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Pedeag Editorial

O CETCAF iniciou suas ações no 
meio rural capixaba com ativi-
dades focadas em treinamento 
para a colheita e pós-colheita 
do café, onde, por estudos já 
realizados, constatamos perdas 
substantivas de peso no produ-
to colhido. 

Constatamos também os de-
feitos danosos na qualidade da 
bebida, especialmente no coni-
lon, onde esses processos têm 
sido equivocados.

Colher café no momento certo 
e secá-lo de forma adequada, 
sem pressa ou correrias inde-
sejáveis, poderá ser a válvula 
de escape para diminuir as per-
das, que certamente ocorrerão, 
com a estiagem prolongada que 
assola todo o Espírito Santo.

Temos enfatizado que a coinci-
dência de efeitos maléficos da 
seca com a execução de uma 
colheita mal feita, serão ingre-
dientes mais que explosivos 
para o setor produtivo cafeeiro.

Felizmente, os cafeicultores 
têm recebido nossas falas com 
muita atenção, certos de que 
precisam mudar esse paradig-
ma da colheita e pós-colheita 
no estado.

Estamos certos que os resulta-
dos das ações do CETCAF com 
o apoio decisivo do SENAR-ES 
e parceiros como o INCAPER/
SEAG, SICOOB, assim como o 
CCC-V e OCB-ES/SESCOOP-ES, 
acabaremos por minimizar, em 
parte, as grandes perdas pre-
nunciadas com as consequên-
cias da seca inclemente.

O setor rural, como um todo, 
passa por momentos aflitivos e 
a hora é de cuidar para que não 
haja interrupção na confian-
ça do cafeicultor de que vale 
a pena continuar trabalhando 
com esmero.

Continuemos confiantes!
Façamos o melhor!

Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf 
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No dia 26 de janeiro, o Cetcaf e as 
mais representativas lideranças do 
agronegócio no Espírito Santo, se 
reuniram com o secretário de Estado 
da Agricultura, Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag), Octaciano 
Gomes de Souza  Neto, no auditório 
sede do Sicoob ES. 

Na pauta do encontro, as ações de 
curto, médio e longo prazo para o 
setor rural, visando aos resultados 
que fortaleçam as cadeias produti-

vas do Espírito Santo. 

O Cetcaf parabeniza o secretário Octaciano Gomes de Souza Neto 
pela iniciativa  de reunir os representandes do setor cafeeiro capixa-
ba, e se coloca à disposição com seus instrumentos disponíveis para 
colaborar com os avanços na cafeicultura do Espírito Santo.

O ano de 2015 começou, e mais uma vez 
o Sicoob ES fecha parceria com o Cetcaf, 
apoiando de maneira efetiva as ações do 
centro tecnológico. O contrato que está 
sendo assinado reafirma mais uma vez o 

compromisso do Sicoob ES com a cafeicultura capixaba de manei-
ra plena e efetiva. 

O presidente do Cetcaf, Dário Martinelli, agradece a diretoria do 
Sicoob ES pela aprovação do projeto, na certeza de que juntos 
poderão acrescentar ainda mais ao processo de transferência tec-
nológica à cafeicultura. 

Curtas 

Parceria 

Qualidade

Cetcaf e Sicoob mais um ano juntos

Entre os 
dias 6 e 10 
de abril, o  
Centro do 
Comércio 
de Café 
de Vitória 
dará con-
tinuidade 
aos treinamentos de Qualidade 
em Classificação e Degustação 
de Café. 

O primeiro treinamento será mi-
nistrado pelo professor Vanildo 
Pagio.

O Cetcaf tem algumas vagas re-
servadas, por isso, os interes-
sados em se inscrever no curso 
podem ligar para o centro tec-
nológico e falar com o sr Ernes-
to Pachito, através do telefone: 
(27) 3222-1826.

Grupo reunido no auditório do Sicoob ES 
discute as pautas do encontro, buscando 
o fortalecimento das cadeias produtivas. 

Vice-governador, Cesar Colnago con-
versa com os representantes

O secretário de Agricultura, Octaciano 
Gomes de Souza Neto, conversa com os 
presentes

Treinamento Colheita e Pós-colheita
No mês de janeiro, o Cetcaf  reini-
ciou sua agenda de Treinamen-
tos em Colheita e Pós-colheita 
e três muncípios capixabas re-
ceberam a equipe do Cetcaf nos 
treinamentos iniciais de 2015. 

No dia 3 de janeiro, a co-
munidade de Santo Antônio, 
em Montanha, foi a anfitriã. 
Dia 4, foi a vez do mu-

nicípio de Pinheiros, na comunidade de São João do So-
brado, receber o Cetcaf, e no dia 5 de janeiro, o 
treinamento chegou a Boa Esperança, na sede da cidade, capac-
itando nos três encontros, 120 lideranças da cafeicultura local. 

O  curso foca as questões relativas aos cuidados na colheita e  
secagem do café, levando ao cafeicultor informações bem detalha-
das sobre as perdas de peso e de qualidade que estão ocorrendo 
nesse processo. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, 
agradece a todos que fizeram parte dos treinamentos. "Agrade-
cemos aos nossos parceiros que sempre acreditam no trabalho 
realizado. Agradecemos também às comunidades visitadas, 
que nos receberam tão bem e se  mostraram interessadas em 
otimizar cada vez mais a prática de colheita e pós-colheita."

O Treinamento em Colheita e Pós-colheita foi uma realização do 
Cetcaf com patrocínio do Senar-ES e apoio do Sicoob,  Incaper,  
Centro do Comércio de Café de Vitória e secretarias municipais de 
Agricultura. 

Ao longo do ano de 2015, o Cetcaf realizará 20 treinamen-
tos desse tema, em todas as regiões do Espírito Santo. 

Os treinamentos em Colheita e Pós-
colheita 2015 já começaram. 


