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Treinamentos

Editorial

Cetcaf inicia treinamentos
No mês de fevereiro, o Cetcaf iniciou
o seu trabalho de campo realizando
vários treinamentos no município de
Afonso Cláudio e Laranja da Terra.
Em Afonso Cláudio, o treinamento Colheita e Pós-colheita aconteceu nas comunidades de Duas Pedras, Santo Antônio e São Francisco, respectivamente
nos dias: 19, 20 e 26/02. Dia 27, foi a
vez de as lideranças de Laranja da Terra.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeira Daher, fala satisfeito dos
treinamentos realizados. “A presença
dos cafeicultores em suas respectivas
Foto 1: Vista geral dos participantes comunidades foi algo importante, dedo treinamento em Duas Pedras;
monstrando a sede de conhecimentos
Foto 2: Visita a campo na parte práti- para produzir um café de qualidade suca do treinamento em Ribeirão do perior”, frisa.
Costa.

Frederico explica que os treinamentos
continuarão inicialmente na região do conilon e posteriormente na
região do arábica. “O Cetcaf se sente honrado por estar cumprindo
com seu papel de levar informações atualizadas aos cafeicultores
capixabas, colaborando de forma decisiva para uma ascensão dos
cafés capixabas”, diz o superintendente.
O Cetcaf agradece a parceria com o Sicoob, Incaper, Cecafé, Centro
do Comércio de Café de Vitória (CCCV), Sistema OCB-ES, sindicatos dos trabalhadores rurais, sindicatos rurais e prefeituras municipais.

Conilon
Indicação Geográfica para conilon
Os atores da cafeicultura capixaba
dão um passo importante na direção
de tornar realidade a Indicação Geográfica (IG) para o café conilon.
No dia 11 de fevereiro, no escritório central do Sicoob, em Vitória, foi
realizada reunião para aprofundar
a discussão em torno da IG, sob a
liderança do presidente do Cetcaf,
Bento Venturim. Na ocasião, foram
discutidos os termos para a fundação de uma federação que normatizará as ações nesse sentido.
Ainda em fevereiro, no dia 12, outra
reunião foi realizada, dessa vez no Foto 1: Reunião IG Sicoob, Vitória;
Ifes de Venda Nova do Imigrante. Os Foto 2: Reunião IG Ifes, Venda Nova
termos para Indicação Geográfica do Imigrante.
dos Cafés das Montanhas do Espírito
Santo foi o tema do dia, que contou também com a presença do
presidente do Cetcaf, Bento Venturim.

E o calor, hein?
O mês de janeiro é sempre
muito quente. Este ano, porém,
se superou! E o que foi mais
grave: a região norte e noroeste do ES, não choveu. Fevereiro
está quente também, porém,
chovendo.
O que isto significa? Menos
café para ser colhido e com
menor qualidade. E o que pode
ser pior: menos rendimento e
maior custo, visto que os grãos
não granados ou chochos, compõem o volume para o colhedor,
mas vai para a palha na hora da
pila ou na hora de descascar.
Assim, o custo de produção aumenta e, consequentemente, o
já aniquilado produtor, suporta
mais este fardo!
Estamos com outros embaraços em nossa atividade: renegociações! As que foram feitas,
começaram a vencer a primeira parcela e os produtores não
têm como pagar.
A instituição pode até fazer uma custosa operação com
seu recurso próprio. Mas como
a agricultura está endividada,
muitas instituições e organizações estão se movimentando
para que o Governo se manifeste novamente. Se isto demorar
acontecer e o produtor renegociar com a instituição financeira,
ele perde o direito depois... E,
normalmente, quem quer andar
certinho, se prejudica nestas situações!
Sem saída, mesmo porque
não parece que o Governo tenha apetite para solucionar esse
tipo de problema neste início de
governo.
É assim que vamos levando
nosso empreendimento a “CÉU
ABERTO”, garantindo a segurança alimentar da humanidade! E esperamos que essa nos
reconheça e nos faça justiça.
Repito, o PRODUTOR RURAL
não precisa de ajuda, mas sim
RESPEITO!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas

Nessa reunião, ficou definido que o IG Conilon e o IG Café das
Montanhas do ES caminharão juntos em uma mesma federação.
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Agenda
Simpósios confirmados
O Cetcaf já agendou os dois simpósios regionais, um de arábica e
outro de conilon, além do Simpósio Estadual do Café.
O Simpósio Regional de Café Arábica será realizado no Ifes de Venda Nova do Imigrante, nos dias 25 e 26/04.O Simpósio Regional de
Café Conilon será realizado em Alfredo Chaves, em agosto, nos dias
07 e 08.
O Cetcaf convida os cafeicultores interessados a participar dos eventos, frisando que assuntos relevantes para a cafeicultura estarão em
pauta. A participação de todos é de fundamental importância para os
destinos da cafeicultura capixaba.
Foto1: Simpósio Regional de Arábica realizado em Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul;
Foto 2: Simpósio Regional de de Café Conilon realizado em Jacú, em Cachoeiro do
Itapemirim.

Já visitou a
nova página
do Cetcaf?
Repaginado,
o site
agora está
mais dinâmico e limpo, facilitando a leitura de todos
aqueles que querem estar por
dentro das novidades do agronegócio café no Espírito Santo, Brasil e no mundo.
E lá também é possível
acompanhar as edições anteriores do Cetcaf Online.
Acesse:
www.cetcaf.com.br
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