
O Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café (Cetcaf) já tem 
definidos seus novos diretores. Ainda em novembro, a nova diretoria 
assume a função de dar continuidade ao trabalho de Dário Martinelli, 
que durante anos presidiu a instituição e contribuiu para o fomento do 
agronegócio café no Espírito Santo. 

Os novos diretores e membros dos conselhos do Cetcaf já são conhe-
cidos na cadeia cafeeira capixaba pela atuação no desenvolvimento da 
nossa cafeicultura. 

A equipe do Cetcaf, representada pelo superintendente do Cetcaf, Fre-
derico de Almeida Daher, dá as boas-vindas e agradece o compromis-
so de todos para a continuidade do trabalho desenvolvido ao longo dos 
mais de 20 anos de história.  

Confira abaixo a nova diretoria: 
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Cetcaf tem nova diretoria 

Diretoria Editorial

Mais um mês de intensa ati-
vidade do CETCAF no cumpri-
mento de sua extensa agenda 
de trabalho a serviço da cafei-
cultura do Espírito Santo.

É visível e contagiante a dispo-
sição dos cafeicultores capixa-
bas pela melhoria da qualidade 
de nossos cafés.

Os diversos concursos de qua-
lidade como o “Conilon de      
Excelência Cooabriel” lidera-
do pela Cooabriel e pelo Con-
curso Cafuso-UCC na área do 
café arábica capitaneado pelas    
Empresas Tristão, vêm que-
brando paradigmas e abrindo 
fronteiras novas aos cafés ca-
pixabas.

É um esforço imenso que ao 
longo dos anos vem solidifican-
do o café do Estado do Espirito 
Santo, estimulando os cafei-
cultores a se esmerarem cada 
vez mais nessa trajetória de 
sucesso.

O único e preocupante óbice 
continua sendo as condições 
climáticas que estão trazendo 
angustiosos momentos, não só 
a população rural, como tam-
bém a população urbana.

As chuvas estão escassas ao 
extremo, requisitando de to-
dos nós ações claras definitivas 
e eficientes na reservação de 
água nas propriedades, pereni-
zando nascentes e aumentando 
por consequente a vazão nas 
calhas dos nossos rios.

O momento é de reflexão e 
ações concretas para salvarmos 
esse imenso e valoroso parque 
cafeeiro no Estado.

O CETCAF está unido a todos 
os segmentos envolvidos no 
processo produtivo cafeeiro, 
procurando ajudar na contex-
tualização de uma política que 
minimize ao máximo os efeitos 
danosos do clima adverso.

Estamos confiantes!

Frederico de Almeida Daher
Superintendente do CETCAF
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Curtas 

Fotos

Curso de cafeicultura sustentável reuniu lideranças em  Cristal do Norte, em Pedro Canário, e  
Água Doce do Norte

Dia 21 de outubro, o Cetcaf 
esteve presente na premia-
ção dos vencedores do XII 
Concurso Conilon de Exce-
lência Cooabriel. Neste ano, 

juntamente com a entrega dos prêmios, foi realizada uma homena-
gem a Dário Martinelli, conhecido como “Pai do Conilon”. O evento 
reuniu mais de 200 pessoas.

Para o resultado do concurso foram analisadas ao todo 75 amostras 
de café de 12 municípios da região noroeste capixaba, sendo pre-
miados os 10 lotes de café da categoria café natural e os 10 lotes da 
categoria café cereja descascado, que obtiveram as melhores notas 
nos aspectos físicos e sensoriais dos grãos, bem como aspectos de 
sustentabilidade na produção.

Os campeões foram os lotes de café produzidos no município de 
Nova Venécia-ES. O produtor Ronan Herzog Silva venceu a categoria 
café natural (secagem – terreiro de pedra), produzido no Sítio Bela 
Vista, Cº Guarani. A produtora Cristina Uliana Bastianell venceu a 
categoria café cereja descascado (secador a fogo indireto), com café 
produzido no sítio Chapadinha, Cº da Travessia.

O segundo classificado na categoria natural foi Adair Batista Borges, 
com café produzido e seco em terreiro de cimento no Sítio Recanto, 
no Cº São Pedro, em Alto Rio Novo. Já o segundo classificado na ca-
tegoria cereja descascado foi Bento Venturim, com café produzido no 
Sítio Concórdia, Cº Sabiá I, em São Domingos do Norte e café seco 
em secador a fogo indireto.

O Cetcaf parabeniza a Cooabriel por mais uma edição de sucesso do 
concurso de excelência do conilon, uma iniciativa que impulsiona o ca-
feicultor capixaba para produzir cafés com cada vez mais qualidade. 

Concurso 
Concurso Conilon Excelência

Novo presidente do Cetcaf, Bento 
Venturim e o vice-presidente, Jorge 
Luiz Nicchio
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Cursos 
Em outubro, o Cetcaf realizou 
dois Cursos Prático de Cafeicul-
tura Sustentável. Nos dias 6, 7 e 
8, o município visitado foi Pedro 
Canário, com curso no distrito 
Cristal do Norte. Dias 27, 28 e 
29 de outubro, foi a vez de Água 
Doce do Norte receber o curso do 
Cetcaf. 

Mais uma vez, os cursos reuni-
ram as lideranças da cafeicutu-
ra local e debateram os desafios 
dos produtores para que tenham 
uma cafeicultura de qualidade, 
mesmo com todos os percalços 
que o setor vem atravessando. 

O Cetcaf agradece a todos os 
parceiros que colaboraram com o 
sucesso do curso, em especial às 
prefeituras municipais de Pedro 
Canário e Água Doce do Norte, 
Incaper, Senar ES, OCB/SESCO-
OP-ES e SICOOB. 


