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Arábica

Editorial

Simpósio Regional de Café Arábica
das Montanhas Capixabas
Sucesso! Essa palavra define o 17º Simpósio Regional de Café Arábica das Montanhas do Espírito Santo, que aconteceu nos dias 25 a 26
de abril, no auditório do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em
Venda Nova do Imigrante.
Realizado pelo Cetcaf, juntamente com seus parceiros, a 17ª edição
do simpósio contou com a presença significativa das lideranças da cafeicultura de arábica capixaba para discutir os desafios que dificultam
a agregação de valor aos cafés especiais, que hoje estão em franca
produção no Estado.
O presidente do Cetcaf, Bento Venturim, foi responsável pela conferência com o tema: “O Futuro dos Cafés Especiais”. A abertura contou
também com mostra e degustação de cafés especiais das montanhas
capixabas.
O Cetcaf destaca a presença do secretário de Estado da Agricultura,
Paulo Foletto, agradecendo sobremaneira, não só aos nossos parceiros, como também o apoio decisivo do Ifes, campus Venda Nova do
Imigrante, e da prefeitura municipal, na figura de seu prefeito Braz
Delpuppo.
Nos dois dias de evento passaram pelas discussões dos temas apresentados mais de 300 pessoas.
Fotos da esquerda pra direita:
Foto 1: O presidente do Cetcaf, Bento
Venturim, em conferência.
Foto 2: Fala do secretário Paulo Foletto na solenidade de Abertura.
Foto 3: Secretário-executivo do CCCV,
Sandro Rodrigues, e presença da
representante do CECAFÉ, Lilian Vendrametto
Foto 4: Homenagem aos premiados
no Concurso de Cafés Tardios da BSCA.

Treinamentos
Cetcaf finaliza etapa de treinamentos
Finalizando o ciclo de treinamentos
no preparo do cafeicultor para uma
boa colheita, e consequentemente,
uma pós-colheita adequada, o Cetcaf realizou, juntamente com seus
parceiros, treinamentos em Marilândia, na comunidade do Córrego
da Agulha, e em Aracruz, na comunidade de Cachoeiro do Riacho.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, reitera
que com a finalização dos treinamentos, cumpriu-se um ciclo importante de palestras e debates,
objetivando o preparo do cafeicultor para a produção de cafés Foto 1: Treinamento de Marilândia
de qualidade superior, evitando-se Foto 2:Treinamento de Aracruz
a produção de defeitos e cafés de
baixa qualidade.

Dificuldades que
se avoluman
A cafeicultura do estado do
Espírito Santo, a par de ter
avançado de forma sustentável, multiplicando seu desempenho produtivo calcado
nos resultados de pesquisas
agronômicas bem-sucedidas
e transferências tecnológicas
adequadas, vem paradoxalmente enfrentando dificuldades crescentes em duas vertentes.
Primeiramente, enfrentamos três anos de déficit hídrico acentuado, o que inviabilizou a capitalização dos seus
cafeicultores e ainda, acabou
por trazer-lhes um endividamento insuportável.
Na segunda vertente, agora que os índices pluviométricos melhoraram, os preços
despencam a níveis insustentáveis para quem planta e
vive do café.
Estamos deveras preocupados com essa situação que
se agrava a cada dia, inviabilizando até mesmo o atendimento de recursos para que
se efetive a safra cafeeira já
iniciada.
O que lamentamos é que
além desses graves óbices,
não vemos nenhuma Estratégia Governamental para
estabelecer uma política pública que possa dar sustentação à sobrevivência do cafeicultor, que no Espírito Santo
é responsável por mais de
40% do PIB rural capixaba.
A política de preços mínimos vem trabalhando contra
o produtor, e a possibilidade
de um estoque estratégico
que dê sustentação aos preços se torna contraproducente com os preços mínimos
fixados totalmente fora da
realidade.
É um momento de grande
preocupação e que precisa de
URGENTES SOLUÇÕES.
Aos cafeicultores, a solidariedade do Cetcaf!
Frederico de A. Daher
Superintendente do
Cetcaf

Frederico de Almeida Daher elogia a participação dos cafeicultores ao longo dos treinamentos realizados nas comunidades.
“Mais de 300 cafeicultores passaram por esses momentos de
capacitação, o que nos dá a convicção do sucesso da próxima
colheita em qualidade”, finaliza.
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Conilon
Início da Colheita do Café

Já visitou a
nova página
do Cetcaf?

O Cetcaf convida todos os cafeicultores de conilon para participar do “Marco do Início da
Colheita do Café” e do “11º Noroeste Café Conilon”, que será realizado no dia 24 de maio,
na propriedade do Sr. Gilberto Alóquio Kubit,
em Águia Branca.

Acesse nosso endereço
eletrônico e
fique por dentro das novidades
do agronegócio café no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

O superintendente do Cetcaf, Frederico de
Almeida Daher, reforça o convite a todos. “É
muito importante a presença de todos os cafeicultores, prestigiando esse movimento em
favor da qualidade do café conilon”, destaca.

E lá também é possível
acompanhar as edições anteriores do Cetcaf Online.
Acesse:
www.cetcaf.com.br
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