
Em abril, o Cetcaf promoveu os Treinamentos 
em Colheita e Pós-colheita em sete cidades do 
Espírito Santo, capacitando mais de 200 lide-
ranças das diversas regiões do estado. 

Os municípios visitados foram Santa Teresa, 
Santa Maria de Jetibá, Marechal Floriano, Do-
mingos Martins, na comunidade de São Ra-
fael, Divino de São Lourenço, Guaçuí e Muniz 
Freire. Em maio, no dia 27, o Cetcaf encerra o 
ciclo de treinamentos na comunidade de Bura-
rama, em Cachoeiro de Itapemirim. 

Os Treinamentos em Colheita e Pós-colheita  
têm patrocínio do Senar-ES e apoio do Sicoob,  
Incaper, CCCV e secretarias municipais de 
Agricultura.

4 Desenvolvido por 

Região do Caparaó recebe simpósio

Simpósio Editorial

Em vários pontos da região pro-
dutora de café conilon a safra já 
começou com surpresas desa-
gradáveis. Apesar do estado vi-
goroso das lavouras, em muitas 
propriedades, os resultados da 
colheita têm se mostrado decep-
cionantes quanto à produção em 
si, cujo rendimento está aquém 
do esperado.

A persistir esses dados a queda 
na produção total de conilon no 
Estado estará no radar das nos-
sas avaliações e esperamos con-
firmá-la em valores mais ade-
quados ao tamanho do parque 
cafeeiro.

São dados preliminares mas 
preocupantes, já que o mercado 
não reage à perspectiva de es-
cassez do produto e deixa o se-
tor apreensivo com relação aos 
custos.

A mão de obra para a colhei-
ta está significativamente mais 
cara que o ano passado, e cer-
tamente acontecerá aumento 
nos custos de produção. É uma  
equação perversa em que a co-
lheita se revela menor, os custos 
maiores e os preços continuam 
em patamares especulativos.

A participação do café no Espíri-
to Santo detém um poder de cir-
culação de riqueza e bem-estar 
significativos, com participação 
de mais de 40% do PIB rural ca-
pixaba.

Sabemos que o início de uma co-
lheita é o começo de uma nova 
safra para o ano próximo. Qual-
quer perda de renda por parte 
do cafeicultor poderá significar 
redução dos tratos culturais e 
consequentemente a repetição 
de condições inadequadas para 
a safra 2016.

É necessário uma análise estra-
tégica para o setor que possa 
norteá-lo à superação dessas 
adversidades. Momento de safra 
é momento de alegria pela opor-
tunidade de remunerar o duro 
trabalho de um ano. Frustrar-se 
nesse momento será muito ruim 
para todos.

Que cada elo do negócio café 
possa se conscientizar dessa de-
licada situação.

Continuemos acreditando!

Frederico de Almeida Daher 
Superintendente do Cetcaf 
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Nos dias 28 e 29 de maio, os cafeicultores da re-
gião do Caparaó têm mais uma oportunidade de 
aprendizado e discussão sobre a cafeicultura de 
montanha no estado e a produção de cafés ará-
bicas especiais com o 13º Simpósio Regional de 
Cafeicultores da Região do Caparaó, em Irupi. 

A região do Caparaó é o grande sustentáculo 
da cafeicultura de arábica nas montanhas ca-
pixabas, e o simpósio estabelece como meta a 
discussão do Renovar Arábica, que tem trazido 
muitos ganhos para os produtores, e também da 

diversificação agrícola, para que o setor tenha melhor sustentabili-
dade econômica, social e ambiental. 

Todas as lideranças da cafeicultura local estarão presentes no even-
to, que traz também a XII Feira de Insumos. A entrada é franca e o 
convite se estende para os demais cafeicultores da região. 

O 13º Simpósio Regional de Cafeicultores da Região do Caparaó é 
realizado pelo Cetcaf e Governo do Estado do Espírito Santo, por 
meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Incaper, com apoio do 
Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), Senar-ES, Sicoob, 
OCB-ES/Sescoop-ES, e Prefeitura Municipal de Irupi. 

No dia 27 de abril, a equipe técnica do Cet-
caf esteve reunida com o diretor-presidente do 
Grupo Tristão, Sérgio Giestas Tristão, para tra-
çar diretrizes da consultoria técnica ambiental 
que o Cetcaf realizará nas propriedades selecio-
nadas para o concurso UCC-Cafuso, objetivando 
premiação de cafeicultores classificados para concorrer ao prêmio. 

O presidente do Cetcaf, Dário Martinelli, fala sobre a importância do 
concurso. “O UCC-Cafuso vem permitido mudança de paradigmas 
na produção de café de qualidade nas montanhas do estado, tor-
nando-se referência em nível nacional na execução de um padrão de 
comercialização para cafés especiais das montanhas do Espírito San-
to. E neste ano, o concurso se reveste de especial importância tendo 
em vista a comemoração dos 80 anos do Grupo Tristão”, finaliza. 

Curtas 
Real Café

Cooabriel Concurso UCC-Cafuso
No dia 27 de março, a Cooabriel 
reuniu seus sócios para a Assem-
bleia Geral Ordinária, onde apre-
sentou sua prestação de contas 
no exercício 2014, no qual foi 
registrado um crescimento de 
25,94% em relação ao ano de 
2013. 

O presidente do Cetcaf, Dário 
Martinelli, parabeniza a Cooa-
briel por contribuir diretamen-
te para o desenvolvimento dos 
cafeicultores capixaba em seus 
quase 52 anos de história. 

Cursos de Marechal Floriano, Santa 
Maria de Jetibá e Muniz Freire

Classificação e Degustação de Café
Em abril, o Centro do Comércio de Café de Vi-
tória (CCCV) realizou mais um Treinamento de 
Qualidade em Classificação e Degustação de 
Café, proporcionando ao produtor capixaba a 
oportunidade de aprender como avaliar as ca-
racterísticas de seu café, e assim, ter mais qua-
lidade em sua produção. 

O Cetcaf, através de seu superintendente, Frederico de Almeida 
Daher, esteve presente no treinamento, e mais uma vez pode 
atestar a sua eficácia. 

“Com esses cursos, o CCCV vem transformando a realidade da 
comercialização do café no interior, permitindo aos cafeicultores 
conhecer a qualidade do seu produto e, consequentemente, co-
mercializar melhor o seu café. É um exemplo importante que o 
setor exportador dá a cafeicultura brasileira, instrumentalizando 
o cafeicultor para efetivamente conhecer o seu produto”, afirma 
o superintendente.

Treinamentos
Colheita e pós-colheita


