sua 15ª turma do curso de Classificação e Degustação de Café, 
que ensina as técnicas para apurar o número de defeitos e impu-
rezas nos grãos beneficiados e identificar os sabores dos cafés, 
considerando os critérios estabelecidos pela Classificação Oficial 
Brasileira.

O curso é oferecido gratuitamente pelo CCCV aos produtores ru-
rais do Espírito Santo e tem o  Cetcaf como parceiro,  juntamente 
com a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) e o Insti-
tuto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper).

O secretário-executivo do CCCV, 
Onécimo Paste, representante da 
Conab, Paulo Luna, presidente do 
Sindicafé, Luiz Antonio Polese, su-
perintendente do Cetcaf, Frederico 
de Almeida Daher, presidente do         
Cetcaf, Bento Venturim, e presidente 
do CCCV, Jorge Nicchio 


