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Colheita

Editorial

Lançamento da colheita do Conilon
No dia 15 de maio, em São Domingos do
Norte, o Cetcaf marcou presença no Início da Colheita de Café Conilon no Espírito
Santo. A solenidade foi realizada no sítio
São Bento, e participaram o Governador do
Estado, Paulo Hartung, a deputada estadual
Raquel Lessa, o deputado federal Evair VieGovernador Paulo Hartung ra Melo, o presidente do Sicoob ES, Bento
Venturim, o secretário Estadual de Agriculiniciando a colheita
tura, Octaciano Neto, juntamente com o
presidente do Incaper, Wanderley Stuhr, e
os prefeitos da região.
O Cetcaf foi representado pelo seu superintendente, Frederico de Almeida Daher, e seu
assessor técnico, Marcos Moulin Teixeira. O
superintendente do Cetcaf frisa a importânPresidente do Sicoob, Bento cia do evento. “A data de início da colheita
Venturim,entre o corpo téc- é um marco simbolizador da necessidade
de se iniciar a colheita com cafés o mais
nico do CETCAF
maduro possível, evitando defeitos e perda
de peso. É importante essa concientização dos produtores”, finaliza.

Coffee & Dinner 2015
A convite do Centro do Comércio de Café
de Vitória (CCCV), o superintendente do
Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, esteve
presente no Fórum Coffee & Dinner 2015,
realizado em São Paulo nos dias 18 e 19 de
maio.
O superintendente acompanhou o presidente do CCCV, Jorge Luiz
Nicchio e demais representantes capixabas, compondo a mesa do
agronegócio café do Espírito Santo, que contou com a participação integrada dos segmentos mais importantes do setor cafeeiro
no Estado.

Treinamentos
Colheita e pós-colheita
No dia 27 de maio, o Cetcaf encerrou o ciclo de treinamentos Colheita e Pós-colheita na comunidade de Burarama, em Cachoeiro
de Itapemirim, com a presença de 46 lideranças da região.
O evento superou suas expectativas pelos debates gerados, comprovando a motivação dos produtores para
que produzam cada vez mais cafés de qualidade, evitando perda de peso.
Encerramento dos treinamentos Colheita e póscolheita em Burarama foi um sucesso!

Irupi
Simpósio de Cafeicultores
Nos dias 28 e 29 de maio, o Cetcaf realizou
mais um evento para o setor cafeeiro, e o município de Irupi foi o palco do 13º Simpósio Regional de Cafeicultores da Região do Caparaó,
reunindo mais de 200 lideranças da cafeicultura regional.
Abertura do Simpósio
Entre os presentes no evento, estiveram o precom diversas autoridades
sidente do Cetcaf, Dário Martinelli, o secretário
do setor cafeeiro
Estadual de Agricultura, Octaciano Neto, e o
presidente do CCCV, Jorge Luiz Nicchio.

Concurso
Lançamento do UCC-Cafuso
Em 22 de maio, foi lançado o concurso UCC – Cafuso. Em sua 13ª
edição, o evento contou com a presença do diretor-presidente do
Grupo Tristão, Sérgio Giestas Tristão, os técnicos do Cetcaf, Frederico
Daher e Marcos Moulin, e corretores de café engajados no programa.
A premiação do 13º concurso será no dia 14 de novembro, em Venda Nova do Imigrante. Como da última vez,
o Cetcaf será o consultor para avaliação das
condições socioambientais dos cafeicultores
selecionados.
O diretor-presidente do Grupo Tristão, Sérgio
Giestas Tristão, e representante da UCC na última edição do prêmio, em 2013.

Após um mês de intenso trabalho em prol da cafeicultura
capixaba, podemos dizer, fruto
de observações em campo, que
a frustração da safra 2015 na
área do conilon é significativa,
embora não possamos, ainda,
falar em quantitativos.
Sabíamos que a canícula de
dezembro/2014 e janeiro/2015
havia prejudicado o volume de
café colhido, embora as árvores apresentassem grande carga de grãos.
O que se está verificando é uma
redução na conversão de café
da roça para café bica corrida,
além da significativa queda no
tamanho médio dos grãos beneficiados.
Em alguns municípios, constata-se enorme perplexidade por
parte dos cafeicultores.
São resultados não definidos,
mas que nos deixam apreensivos quanto ao número final da
safra do Espírito Santo.
Felizmente, na região do arábica das montanhas capixabas os
números são mais animadores.
Embora a safra de arábica ainda não tenha começado a plena
carga, presume-se um bom desempenho do parque cafeeiro.
Aguardemos, portanto, na confiança de que a colheita em
fase mais avançada no conilon
propicie um rendimento que
possa diminuir o resultado negativo das previsões hoje vigentes no campo.
Aguardemos, esperançosos!
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Curtas
Agradecimento
aos parceiros
O
Cetcaf
agradece
a todos os
parceiros
que
estão
presentes
ajudando
na realização de suas
atividades.
Seja nos treinamentos Colheita e Pós-colheita, simpósios,
premiações, viagens e demais
cursos, todos estão sempre visando ao fomento do setor cafeeiro do Espírito Santo.
Neste contexto, não podem ficar de fora o Governo do Estado, através da Secretaria
de Agricultura e do Incaper, o
Sicoob-ES, Senar-ES e Faes,
OCB/ES, Fertilizantes Heringer,
Centro do Comércio do Café de
Vitória, Sebrae-ES, prefeituras
municipais, através de suas secretarias de Agricultura, e demais parceiros que se dedicam
ao desenvolvimento da cafeicultura capixaba.
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