Cetcaf

Online

Informativo online do Cetcaf * Novembro 2018 * ano 10 * nº 117

SIC

Editorial

Café capixaba é sucesso na SIC
A cafeicultura capixaba foi destaque na premiação da Semana Internacional do Café (SIC), que aconteceu entre os dias 7 e 9 de
novembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O café do Espírito Santo
foi campeão nas categorias conilon e arábica, sendo que em ambas
os produtores capixabas estavam entre as primeiras colocações.
Na categoria Arábica, o produtor Afonso Lacerda, de Pedra Menina,
município de Dores do Rio Preto ficou em primeiro lugar.Na categoria
Conilon, Luis Cláudio, associado da Cafesul, do município de Muqui,
foi o campeão. Bento Venturim, de São Domingos do Norte, e Luiz
Carlos Gomes, do município de Santa Teresa, também foram premiados na SIC, assim como o café da Família Caser Venturim, com três
conilons premiados entre os cinco primeiros, e Família Dutra Vieira,
classificada em segundo lugar em nível nacional no arábica.
O Cetcaf sente-se honrado com o desempenho do café capixaba em
um evento desse porte, que reúne toda a cadeia produtiva do café
nacional e internacional. “É o café do Espírito Santo sendo mais uma
vez destaque para o Brasil e o mundo”, finaliza o superintendente do
Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.

Foto 1: 1º colocado de Arábica, Afonso Lacerda, e do Conilon, Luis Cláudio.
Foto 2: Dois ícones da cafeicultura do conilon de qualidade: Bento Venturim, e Luiz Carlos Gomes,
ambos premiados na SIC.
Foto 3: Família Caser Venturim com três conilons premiados entre os cinco primeiros.
Foto 4: Família Dutra Vieira, classificada em segundo lugar em nível nacional no Arábica.

In Memorian
Comenda Dário Martinelli
No dia 30 de outubro, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo
(Ales) promoveu sessão solene, por solicitação da deputada Luzia Toledo, em homenagem à cadeia produtiva do café. Durante
a solenidade, foi entregue a Comenda do Mérito Dário Martinelli, em homenagem ao ex-presidente do Cetcaf, um dos grandes responsáveis pelo progresso do agronegócio café no Espírito
Santo, sendo pioneiro na introdução do café conilon no estado.
A comenda foi criada neste ano para homenagear os profissionais
envolvidos no processo de cultivo e industrialização do café. “Foi
um momento histórico de profundo congraçamento com toda a
cadeia do café no Espírito Santo”, afirmou o superintendente do
Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.
Durante a sessão solene houve uma exposição de sementes de
café feita pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Também foi feita uma degustação
de café arábica e conilon, ambos em frente ao Plenário Dirceu
Cardoso.
Foto 1: Equipe do Cetcaf - da esquerda para a direita: Marcos
Moulin Teixeira, Bento Venturim, Jorge Nicchio, Frederico de Almeida Daher, Ernesto Moreira Pachito, todos agraciados com a
Comenda Dário Martinelli e Eduardo de Souza Pachito.

Foto 2: Viúva de Dário Martinelli, D. Sélia Martinelli, acompanhada de Frederico Daher e Marcos Moulin.

Cooabriel
XV Concurso Conilon de Excelência
Em 24 de outubro, a Cooabriel realizou a cerimônia de premiação do
XV Concurso Conilon de Excelência Cooabriel – Safra 2018, resultando em 20 lotes vencedores. O Cetcaf esteve presente no evento que
premiou 10 lotes da categoria de Café Conilon Natural e 10 lotes da
categoria de Café Conilon Cereja Descascado, com avaliação de 71
amostras inscritas pelos sócios,vindas de propriedades de 13 municípios do Espírito Santo, em um total de 77 sócios inscritos.
O vencedor da categoria Conilon Natural foi o cafeicultor Jorcelino
Boone Herzog, do Sítio Guarani 2, Córrego Guarani, Nova Venécia, e
o segundo colocado foi Adair Batista Borge, do Sítio Recanto, Córrego
São Pedro, Alto Rio Novo. Na categoria Conilon Cereja Descascado o
vencedor foi Ari Fernandes Saturnino, com café do Sítio Vista Alegre,
comunidade Alto São José, Mantenópolis, e o segundo lugar foi o produtor Edgar Bastianello, do sítio Chapadinha, Córrego da Travessia,
Nova Venécia.
Foto 1: Diretoria da Cooabriel com os cafeicultores premiados.
Foto 2:Vista geral da solenidade.

Café premiado =
Café do ES
A Semana Internacional do
Café (SIC), evento realizado
anualmente, em Belo Horizonte
(MG), foi palco de uma constatação que ansiávamos por ver nos
dias 7, 8 e 9 de novembro: os 1º
e 2º colocados na categoria melhores arábicas do Brasil, ficou
com o ES. O Sr Afonso Lacerda
ficou com o 1º lugar. Ele é produtor do município de Dores do
Rio Preto, e o Sr Denerval Vieira,
produtor do município de Iúna,
levou o 2º Lugar.
Concorremos com os melhores cafés do Brasil, dos estados
de MG, SP, PR e de outros produtores.
Também no conilon, fizemos
bonito! Dos cinco melhores cafés
do Brasil, ficamos com o 1° lugar
para o Sr Luiz Claudio de Souza,
de Muqui, no sul do ES, os 2º,
3º e 5º para a Família Venturim,
(Lucas, Giovanni e Isaac Venturim) de São Domingos do Norte.
Estas classificações nos levam a crer que o trabalho que
há 25 anos iniciamos, com o
Cetcaf e, naturalmente, outras
importantes parcerias, estão
frutificando. Nossos esforços e
nossas parcerias estão demonstrando que o processo educativo
é longo. E aí está o mérito deste
“jovem Centro Tecnológico” que,
ao comemorar “bodas de prata”,
pode anunciar tamanha proeza.
Nós queremos agradecer aos
parceiros e aos mantenedores
do nosso CENTRO. Temos muito
orgulho do que fazemos.
Dentre os mantenedores do
Cetcaf estão seus conselheiros,
aos quais, agradecemos por emprestarem seus nomes e credibilidade para que possamos realizar esta obra catequética!
Aos nossos produtores, estes
que são o motivo da nossa existência, também, os nossos agradecimentos.
Os que ganharam o reconhecimento na SIC, parabéns! Continuem caprichando visto que,
segundo uma russa entendida
em café (Sra Valentina), ainda
não extraímos 1% do que os
nossos cafés podem render em
qualidade!
Aos que ainda não se animaram nesta caminhada, já é tempo!
Permaneçamos unidos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Classificação e
Degustação
Em novembro,
entre os dias
26 e 30, o Centro do Comércio de Café de
Vitória (CCCV)
realiza mais um Curso de
Classificação e Degustação
de Café. As vagas já estão
preenchidas, sendo sete inscritos indicados pelo Cetcaf, que
é parceiro do CCCV na ação.
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