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Editorial

Cetcaf acompanha Senar-ES em divulgação de
programa de assistência
Em março, a equipe do Cetcaf acompanhou
os profissionais do Senar-ES nas reuniões de
divulgação do primeiro módulo do Programa
de Assistência Técnica e Gerencial (Ater),
informando aos cafeicultores selecionados a
metodologia do programa.
As reuniões foram feitas nas microrregiões de
Iconha e Cachoeiro de Itapemirim no dia 23
de março. Dia 24, foi a vez de Iúna e Guaçuí, dia 25, nas cidades
de Alegre e Muqui, e em Castelo no dia 26 de março.
Neste primeiro momento, o programa atenderá a cadeia produtiva
do café, contemplando 425 propriedades rurais do sul do Espírito
Santo. Os produtores serão assistidos por dois anos, através de
um técnico específico em café conilon e café arábica, para cada 25
propriedades rurais.
As reuniões foram repletas de êxito e a receptividade dos cafeicultores foi excelente. O presidente do Cetcaf, Dário Martinelli,
parabeniza mais uma vez o Senar-ES e deseja êxito pleno nessa
iniciativa pioneira.

Reunião do Senar-ES em Cachoeiro de
Itapemirim

Cafeicultores de Guaçuí em reunião
com equipe do Senar ES

Senar-ES e Cetcaf em reunião com cafeicultores de Muqui

Treinamentos Colheita e Pós-Colheita
Durante o mês de março, o Cetcaf deu continuidade aos Treinamentos de Colheita e Pós-colheita, promovendo a capacitação de
mais de 150 liderancas da cafeicultura capixaba.
Os municípios atendidos foram João Neiva (12/03), Alto Rio Novo
(17/03), Pancas (18/03) e Serra (19/03).
O presidente do Cetcaf, Dário Martinelli, agradece à sua equipe e
seus parceiros pela mudança de paradigma na produção de café
no Espírito Santo.
O Treinamento em Colheita e Pós-colheita é uma realização do
Cetcaf com patrocínio do Senar-ES e apoio do Sicoob, Incaper,
Centro do Comércio de Café de Vitória e Secretarias Municipais de
Agricultura.

Simpósio
Simpósio Estadual do Café
Em setembro, o Cetcaf e seus parceiros realizam mais uma edição do Simpósio Estadual do Café. O evento, que
está em sua décima edição, acontece a
cada dois anos, e reúne autoridades ligadas ao agronegócio café, lideranças
da cafeicultura estadual e nacional, cafeicultores, exportadores, corretores,
torrefadores, técnicos e cooperativas
de café.

A cafeicultura no Espírito Santo, especialmente de café conilon, é algo inconcebível sem
irrigação.
Ao nos depararmos com essa
constatação dois desafios se
antepoem à nossa consideração: primeiramente, a necessidade de se implantar e manejar
uma irrigação sob os auspícios
de uma projeto técnico elaborado por um profissional especializado.
Na maioria dos casos, o cafeicultor para “economizar” faz a
implantação de sua irrigação
com uma lista de material nem
sempre condizente com sua realidade e necessidade, com óbvias consequências negativas
para o seu negócio;
Em segundo lugar, e não menos importante, necessitamos
de uma política clara e bem delineada de reservação de água
que possibilite a adoção dessa
vital tecnologia sem prejuízos
ao meio ambiente.
Nas condições atuais, mesmo
havendo redução do índice pluviométrico, muita água se tem
perdido nos escaninhos da imprevidência de não se possuir
reservatórios suficientes para
armazenagem de água.
As soluções são simples, mas é
preciso um norteamento claro
quanto aos projetos de irrigação e a construção de pequenas barragens.
O momento de crise é a oportunidade que se apresenta
para alterarmos nossa forma
de agir.
A melhor política é aquela que,
alicerçada em conceitos técnicos bem fundamentados, oportunize de forma simples o equacionamento dessa momentosa
questão.
As discussões estão em curso
e estamos certos que acabaremos universalizando conceitos que nos permitirão sair do
impasse climático do momento
mais fortalecidos e conscientes
do papel de cada um.
É chegada a hora de equacionarmos essa questão em definitivo.
Que cada um faça a sua parte
trabalhando e confiando!
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Curtas
Treinamento
Cafeicultores no 9º Simpósio
Estadual

O superintendente do Cetcaf, Frederico
de Almeida Daher, afirma que o simpósio será, mais uma vez, uma
oportunidade ímpar para troca de conhecimentos e aprofundamento das informações basilares para o setor. “Estamos fechando
com nossos parceiros a programação do evento e manteremos
todos informados. Com certeza será mais um sucesso!”.
O 10º Simpósio Estadual do Café será realizado em Vitória,
entre os dias 21 e 23 de setembro de 2015, no auditório do
Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV).

Em abril, os treinamentos de
Colheita e Pós-colheita serão
em Santa Teresa, Santa Maria
de Jetibá e Domingos Martins,
Marechal Floriano, Divino de São
Lorenço, Guaçuí, Cachoeiro de
Itapemirim e Muniz Freire.
Mais informações, entre em contato com o Cetcaf através do telefone: (27) 3222-1826.
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