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Condecoração

Editorial

Dalton Heringer recebe condecoração
do Governo do ES

O Cetcaf deixa registrado nesta edição da sua newsletter a alegria
de seus membros com a decisão do Governo do Estado do Espírito
Santo de conferir ao Dr. Dalton Heringer a mais alta condecoração de
Governo: a Comenda Jerônimo Monteiro.
O evento de condecoração foi realizado no dia 20 de setembro, no salão Nobre do Palácio Anchieta, e além do governador Paulo Hartung,
contou com a presença do secretário da Agricultura, Octaciano Neto.
Capixaba de Iúna, Dalton Heringer é engenheiro Agrônomo e sempre
se destacou pelo empreendedorismo, investindo fortemente em cafeicultura, pecuária, e na criação da Fertilizantes Heringer, hoje uma
das maiores distribuidoras de fertilizantes do país.
A Fertilizantes Heringer há 23 anos é associada do Cetcaf, o que demonstra, também, a visão social e solidária do Dr. Dalton Heringer
com os cafeicultores do estado do Espírito Santo.

Café do ES é destaque
Em setembro, durante a Semana Internacional do Café (SIC), os cafés do Espírito
Santo conseguiram posição de destaque.
No evento, que reuniu em Belo Horizonte diversos atores do agronegócio café no
Brasil e no mundo, foram apresentadas as
melhores ações na cafeicultura.
No arábica, o Espirito Santo ficou com o
primeiro lugar, em nível nacional, com o
cafeicultor Afonso Donizete Abreu de Lacerda, do Sítio Pedra Menina, na Serra do
Caparaó, município de Dores do Rio Preto.

Qualidade
Por que será que é tão difícil
para os produtores entenderem
o que é qualidade?
Para os cafeicultores em geral, mas especialmente, os de
conilon, parece ser inalcançável. Insistimos em classificar
nossa produção por defeitos e
não por bebida. Esta linguagem
é mais acessível para os produtores de arábica. Eles já falam
entre si e um bom número deles produz e o leva ao mercado,
ressaltando as qualidades de
sua produção.
Aos demais produtores e, um
grande número, mesmo os de
arábica, comercializam ou entregam o fruto de seu trabalho
a intermediários que olham o
produto e oferecem o preço de
commodities e, feito o negócio,
levam o nosso suor e beneficiam e ganham dinheiro com
muito menos trabalho do que
quem produziu.
Mais uma vez, e falarei todas as vezes que tiver oportunidade: precisamos ter mais
amor próprio. Vamos produzir
alimento de qualidade. Precisamos parar de somente pensar
em ganhar dinheiro com nosso
café. Vamos produzir alimento.
Fazer qualidade dá menos
trabalho e mais resultado. O
mercado nos espera. Mesmo
que demore, logo seremos reconhecidos pelo produto que
produzirmos.
Não percamos a fé!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Na SIC, José Carlos Azevedo,
da Cooabriel, Karla Fernanda, do Sebrae, e o cafeicultor
premiado, Afonso Donizete
Abreu de Lacerda

No conilon, o primeiro lugar nacional ficou com o produtor Edgar
Bastianello, do Sítio Chapadinha, de Nova Venécia. O produtor Wilson Luciano Mont Mor, do Sítio Raphalys, do município de Alto Rio
Novo, alcançou o terceiro lugar no concurso, e o cafeicultor Rodrigo Marcio Rigo alcançou o sétimo lugar.
Também foram destaques a família Caser Venturim, que ficou classificada entre os 10 primeiros melhores cafés, e os cafés produzidos pelos sítios Concordia e Santa Rosa, em São Domingos do
Norte, que foram premiados no Concurso de Café Conilon Especiais
entre os 10 melhores cafés conilons.
O Cetcaf parabeniza à Cooabriel pelo apoio que vem dando para
que seus associados se esmerem na produção de cafés especiais
conilon.

Simpósio
Café arábica das Montanhas do ES
Nos dias 10 e 11 de novembro, o município
de Vargem Alta será o palco do 14º Simpósio Regional de Café Arábica das Montanhas do ES e XIII Feira de Insumos.
O evento reunirá todo o agronegócio café
da região e debaterá as boas práticas na
cafeicultura, aumento da qualidade, colheita e pós-colheita e sucesso na irrigação,
entre outros temas.
As inscrições são gratuitas. Mais informações pelo telefone: 27 3222-1826

Degustação
Entre
os
dias 24 e
28 de outuro, o Centro
do Comércio de Café
de
Vitória
(CCCV), em parceria com o Sindicato do Comércio de Café e
apoio do Cetcaf, realizará mais
uma Curso de Classificação e
Degustação de Café.
A ocasião será mais uma oportunidade para que um grupo
seleto de produtores de café
conheça melhor o produto de
suas lavouras e possam se tornar referência para os demais
cafeicultores, colaborando para
que o Espírito Santo tenha uma
produção focada cada vez mais
na excelência.
O Cetcaf parabeniza o CCCV pela
realização de mais uma turma
do curso, que está em sua 16ª
edição.
“Essa é sem dúvida, uma oportunidade de o produtor aprender as técnicas para apurar os
defeitos e impurezas nos grãos
beneficiados e identificar os sabores dos cafés”, ressalta o superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.
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