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Cetcaf seleciona cafeicultores para Simpósio 

Simpósio Editorial

Fim de safra
Nossa colheita de café chegou 

ao fim em quase todas as pro-
priedades.

Conheço uma de café coni-
lon que ainda não terminou e a 
previsão é que dure até o final 
do mês de agosto. Trata-se da 
nossa propriedade em São Do-
mingos do Norte. Como assim? 
Podem me perguntar.

Fizemos um planejamen-
to para a plantação da lavoura 
e substituição das existentes a 
partir de 2010. Plantamos clones 
em linha e de diversas matura-
ções. Hoje, temos alguns clones 
com 50% verde. Esses, espera-
remos mais para o final de agos-
to para colher. Uma grande par-
te, estamos colhendo com 90% 
maduro e descascando.

Claro, escrevendo, é simples 
assim. Fazendo, após o planeja-
mento e a montagem dos equi-
pamentos, fica mais simples 
ainda. Entra na rotina e, difícil 
de acreditar, mas fácil de se de-
monstrar, o custo final de um 
“cereja descascado” é mais ba-
rato do que secar com casca no 
modelo tradicional.

Não convém fazer esse pro-
cesso com qualquer café. Se o 
produtor descascar menos de 
80%, certamente terá dificul-
dade em atingir os custos mais 
baixos.

Ainda estamos aperfeiçoan-
do mais a nossa estrutura para 
baratear ainda mais nosso custo 
de produção: vamos aproveitar 
totalmente a água do descasca-
mento para imediata irrigação e 
o espalhamento das cascas na 
lavoura. Isto fará com que nosso 
custo de adubação caia de forma 
relevante, visto que estes ingre-
dientes são ricos em potássio e 
nitrogenados, sem falar na co-
bertura morta, e outros benefí-
cios.

Além do mais, fazer CD não 
significa, por si só, qualidade, 
mas confere uma melhor apa-
rência e facilidade para secar e 
pilar. A qualidade envolve outros 
cuidados. Mas este processo é o 
início da caminhada para a qua-
lidade.

Fica a dica para quem perdeu 
a lavoura com a seca e/ou vai im-
plantar nova lavoura: aproveite 
a tecnologia disponível!

Esse e outros assuntos re-
passamos nos treinamentos do 
Cetcaf e trataremos em nosso 
Simpósio Estadual do Café, em 
setembro.

Atenciosamente, 

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 

Cetcaf
Online
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Durante o mês de julho, o Cetcaf vi-
sitou todos as regionais do Incaper 
visando à seleção de cafeicultores de 
51 municípios do Espírito Santo para 
participarem do 11º Simpósio Esta-
dual do Café e 8ª Feira de Insumos. 

Com autorização da diretoria do In-
caper e colaboração de seus técnicos, 
a equipe do Cetcaf elegeu 144 pe-
quenos produtores de café que serão 

trazidos a Vitória. 

A ação é uma parceria do Cetcaf com o Sebrae-ES, que disponibili-
zará 12 vans para transportar os cafeicultores.
 
Outra novidade do Sebrae será o ofereci-
mento de um café da manhã, no dia 27, 
para o lançamento da cartilha “Qualidade 
no Processamento de Cafés Especiais”.

Construída para garantir uma discussão 
rica e de qualidade, a programação do sim-
pósio é dividida em uma conferência, que 
acontece no dia 26, e três painéis: Mercado 
e Perspectivas, Consumo e Industrialização, 
e Tecnologia e Conjuntura, divididos nos dias 27 e 28.  

A programação completa do simpósio, com todas as palestras e de-
bates, pode ser conferida no site do Cetcaf: www.cetcaf.com.br 

Curtas 
Inscreva-se!

O Cetcaf con-
vida todos que 
estão ligados 
à cafeicultura 
capixaba para 
participarem do 11º Simpósio 
Estadual do Café. Cafeiculto-
res, exportadores, comercian-
tes, torrefadores, produtores e 
demais atores podem e devem 
fazer parte do evento. 

As inscrições  podem ser feitas 
gratuitamente no site:
www.cetcaf.com.br

Coffee Meeting

No dia 29 de julho, o Cetcaf 
marcou presença no Coffee  
Meeting, encontro de lideranças 
da cafeicultura capixaba. O pro-
pósito foi debater questões de 
mercado para microlotes de ca-
fés especiais e apresentar os re-
sultados parciais das pesquisas 
aprovadas no edital da Fapes/
Seag que levará a campo mais 
conhecimentos, contribuindo de 
forma decisiva para um futuro 
ainda melhor para o setor agro-
pecuário do estado. 

O evento foi no Caxixe Frio, 
município de Venda Nova do 
Imigrante, e prestigiou o em-
preendimento “Coletivo Café”. 
Estiveram presentes mais de 60 
lideranças da cafeicultura esta-
dual, com a presença gover nador 

Simpósio de 2015 reuniu cen-
tenas de atores da cafeicul-
tura  capixaba. 

Premiação
Presidente do Cetcaf é eleito 

Líder do Ano

do Esta-
do, Paulo 
Hartung.

O supe-
rintende 
do Cetcaf, 
Frederico 
de Almei-
da Daher, 
fala sobre 
o Coffee 
Meet ing. 
“Foi um 
momento 
inédito nas discussões em torno 
da cafeicultura capixaba e temos 
que agradecer especialmente ao 
secretário estadual de Agricul-
tura, Octaciano Neto, pela visão 
estratégica”, finaliza o superin-
tendente. 

Encontro

O presidente do Cetcaf e do Sicoob, 
Bento Venturim, foi eleito Líder do 
Ano na 17ª edição do Prêmio Líder 
Empresarial 2017, premiação ofe-
recida pela Rede Vitória aos empre-
sários capixabas que se destacaram 
durante o ano no cenário de negó-
cios e empreendedorismo no ES.  

O líder de cada categoria é escolhido através de uma votação on-
line, na qual os internautas registraram seu voto, e envolve pro-
fissionais, formadores de opinião e a sociedade em geral. Para dar 
mais credibilidade e respaldo ao Prêmio, uma empresa indepen-
dente faz auditoria e valida os critérios, assim como faz acompa-
nhamento de todo o processo de apuração dos votos, que acontece 
eletronicamente ao final do período de votação.

A premiação foi no 30 de junho, e Bento Venturim recebeu o prê-
mio das mãos do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung. O 
Cetcaf parabeniza seu presidente, Bento Venturim, por mais essa 
conquista, e aproveita a edição do Cetcaf Online para deixar regis-
trado o orgulho de ser presidida por pessoa tão prestigiada. 

Sucesso! Evento em Venda 
Nova do Imigrante debate 
cafés especiais


