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Eficiência

Editorial

Projeto Raízes Fortes já é real
Em fevereiro, o Cetcaf, juntamente com o Sicoob, Fertilizantes Heringer e Projagro
(Empresa Júnior de Agronomia da Ufes/Ceunes, em
São Mateus), com apoio da
cooperativa Cooabriel, assinaram o Termo de Parceira do projeto Raízes Fortes,
que visa à amplificação dos
resultados na busca de eficiência do produtor rural na
coleta de amostras de solo e fertilização adequada dos cafeeiros.
O projeto já começou a ser implementado e, com ele, espera-se
difundir e fomentar as melhores práticas de análise e tratamento de solo, aumentando a produtividade da colheita do café no
Espírito Santo.
O Cetcaf realizou em fevereiro os treinamentos para aumentar
conhecimento técnico do produtor. O próximo passo começa em
março, pela Projagro, com coleta para análise dos solos.
Serão realizadas duas visitas aos produtores participantes do projeto, uma em abril, e outra em outubro, na pós-colheita, ambas
de responsabilidade da Fertilizantes Heringer e da Projagro. Entre
novembro de 2018 e janeiro de 2019, os produtores serão acompanhados e, em julho do próximo ano, Cetcaf, Sicoob, Fertilizantes
Heringer e Cooabriel entregam o relatório final do projeto, com
informações sobre a produção de café, práticas adotadas e resultados nas propriedades participantes.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, mostra-se otimista com os resultados que poderão ser alcançados
nesse projeto. “A manutenção da fertilidade do solo é um dos
grandes gargalos do manejo da cafeicultura. O projeto Raízes Fortes
vai dar ao produtor instrumentos
para que possa otimizar seu solo”,
explica o superintendente.
Os cafeicultores que participaram do treinamento
promovido pelo Cetcaf demonstraram entusiasmo
com o projeto Raízes Fortes.

Treinamentos
Cetcaf realiza treinamentos nos
municípios capixabas
Em fevereiro, e no dia 1º de março, o Cetcaf realizou seis treinamentos inovadores, Café Com Sustentabilidade - Colheita e
Pós-colheita, dentro do projeto Raízes Fortes. O primeiro aconteceu no dia 20 de fevereiro, com o lançamento do programa na
sede da Cooabriel, em São Gabriel da Palha. No dia 21, o treinamento seguiu para Nova Venécia, na comunidade de Chapadinha; dia 22, no Sindicato Rural, em Jaguaré; dia 27, na Casa do
Produtor, em Pinheiros; dia 28, em Governador Lindenberg, no
Centro de Capacitação e Comercialização; e no dia 1º de março,
em Linhares, na comunidade de Rio Quartel, propriedade dos
Irmãos Peruchi.

Foto 1 - Fala do presidente do Cetcaf, Bento Venturim, no lançamento do Projeto
Raízes Fortes, em São Gabriel da Palha.
Foto 2 - Fala do gerente do Sicoob de Nova Venécia, Giovanni Venturim, na comunidade de Chapadinha.
Foto 3 - Fala do supervisor da Fertilizantes Heringer, Ramon Castelo Canceglieri,
em Jaguaré.
Foto 4 - Palestra sobre coleta de amostras de solo, ministrada pelo superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, em Pinheiros.
Foto 5 - Visita técnica a campo com fala do Assessor Técnico do Cetcaf/Incaper,
Marcos Moulin Teixeira, em Governador Lindenberg.
Foto 6 - Entrega de brinde sorteado oferecido pelo Sicoob a cafeicultor de
Linhares, na propriedade dos Irmãos Peruchi, em Baixo Rio Quartel.

Agora sim!
Demos a largada para nossas
atividades de 2018! Colocamos
em prática o que contratamos
em parceria com Sicoob, Heringer e Projagro, ou seja, apresentar o curso de Colheita e
Pós-colheita de Café dentro do
projeto Raízes Fortes.
Iniciamos pelas comunidades dos municípios de São Gabriel da Palha, Nova Venécia,
Jaguaré, Pinheiros, Governador
Lindemberg e Linhares.
A primeira etapa foi cumprida
com os encontros dos técnicos
e produtores, e também com
a coleta de solo para análise,e
tudo com sucesso.
De acordo com a avaliação
que fizemos, a nova formatação implantada agradou os
participantes. Agora, nos resta
aguardar a aplicabilidade e os
resultados do que foi apresentado nos cursos.
Por que trabalhar assim? Porque técnicas e inovações têm
que ser aplicadas, não basta
saber que existem. E desta
vez estamos indo mais próximo ainda do nosso cafeicultor:
vamos a campo para conferir
se ele faz corretamente o que
é ensinado no encontro com os
técnicos. Para nós é fundamental que se faça corretamente,
visto que investimos tempo, dinheiro e parcerias. Precisamos
apresentar resultados!
Ao final, faremos avaliação,
prestaremos conta e pretendemos que a qualidade e a satisfação de fazer corretamente e
com uso da tecnologia que está
a nossa disposição nos traga
melhores condições de vida!
Permaneçamos unidos! Este
piloto dando certo, possivelmente expandiremos para todo
o estado!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Curso CCCV
Entre os
dias
2
e 6 de
abril,
será aplicado
no Centro do Comércio de Café de
Vitória (CCCV) mais um curso
de Classificação e Degustação de Café, com o expert em
degustação de café Vanildo
Págio, dando ao cafeicultor
participante a oportunidade
de agregar conhecimentos
novos, podendo levar sua
comunidade a um processo
de melhoria da qualidade da
produção.
Ao Cetcaf foram concedidas oito vagas, que já estão
devidamente
preenchidas
por produtores e três associados do Projagro (Empresa
Júnior de Agronomia da Ufes/
Ceunes, São Mateus).
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