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Senar

Editorial

Novidades para o homem do campo
O cafeicultor capixaba conta com mais uma
ajuda para suas atividades. É que o Senar ES,
com apoio do Sebrae, inicia em maio deste ano,
o primeiro módulo do Programa de Assistência
Técnica e Gerencial (Ater).
O objetivo é oferecer a formação profissional
e a assistência técnica aos produtores rurais,
permitindo ao produtor assimilar melhor o que
recebe via assistência técnica
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.
Com ferramentas de trabalho que possibilitam o acompanhamento
linear de todo o processo do cafeicultor, o sistema com os indicadores contém o diagnóstico da propriedade (área plantada, variedade,
produção, produtividade, renda, entre outras informações) e a evolução mediante as visitas técnicas.
O presidente do Cetcaf, Dário Martinelli, parabeniza o Senar ES por
mais essa iniciativa de valorização da cafeicultura capixaba. “O sul
do Estado está recebendo o primeiro módulo e estamos confiantes
de que o programa se expandirá, logrando sucesso no aumento da
produção e produtividade, aumentando também a renda do produtor rural”, finaliza.

Treinamentos
Treinamentos de Colheita e pós-colheita
Em fevereiro, o Cetcaf promoveu
em diversos municípios do Espírito
Santo o Treinamento de Colheita e
Pós-colheita, capacitando mais de
150 lideranças da cafeicultura capixaba.
Esses treinamentos vêm orientando o cafeicultor capixaba quanto às
melhores práticas no processo de
colheita e secagem do café, enfaApresentação no norte capixaba, no
tizando a necessidade do pequeno
treinamento em São Mateus
cafeicultor alterar o paradigma de
secagem do café, priorizando a secagem em suas propriedades, com
terreiros cobertos.
Dia 10, o município de São Mateus recebeu a equipe do Cetcaf. Em 11
de fevereiro, foi a vez de Sooretama, seguido de Aracruz, no dia 12.
Em 24 de fevereiro, o treinamento foi para o sul do Espírito Santo,
capacitando os cafeicultores de Rio Novo do Sul. Finalizando os treinamentos do mês, dia 25, Cachoeiro de Itapemirim recebeu a equipe
do Cetcaf.
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.

Palestra no treinamento de Sooretama

Cafeicultores reunidos no treinamento de
Rio Novo do Sul

Abertura do treinamento em Aracruz, com
a presença do prefeito Marcelo Coelho.

Paletras no treinamento de Cachoeiro de
Itapemirim, no dia 25

É dramática a situação dos cafeicultores capixabas nesse momento que se aproxima uma
nova safra.
A seca nos dois primeiros meses de 2015 assumiu contornos
bastante delicados, pois além
da falta de chuvas, as temperaturas estiveram em patamares
bastante elevados, prejudicando
o metabolismo dos cafeeiros.
A situação se toma mais grave
no sul do Espirito Santo, onde a
reservação de água para irrigação é mínima e as consequências, em contrapartida, se maximizam.
O trabalho que o Cetcaf vem
realizando com apoio direto do
Senar-ES e colaboração do Incaper e Sicoob-ES, tem propiciado
ao cafeicultor alterar paradigmas na colheita e pós-colheita,
evitando a produção de defeitos
no café, com consequente perda
de peso e qualidade por colheita
e secagem inadequadas.
Somente nesses ítens, o cafeicultor poderá evitar perdas
substantivas no peso e na qualidade do café, minimizando seus
prejuízos que já são bem avultados.
O momento é delicado e requer
de todos maior aplicação na tarefa da colheita, secagem e pilagem o café.
Acreditamos plenamente na
superação das dificuldades do
momento presente, aplicando
com cuidado as orientações recebidas.
Permaneçamos
alertas.
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Curtas
Qualidade
O Centro
do
Comércio
de
Café de
Vitória
(CCCV)
mais uma vez dá sua contribuiçã no conceito de qualidade de café a serem produzidos
pelo cafeicultor.
Entre os dias 6 e 10 de abril,
será realizando o treinamento
de Qualidade em Classificação
e Degustação de Café.
O Cetcaf tem algumas vagas reservadas, por isso, os interessados em se inscrever no curso
podem ligar para o centro tecnológico e falar com o sr Ernesto Pachito, através do telefone:
(27) 3222-1826.
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