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Simpósio

Editorial

Simpósio em Dores do Rio Preto movimenta
cafeicultores da região do Caparaó
Sucesso! Essa é a palavra que resume o 12º Simpósio Regional de Cafeicultures da Região do Caparaó e
XI Feira de Insumos, que aconteceu
nos dias 24 e 25 de julho no município de Dores do Rio Preto.
Com a presença de representantes
das lideranças do agronegócio café
da região do Caparaó, no evento foram debatidos os temas que envolvem a cafeicultura.

e pós-colheita.

Em sua palestra, o presidente do
Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), Luiz Antônio Polese,
abordou com ênfase e transparência
questões de mercado. O simpósio
também debateu o tema de colheita

Outros assuntos debatidos nos dois dias foram: Alternativas Econômicas para o Café, pelo extensionista do Incaper de Alfredo
Chaves, Alciro Lamão Nazarino; Abordagem para uma Vocação
Natural da Região do Caparaó, que é o agroturismo, pela empreendedora rural, Cristina Moreira, e Adoção de Práticas Agroecológicas da Cafeicultura para a Região, objetivando produção sustentável , pelo pesquisador do Incaper, João Batista.
Dentro do foco do Cetcaf, que é a melhoria da qualidade de produção, a palestra do assessor Técnico do Incaper/Cetcaf, Marcos Moulin Teixeira, falou sobre Atitudes de
Sucesso na Colheita e
Pós-colheita de Café,
despertando grande interesse e elevado debate.
O superintendente do
Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, abriu o
simpósio falando sobre
Valores Sociais e Culturais da Cafeicultura.
O Cetcaf agradece aos
produtores da região
do Caparaó que mais
uma vez acreditaram no
simpósio e prestigiaram
os dois dias do evento.

Encerrada a safra 2014 de conilon no Espírito Santo, resta apenas 30% do café arábica para
ser colhido. E mais uma vez a
cafeicultura capixaba se destaca
no contexto da cafeicultura nacional.
Seguramente estaremos bem
próximos dos 30% de todo café
produzido no Brasil num novo
recorde produtivo. É significativo o fato de 0,5% do território
nacional produzir cerca de 30%
da produção nacional de café.
Conseguindo um volume substantivo da produção nacional,
resta-nos agora empregarmos
esforços pela melhoria da qualidade da produção, tanto no café
arábica, quanto no café conilon.
Numa parceria do SEBRA-ES,
SEBRAE-NA, BANDES, SENARES, INCAPER, OCB-ES/SESCOOP-ES, CCCV, Sindicato da Indústria do Café e CETCAF, da-se
agora a partida para a execução
de um projeto audacioso, que
visa adequar e certificar 2500
propriedades cafeeiras, nos próximos 5 anos, para a produção
de cafés especiais destinados
especialmente à indústria do
torrado e moído no Estado.
O “Programa de Estímulo, Produção e Comercialização de Cafés Especiais do Espírito Santo”
é uma ação corajosa e inovadora que vai requerer de todas as
parcerias muita determinação e
confiança que temos de avançar.
O momento é mais que propício
e a adesão ao Programa é certeza do sucesso a ser alcançado.

O presidente do Cetcaf, Dário Martinelli, a prefeita
de Dores do Rio Preto, Claudia Bastos, e o presidente do CCCV, Luiz Antônio Polese, prestigiando
o simpósio

Continuemos trabalhando!
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Parcerias
Agradecimento especial aos parceiros
O Cetcaf agradece a todos os
parceiros que colaboraram para
o sucesso de mais uma edição
do 12º Simpósio Regional de Cafeicultures da Região do Caparaó
e XI Feira de Insumos.
“Nosso muito obrigado aos parceiros do simpósio, que colaboraram com o evento e, mais do
que isso, com o fomento do agronegócio café do Espírito Santo”,
agradece o presidente do Cetcaf,
Dário Martinelli.

Cursos
Cetcaf e parceiros organizam cursos
O Cetcaf e seus parceiros estão organizando uma série de Cursos Práticos de Cafeicultura Sustentável para os produtores
capixabas.
O curso terá carga horária de 20 horas,
e abordará todo o processo produtivo do
café.
Serão agraciados seis municípios do Espírito Santo, sendo três da
área do arábica e três do conilon. O objetivo principal é a difusão
tecnológica para a melhoria da qualidade e produtividade do café
no ES.
Os cursos são organizados com patrocínio do Senar ES e apoio do
CCCV, OCB-SESCOOP, Sicoob e Incaper.

Curtas
Agenda
O Cetcaf
assinou
com o Sebrae ES,
em julho,
o termo
do acordo
para compor o Comitê Técnico
Gestor do Projeto de Estímulo à
Produção e Comercialização de
Cafés Especiais do Espírito Santo.
O Cetcaf está plenamente engajado no processo que visa sobretudo à integração da indústria de
torrado e moído do estado com a
produção de café do próprio ES,
privilegiando os cafés finos, que
cada vez mais estão sendo produzidos em terras capixabas.

Degustação
O CCCV volta a
realizar em Vitória, entre os dias
15 e 19 de setembro, Curso Prático
de Classificação e
Degustação de Café.
Foram disponibilizadas oito vagas para indicação do Cetcaf.
Os interessados entrar em contato pelo telefone: 27 32221826.
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