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Treinamento

Editorial

Café com Sustentabilidade
Colheita e Pós-colheita
Em fevereiro, o Cetcaf iniciou sua
jornada de treinamentos “Café
com Sustentabilidade – Colheita e
Pós-colheita”. No dia 16, a equipe
esteve na Cooabriel, seguindo por
Vila Valério no dia 17, e no municíPresidente da Cooabriel, Antonio pio de Governador Lindenberg dia
Joaquim de Souza Neto, e o presidente 18/02.
do Cetcaf, Bento Venturim
Ainda em fevereiro, na sequência,
foram realizados treinamentos em Patrimônio do Quinze, em Nova
Venécia, no dia 25, e Jaguaré dia, no dia 26.
Os treinamentos do Cetcaf têm se constituído num sucesso extraordinário, alcançando o grande êxito no processo de colheita e secagem de café, especialmente o conilon, cujo método tem trazido
grandes perdas em peso no café disponível para comercialização.
O Cetcaf agradece aos seus patrocinadores e associados por esse
trabalho de mudanças de paradigmas na colheita e pós-colheita do
café.
O secretário municipal de Agricultura
de Vila Valério, Gezomar Hertel, durante o treinamento na cidade

O prefeito de Governador Lindenberg,
Paulo Cesar Coradini, marcou presença no treinamento

Mobilização das lideranças locais
Nos dias 2 e 3 de fevereiro, o Cetcaf esteve
reunido com as lideranças locais nos municípios de Mantenópolis, Águia Branca, Baixo
Guandu, Itarana e Afonso Cláudio. Em pauta,
a realização dos treinamentos Colheita e Póscolheita durante o mês de março.
O assessor técnico do Incaper/ Cetcaf, Marcos
Moulin Teixeira, fala sobre a importância desses encontros.
“Essas mobilizações têm se constituído no grande fator de sucesso
dos treinamentos e das demais atividades que o Cetcaf pretende
realizar no ano de 2016”.

Ao longo de quatro décadas, o
estado do Espírito Santo vem
construindo um parque cafeeiro digno dos mais elevados
elogios pelo seu patamar tecnológico.
Avançamos muito no volume de
café produzido no estado, não
só no conilon como também no
arábica.
Elevou-se o patamar produtivo com médias de produtividade crescentes. Entretanto, um
entrave vem empanando estas
extraordinárias conquistas: a
tradição de se colher e secar
café o mais depressa possível.
Esse costume acarreta graves
consequências na qualidade do
produto final, especialmente
no café conilon, que tradicionalmente usa secador de fogo
direto.
O Cetcaf, juntamente com seus
parceiros, vem estabelecendo
uma maratona de treinamentos
para minimizar essa prática danosa à marcha ascensional da
qualidade do café capixaba.
Tem sido um trabalho exaustivo, mas plenamente recompensado pela adesão dos cafeicultores a esses treinamentos.
Os resultados vêm se apresentando ano a ano e temos sinceras convicções de que o estado
do Espírito Santo transformarse-á num celeiro de cafés de
qualidade superior.
Essa é nossa missão e para isso
estamos nos empenhando.
Trabalhar e confiar é nosso
lema.
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf
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O Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) se prepara para
a realização de mais um curso de Classificação e Degustação de
Café.
A capacitação é gratuita e durante as aulas os alunos têm a oportunidade de aprenderem as técnicas para apurar o número de
defeitos e impurezas nos grãos beneficiados, além de identificar
os sabores dos cafés considerando os critérios estabelecidos pela
Classificação Oficial Brasileira.
Voltado para moradores do interior do Espírito Santo e que estejam ligados à cafeicultura, o curso tem 12 vagas, sendo que 11
delas foram indicadas pela equipe do Cetcaf.
O presidente do Cetcaf, Bento Venturim, elogia o trabalho do CCCV
com a realização de mais uma turma do curso de degustação. “Vejo
com muito bons olhos essa reiterada iniciativa do CCCV, que vem
ao encontro de nossos objetivos maiores de tornar a cafeicultura
capixaba uma referência em qualidade”, finaliza Bento Venturim.

Acesse
o nossso
e n d e reço eletrônico e fique por
dentro de tudo o que acontece no agronegócio café no
Espírito Santo e no mundo.
Lá também é possível ter
acesso à agenda do Cetcaf e
a todas as edições anteriores do Cetcaf online:
www.cetcaf.com.br

Classificador e degustador de Café, Vanildo
Págio, e o assessor do Cetcaf, Ernesto Moreira
Pachito
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