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Treinamentos

Editorial

Lideranças passam por treinamentos
em todo ES
Durante o mês de abril centenas de lideranças da cafeicultura capixaba passaram por
treinamentos “Café com Qualidade”.
Os treinamentos de colheita e uso adequado de secador (ou terreiro coberto), aconteceram nos municípios de Aracruz, em Jacupemba, João Neiva, Iconha, Anchieta, Muqui,
Mimoso do Sul, em Conceição de Muqui, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, em Jaciguá.
Mais de 300 lideranças foram capacitadas,
confirmando a expectativa dos realizadores dos treinamentos de
atingir os principais produtores
da cafeicutura do Espírito Santo.
O treinamento “Café com Qualidade” é uma realização do Cetcaf em parceria com o Bandes e
Senar-ES. O presidente do Cetcaf, Dario Martinelli, agradece o
apoio: “Todo o agronegócio café
ganha com essa ação e agradecemos os nossos parceiros pela
colaboração nos treinamentos,
Prefeito de Muqui, Aluisio Filgueiras, na que até junho, contemplarão 34
abertura do treinamento que aconteceu municípios do Espírito Santo”,
no município.
finaliza.

Ibatiba
Sucesso em Encontro de Ibatiba
Dia 26 de abril mais de 300 produtores de café participaram do
11º Encontro dos Produtores de
Café de Ibatiba.
Na ocasião foram discutidos assuntos de mercado, boas práticas
para uma colheita adequada e a
introdução da poda no café arábica.
Os resultados apresentados demonstraram a grande importância
de se introduzir a poda também
no café arábica. No encontro ficou
demonstrado que a Recepa, um
tipo usual de poda no arábica, deverá ser substituída pelo esqueletamento ou decote.
O evento cumpriu com sua finalidade e o Cetcaf agradece a
todos os seus parceiros pelo apoio e confiança.
O 11º Encontro dos Produtores de Café de Ibatiba foi uma
realização do Cetcaf e Prefeitura Municipal de Ibatiba, com o
apoio do Governo do Estado, através da Seag e do Incaper.
Entre os apoiadores também estiveram o Centro do Comércio
de Café de Vitória (CCCV), Fertilizantes Heringer, Senar-ES,
Faes e Bandes.

Felizmente conseguiremos no
estado do Espírito Santo a melhor safra de café em qualidade.
Os cafeicultores estão conscientes de que é necessário colher
o café o mais maduro possível
e secá-lo de forma adequada.
As possíveis perdas em volume de café colhido advinda do
longo período de estiagem, de
outubro a dezembro, será compensada pelo ganho em peso
do café colhido.
Com grande esforço e muita tenacidade, contando com o apoio
direto do SENAR-ES e BANDES,
além do comprometimento logístico do INCAPER e dos SINDICATOS RURAIS, temos conseguido sensibilizar uma gama
substantiva de lideranças nos
principais municípios produtores de café.
O único óbice que estamos detectando, é a perspectiva de
mercado, cujos preços, especialmente entre os produtores
de café arábica, têm trazido
grande preocupação quanto a
possíveis decréscimos, ainda
maior, no valor por saca.
Temos, entretanto, demonstrado a todos que não há outra
alternativa que não seja esmerarmos na qualidade, reduzindo de forma substantiva as
perdas em peso que na safra
de 2012 ultrapassou os R$ 500
milhões.
Sendo eficientes na produção
reduziremos custos agregando
renda ao processo.
O momento é de por mãos à
obra.
Sucesso a todos!
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Curtas
Agenda
Durante o mês de maio os treinamentos “ Café com Qualidade” serão ministrados em: São
Roque do Canaã, dia 7/05, Itarana, dia 8, município de Afonso
Cláudio, dia 14, Santa Teresa,
no dia 15, dia 22 em Guaçuí e
dia 28 em Jerônimo Monteiro e
Alegre (Ifes de River).
Os interessados devem entrar
em contato com o Cetcaf pelo
telefone: 27 3222-1826.

Simpósio
9º Simpósio Estadual do Café e
VI Feira de Insumos
O Cetcaf lembra a todos a data
do 9º Simpósio Estadual do
Café e a VI Feira de Insumos
do Espírito Santo.
O evento acontecerá entre os
dias 24 e 26 de setembro de
2013, no auditório do Centro
do Comércio de Café de Vitória, e terá como tema: Café - Alavanca do Desenvolvimento do
Espírito Santo.
No simpósio serão discutidos diversos temas de interesse de cafeicultura capixaba. As inscrições são gratuitas e a programação será
divulgada posteriormente.

Coffee Dinner
No dia 28
de
maio,
a
convite
do CCCV, o
presidente
do
Cetcaf,
Dario Martinelli, e superintendente Frederico Daher, participarão, em São Paulo, do 5º
Fórum Coffee Dinner.
No evento, que é internacional,
se discutirá as perspectivas da
cafeicultura mundial.
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