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Simpósio de arábica reúne cafeicultores
das montanhas capixabas

 Arábica Editorial

Café de qualidade 
e especial

O mundo está na era da CO-
MUNICAÇÃO e nós temos o 
privilégio de estar vivenciando 
tudo isto. 

Na cafeicultura não é dife-
rente. Os cafés das Montanhas 
Capixabas e do Caparaó de um 
modo geral, estão “bombando” 
mundo afora por causa da co-
municação.

No YouTube há um vídeo 
chamado “Produção de Ca-
fés Especiais”, de Espera Feliz 
(MG), no qual o Sr Tarcísio Ma-
ria de Lacerda, seu filho, Jho-
ne de Lacerda e a família toda, 
dão um depoimento impressio-
nante e inspirador para nós que 
estamos iniciando na busca da 
qualidade.

 E o “menino” Jhone, inicia 
seu depoimento falando de 
nossa mais profunda FERIDA: 
“Não sabemos o que produzi-
mos”. Como queremos ven-
der algo que não sabemos 
o que é? Esse depoimento que 
tem dois componentes fortes 
para o nosso segmento, nos 
mostra que não há nenhuma 
informação que ficará retida. 

Nenhum conhecimento po-
derá ser retido por quem quer 
que seja. A outra lição é que 
nós queremos que os outros 
nos pague por uma coisa que 
AINDA não fazemos. “Não vou 
fazer qualidade porque o 
mercado não me paga!”

Hoje, gostaria de enfatizar 
para os cafeicultores que a 
qualidade é fundamental e que 
é necessário desenvolver algo 
“ESPECIAL” também no coni-
lon, como o nosso cafeicultor 
do arábica está fazendo. 

Outra coisa que gostaria de 
REVELAR: não vai ficar retido 
cada milímetro de conhecimen-
to. Os meios de comunicação 
estão aí. E a nossa partilha, 
nosso compartilhamento de 
TODOS OS CONHECIMENTOS 
vai nos levar mais longe, MAIS 
rápido.

Permaneçamos unidos!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 

Cetcaf
Online
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Nos dias 24 e 25 de maio, os líderes da cafeicul-
tura da região das montanhas capixaba, estive-
ram reunidos no 16º Simpósio Regional de Café 
Arábica das Montanhas do Espírito Santo para  
discutir as oportunidades de produção de arábicas 
especiais. 

Realizado pelo Cetcaf, com o Governo do Estado 
do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Es-
tado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca (Seag) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Prefeitura Munici-
pal de Apiacá, o evento reuniu mais de cem cafeicultores da região 
das montanhas capixabas na quadra de Bonsucesso, em Apiacá. 

Já na abertura do simpósio, os presentes participaram da confe-
rência   “Ameaças e Oportunidades para a Cafeicultura Brasileira e 
Mundial”, apresentada pelo engenheiro Agrônomo e assessor técnico 
do Cetcaf, Marcos Moulin Teixeira.

O segundo dia do evento contou com dois painéis, o primeiro deba-
tia sobre a Competitividade do Café, e começou com o secretário-
-executivo do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), Gley-
sandro Teixeira Rodrigues, apresentando as “Perspectivas e Mercado 
Mundial do Café”. O segundo painel foi o Manejo da Lavoura do Café 
e Diversificação da Produção. 

Ao longo do dia, os cafeicultores tiveram 
a oportunidade de aprender mais sobre 
o mercado e as técnicas para mellhorar a  
qualidade de sua produção. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de 
Almeida Daher, agradece o apoio de todos 
os parceiros, que mais uma vez contribuem 
para o avanço da cafeicultura do Espírito 
Santo. 

Curtas 

São Mateus recebe treinamento 
Colheita e Pós-colheita

No dia 3 de maio, o Cetcaf realizou 
mais um treinamento Colheita e Pós-
-colheita. Dessa vez, o município 
contemplado foi o de São Mateus, na  
sede da Cooperativa dos Produtores 
Agropecuários da Bacia do Cricaré 
(COOPBAC).  

Durante o treinamento, as lideranças 
da cafeicultura local tiveram a oportu-
nidade de aprender mais sobre as téc-
nicas que podem ser empregadas na 
colheita e pós-colheita para agregar 
mais valor ao produto, aumentando a 
qualidade do café produzido sem ne-
cessariamente aumentar o custo inves-
tido em sua produção. 

O Cetcaf parabeniza os produtores que mais uma vez acredita-
ram na importância de aperfeiçoamento das técnicas de plantio. 

Site 

Já acessou o 
site do Cetcaf 
hoje?

Entre em nos-
so endereço 
eletrônico  e 
fique por dentro das infor-
mações mais relevantes que 
norteiam o agronegócio café 
no Espírito Santo, no Brasil e 
no mundo.

Lá também é possível ter 
acesso às edições anteriores 
do Cetcaf online:

www.cetcaf.com.br

Treinamento

Reunião 
Cetcaf se reúne com Incaper

No dia 22 de maio, o Cetcaf e a diretoria do 
Incaper se reuniram para equalizar ações e 
sintonizar objetivos em favor da cafeicultura 
capixaba.

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Al-
meida Daher, agradece à presidente do Inca-

per, Nara Tedesco, aos seus diretores Gilson Tófano e Edna Francisco 
Totola e demais assessores pelo encontro tão rico de ações para a 
cafeicultura capixaba. 

“Foi uma reunião altamente promissora, com resultados práticos mui-
to evidentes que certamente nos permitirão ações mais efetivas no 
campo”, finaliza o superintendente. 

Lideranças da cafeicultura de São 
Mateus atentos a mais um trein-
amento Colheita e Pós-colheita. 

O 16º Simpósio das Montanhas do ES foi um sucesso!


