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História
Em favor de uma cafeicultura sustentável
Em dezembro, o Centro Tecnológico de Desenvolvimento do Café
(Cetcaf) fará 27 anos de sua criação, e nesta edição, será contada
um pouco da história desta entidade que, desde o início, dedica-se a
fomentar o crescimento sustentável da cafeicultura no Espírito Santo.
Criado em dezembro de 1993, com apoio decisivo de setor privado do
café, o Cetcaf contou, desde seus primeiros momentos, com o incondicional apoio das principais entidades ligadas ao café no estado. Até
então, os temas ligados ao café estiveram sob a tutela do Instituto
Brasileiro do Café (IBC), que era, na época, a única entidade formuladora de políticas para o setor.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, trabalha
na entidade desde sua formação e conta um pouco do início dessa
história que tanto contribui para o desenvolvimento das atividades
cafeeiras no Estado.
“Com o surgimento do Cetcaf, a cafeicultura capixaba começou a exercitar uma interlocução importante com a política nacional do café. Assim iniciamos nossas atividades com o apoio institucional do Centro do
Comércio de Café de Vitória (CCCV), de várias empresas a ele ligadas,
da Cooabriel, além do Incaper e do Sistema da Secretaria de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag)”, explica.
Em 1994, tendo o Dário Martinelli como seu presidente, o Cetcaf realizou o primeiro Simpósio Estadual do Café, em Vitória, com resultados
altamente estimulantes. O evento foi considerado tão produtivo para
o setor que, desde então, a cada dois anos, um simpósio estadual é
realizado. “A todas elas e ao Dário Martinelli, presidente do Cetcaf por
mais de vinte anos, o nosso mais profundo agradecimento e respeito.
Sem dúvida, o sucesso que conseguimos é graças ao apoio deles”,
explica Frederico de Almeida Daher.
Com o falecimento do Dário Martinelli, por indicação unânime de seus
associados, Bento Venturim assumiu a presidência. “Em novembro
de 2015, o novo presidente tomou posse e, desde então, tem atuado
com inegável dedicação ao trabalho da nossa entidade”, afirma o superintendente.
Ao longo desses quase 27 anos, o Cetcaf já atendeu diretamente com
suas ações a mais de 30 mil cafeicultores e se orgulha muito dos
resultados até aqui alcançados, os quais compartilha com os demais
atores que diuturnamente trabalham pelo engrandecimento da CAFEICULTURA CAPIXABA.
Aos nossos cafeicultores, razão maior de nossa existência, o Cetcaf
rende suas homenagens.
Abaixo, confira as instituições que apoiaram e apoiam o Cetcaf como
associados e colaboradores, deixando suas marcas na história do desenvolvimento da cafeicultura capixaba.

Editorial
Novas experiências II
No último editorial, falamos
da experiência com o rebeneficiamento do nosso café. Hoje,
podemos continuar falando na
tecnologia que está também à
nossa disposição. É o laboratório de provas na propriedade!
Provar café, para o produtor, é
coisa simples! Não precisa ser
provador profissional!
O Cetcaf, em parceria com
o Centro do Comércio de Café
de Vitória (CCCV), dá cursos de
classificação e degustação para
produtores! Precisamos saber
o que produzimos! Porém se,
mais uma vez, dissermos que
“isso não é pra mim”, vamos
continuar entregando nosso
“suor” para o comprador de
café da região!
Fazer um local não é tão difícil. Mas ainda há a possibilidade de terceirizar este serviço
também! Nossas cooperativas
e, até particulares, prestam esses serviços!
Este processo nos dá conta das nuances do produto ou
melhor do alimento que produzimos. Esta prática pode nos
render o que a nossa produção
não nos rende. Processo simples e de pouco trabalho que
nos rende um bom resultado.
Nós, produtores, precisamos
fazer conta! “Ah, não sei fazer
conta”! Temos os técnicos que
fazem pra nós! Vender o café
para o comprador da região,
sem saber o que estamos vendendo, certamente nos custa
50% do que produzimos!
Precisamos estar cientes de
que a intermediação chegou ao
seu fim! Se insistirmos nesta
prática, vamos continuar trabalhando para outros ganharem
dinheiro à custa de nosso suor,
por nossa inércia!
Como assim? O serviço pesado nós fazemos! O outro que
pode nos render o mesmo tanto que a nossa produção, entregamos para o intermediário!
Não estou pregando contra a
“cadeia da cafeicultura”. Ela é
necessária! Mas existem alguns
passos que podemos dar com
nossas próprias pernas!
Permaneçamos unidos!

Ações
Cetcaf: conhecendo quem faz parte!
Ao longo desses anos, o Cetcaf tem se dedicado a transferência tecnológica para melhoria do padrão produtivo da cafeicultura capixaba.
Conheça um pouco quem faz parte dessa história!

Legendas das fotos:
Foto 01: Dário Martinelli, primeiro presidente do Cetcaf, na abertura de um de nossos simpósios
regionais. Foto 02: Atual presidente do Cetcaf, Bento Venturim, falando para cafeicultores em um
de nossos cursos. Foto 03: Superintendente do Cetcaf, Frederico Daher, em palestra em um de
nossos simpósios estaduais do café. Foto 04: Eng. Agrônomo Marcos Moulin ministrando aula
prática no campo. Foto 05: Técnico do Cetcaf, Ernesto Moreira Pachito, em curso de Classificação
e Degustação do Café, promovido pelo CCCV e Cetcaf. Foto 06: Presidente do Cetcaf, Bento Venturim, em seu discurso de abertura no Simpósio Estadual do Café de 2019.
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Curtas
Agenda Cetcaf 2020
O Cetcaf informa
a seus parceiros,
associados e cafeicultores que,
neste período de
pandemia, tem
atualizado constantemente sua
agenda de cursos, treinamentos e simpósios de acordo com
as orientações dos órgãos de
saúde competentes. E que continua atendendo os produtores
capixabas em suas demandas
mais urgentes.
Para ficar por dentro da agenda
de ações do Cetcaf que serão
realizadas neste ano de 2020,
e sobre as principais notícias do
café no Espírito Santo e mundo,
acesse o site:www.cetcaf.com.br
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