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Semana do Café

Editorial

Lideranças da cafeicultura
capixaba em reunião
Em junho, o Cetcaf esteve reunido
com as lideranças da cafeicultura
do Espírito Santo para desenvolver
ações que possibilitem a participação dos cafeicultores capixabas na
Semana Internacional do Café (SIC),
em Belo Horizonte, Minas Gerais.
O evento reunirá, entre os dias 7 e 9
de novembro, cafeicultores, torrefadores, classificadores, exportadores,
Lideranças da cafeicultura capixaba
compradores, fornecedores, empredefinem participação na SIC
sários, baristas, proprietários de cafeterias e apreciadores do café, e por
isso, o agronegócio capixaba se articula para se fazer presente.
Para o superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, o
Espírito Santo não pode ficar de fora da SIC. “Representantes de
diversos setores do nosso agronegócio estiveram reunidos, incluindo o Cetcaf. Estamos buscando formas de otimizar a presença do
Estado neste evento tão importante para a cafeicultura nacional e
internacional. É mais uma oportunidade de mostrarmos ao mundo
a qualidade do café do Espírito Santo”, finaliza Frederico Daher.

Treinamento
Jerônimo Monteiro tem treinamento
Colheita e Pós-colheita
No mês de junho, o Cetcaf deu continuidade à agenda contida em seu planejamento estratégico e realizou mais
um Treinamento Colheita e Pós-colheita. O município contemplado foi o de
Jerônimo Monteiro, na comunidade de
Rancharia.
Lideranças da cafeicultura da co-

O treinamento reuniu as lideranças da munidade de Rancharia no treicafeicultura local, que depois de um namento Colheita e Pós-colheita.
dia de aprendizado poderá disseminar o conhecimento adquirido.
O Cetcaf agradece a presença de todos, e agradece os seus parceiros pela confiança, em especial, ao Incaper local, pelo êxito
dos trabalhos em mais um grupo de cafeicultores atendidos.

Laboratório
Cetcaf em Venda Nova para
inauguração de laboratório
Foto: site Incaper

Em 30 de junho, o Cetcaf esteve na
Estação Experimental do Incaper, em
Venda Nova do Imigrante, para a inauguração do Laboratório de Pós-Colheita para Avaliação de Qualidade dos Cafés Capixaba.

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, parabeniza o Governo do Estado, através do Incaper e
da Secretaria de Agricultura, por esse
laboratório. “Este equipamento tecnológico será de fundamental importância para que os produtores
capixabas de café, tanto arábica quanto conilon, possam aferir o
resultado de seus trabalhos na luta pela melhoria da qualidade do
café no Estado.”
A diretora-presidente do Incaper,
Nara Sthefania Tedesco, e o secretário de Estado da Agricultura,
Ideraldo Lima, inauguraram o laboratório de pós-colheita.

Reunião
Cetcaf se reúne com Incaper
No dia 06 de junho, o Cetcaf reuniu-se
com a diretoria do Incaper e seus assessores, visando à discussão e aprofundamento de ações em favor da cafeicultura capixaba.
O assessor técnico do Cetcaf, Marcos
Moulin Teixeira, que participou do en- contro, agradece a diretoria do Incaper pela disponibilidade e está confiante. “A diretoria atendeu prontamente nossa solicitação, fato que possibilitou uma discussão mais aprofundada das ações do Cetcaf e do Incaper no interior do
Estado, visando a um maior entrosamento técnico entre as diversas
equipes de trabalho”, finaliza.

Café, o nosso negócio?
Estamos em plena colheita
dos nossos cafés. E por incrível
que pareça, este ano, a colheita dos Arábicas adiantou e dos
Robustas, atrasou.
Estamos vendo fotos lindíssimas de cafés vermelhinhos
que enchem os olhos. Pessoalmente, estou colhendo e descascando até 95% de nossos
cafés. Incrível isso! Esperamos
que este ano tenhamos excelentes cafés, com notas altíssimas. O ambiente é propício.
E aí? E aí que quando conversamos com determinados
cafeicultores, ao falarem de
seu produto, me parece que
não estão apenas falando do
seu negócio. Tem algo mais:
um pouco de si envolvido. Paixão!
E quando vemos um monte
de café vermelhinho pensamos
que é a cor da paixão e que,
realmente, envolve o nosso
principal negócio. É claro, vivemos deste negócio e por isso o
fazemos com tanto, podemos
chamar, de AMOR. E me parece
que o consumidor também está
percebendo isso e está apreciando mais o fruto do cafeeiro
e do nosso trabalho!
Para mim fica claro: estamos
com a “faca e o queijo” na mão.
É só coar um café e pronto!
Mas não é um café qualquer. É
o alimento que levamos para
a mesa do nosso consumidor,
nosso irmão.
Por isso mesmo temos que
fazer o melhor para ser reconhecido com o pagamento de
um bom preço pelo nosso produto e um afago para o “plus”
que colocamos em nosso produto.
Caros cafeicultores, aproveitemos este esforço conjunto
que estamos fazendo: pesquisa, extensão, agroindústria,
toda a cadeia.
Não percamos a oportunidade de mostrar o nosso melhor.
Temos outras regiões que vão
entrar neste nicho.
Aproveitemos que já estamos nele!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Site
Já acessou o
site do Cetcaf
hoje?
Entre em nosso
endereço
eletrônico
e, além de acompanhar as
ações do Cetcaf, com fotos de
todos os eventos, fique por
dentro das informações mais
relevantes que norteiam o
agronegócio café no Espírito
Santo, no Brasil e no mundo.
Lá também é possível ter
acesso às edições anteriores
do Cetcaf online:
www.cetcaf.com.br
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