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Vista Alegre

Editorial

Cetcaf leva curso de cafeicultura sustentável
para produtores do Caparaó

Dessa vez na região do Caparaó, em
Divino de São Lourenço, na comunidade de Vista Alegre, reunindo as lideranças da região.

Estamos ao findar de mais um
ano marcado por muito trabalho em que o Cetcaf, juntamente
com seus associados e financiado pelos seus mais tradicionais
parceiros, executou trabalhos
importantes, que contribuíram
para o avanço qualitativo da cafeicultura capixaba e inseriu o
estado no cenário nacional de
café de qualidade.

O curso, realizado em uma das comunidades mais carentes do Espírito
Santo, oportunizou a eles o resgate
socioeconômico com aplicação de novas práticas de trabalho na cafeicultura.

Percebe-se, com clareza, que
deixamos a pecha de território
de cafés inferiores para nos inserirmos no rol dos produtores
de um produto apreciado cada
vez mais pelos entendidos em
cafés especiais.

O superintentende do Cetcaf, Frederico
de Almeida Daher, fala sobre o curso:
“o entusiasmo da comunidade com o
curso foi visível, e ficamos muito satisfeitos por poder contribuir para o resParticipantes do curso reunidos gate daqueles produtores”, explicou.

Evidente que essa conquista não
é uma vitória apenas do Cetcaf,
mas estamos convictos de ter
mantido a chama de eficiência dos
cafeicultores acesa e compromissada, com a perseverança no trabalho sério e dedicado.

Entres os dias 19 e 21 de novembro, o Cetcaf promoveu mais um
curso de cafeicultura sustentável para
o fomento do agronegócio café do ES.

Barracão onde foi realizado curso em Vista Alegre

Qualidade
Iniciativas que merecem reconhecimento
O Cetcaf parabeniza as iniciativas capixabas
que sucedem-se às experiências exitosas
para o uso do conilon como bebida de qualidade.
O presidente do Cetcaf, Dário Martinelli,
destaca dentre as ações realizadas, a Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado
do Espírito Santo (Cafesul), cuja embalagem
contendo o conilon cereja-descascado de
qualidade participou de vários eventos
nacionais e internacionais, com evidente
sucesso.
Destaca-se também a iniciativa da OCBES/ Sescoop-ES com a fundação da Cooperativa Central Agroindustrial do ES
(Agrocoop), que pretende colocar no
mercado cafés de qualidade, sejam eles
arábica ou conilon, provenientes das cooperativas de café do estado, buscando
alternativas de valor aos produtos dos
Embalagens da Cafesul cooperados desde a matéria-prima até o
produto final industrializado e exportado.
“Essas são iniciativas importantes que demonstram que a luta
do Cetcaf, especialmente pela valorização do conilon, começa
a dar frutos positivos e altamente esperançosos para o setor”,
finaliza o presidente Dário Martinelli.

Cursos
Cursos de cafeicultura sustentável encerram o
ano de trabalho do Cetcaf
No mês de dezembro, o Cetcaf encerra os últimos cursos de cafeicultura sustentável do ano, capacitando as lideranças de dois municípios capixabas.
Entre os dias 3 e 5, o município de Atílio Vivacqua recebe a equipe do Cetcaf, no auditório da Secretaria Municipal da Agricultura.
Entre os dias 9 e 11, o curso chega ao município de Aracruz, na comunidade
de
Lagoa
de
Baixo.
Para que os produtores possam fazer com
eficiência seu trabalho de campo, todos os participantes do curso recebem a apostila
elaborada pelo Cetcaf e editada pelo Senar- ES.
Os cursos de Cafeicultura Sustentável ministrados pelo Cetcaf em 2014, juntamente com o
apoio do Senar-ES, contou também com a contribuição do Incaper, secretarias municipais de
Agricultura, Sicoob-ES e Bandes.

Não terminamos ainda com nossas ações em 2014, pois restanos executar os cursos de Cafeicultura Sustentável em Atílio
Vivacqua e Aracruz, além de
darmos continuidade na aferição dos resultados econômicos
no uso do terreiro coberto para
secagem de café, universalizando o uso dessa tecnologia para
garantia na consecução de um
volume de cafés especiais ainda
mais substantivo.
Além de todo esse trabalho de
campo a equipe do Cetcaf se fez
presente em todos os fóruns em
que o assunto café esteve em pauta.
Temos uma característica singular
no nosso processo de trabalho: o
fortalecimento de todo o setor,
procurando sempre harmonizar
os interesses segmentados numa
agenda comum de ação que valorize o conjunto na sua totalidade.
Exercitamos um trabalho profundo de parceria com o Centro
do Comércio de Café de Vitória,
a Cooperativa Agrária de Cafeicultores de São Gabriel da Palha,
a Fertilizantes Heringer e demais
associados que contribuem com
nossa manutenção e apoio.
Lembramos também o Governo
do Estado do Espírito Santo no
nosso trabalho, através da presença do profissional dedicado às
tarefas que temos empreendido,
o Eng. Agrônomo Marcos Moulin
Teixeira. Hoje, peça fundamental nessas ações do Cetcaf.
Nesse ato de parceria é importante destacar o apoio decisivo
do Senar-ES, com nosso reconhecimento pela compreensão
no financiamento de parcela
substantiva de nossas ações.
Também fica o nosso agradecimento ao sistema OCB-ES/SESCOOP-ES, ao SICOOB-ES, ao
Bandes, prefeituras municipais e
sindicatos rurais.
Estamos com toda a programação para 2015 já delineada e
em tempo oportuno a divulgaremos.
Que as aragens de um Novo Ano
possam nos trazer a Paz com
trabalho profícuo!
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf
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