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Novidades

Editorial

Lançamento de novos clones de café
No dia 13 de junho, o Cetcaf esteve em Pacotuba, em Cachoeiro
de Itapemirim, para acompanhar
o lançamento das três novas variedades clonais de café conilon,
entregues pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da
Secretaria de Agricultura.
Presidente do Incaper, Evair Melo, Governador do ES, Renato Casagrande, e secretário de Agricultura, Enio Bergoli, na entrega de mudas aos cafeicultores.

As mudas foram desenvolvidas
pelo Incaper e possuem como
principal característica a produção
de conilon com classificação de
bebida superior.

Mais de mil pessoas estiveram presentes na Fazenda Experimental
do Incaper, e conheceram de perto os lançamentos “Diamante Incaper 8112”, “Jequitibá Incaper 8122” e “Centenária Incaper 8132”,
sendo que 1200 cafeicultores já levaram as mudas para suas propriedades.
No dia 17 de junho, o presidente do
Cetcaf, Dário Martinelli, apresentou
na Fazenda Experimental de Marilândia, o mesmo material na região noroeste do Estado, para os produtores
locais, falando pelas instituições parceiras do projeto.
O presidente do Cetcaf frisa que esse Presidente do Cetcaf, Dário Martié um momento importante para a nelli, em Marilândia
cafeicultura do conilon no Espírito Santo e no Brasil. “Estamos vivenciando um momento admirável, quando novas variedades são
lançadas, oportunizando a produção de um café conilon com maior
potencial produtivo, com tolerância as mais diversas doenças e grãos
de peneiras elevadas”.
O Cetcaf parabeniza o Governo do Espírito Santo por essa respeitável iniciativa que certamente se refletirá nos resultados econômicos
do meio rural capixaba.

Treinamentos
Sucesso Café com Qualidade
Em julho, o Cetcaf encerrou os
treinamentos de colheita e pós-colheita Café com Qualidade, totalizando o atendimento a 33 municípios do Espírito Santo. Em junho,
seis cidades foram visitadas, capacitando os últimos 200 cafeicultores.
Os treinamentos Café com Qualida- Treinamento em Brejetuba, 27/06
de foram realizados com a parceria
fundamental do Senar-ES e apoio do Bandes e do Incaper. As
últimas cidades contempladas foram Castelo, no distrito de Estrela do Norte, em 4 de junho, Ibatiba, no dia 18, Iúna, no dia
19, Conceição do Castelo, em 20 de junho, Ibitirama, no dia
25 e Brejetuba, no dia 27 de junho. Em julho, no dia 2, foi
capacitada a última turma, no município de Domingos Martins,
em Ponto Alto, distrito de Paraju.
Ao todo, foram capacitados 1056 produtores do Espírito Santo,
fazendo uma média de 32 cafeicultores por treinamento.
Durante as aulas, foi discutido o momento correto da colheita, o uso de secadores e terreiros cobertos, beneficiamento na
própria propriedade e armazenamento correto. O curso abordou também as questões de mercado, suas nuances e exigências quanto as necessidade de um café de melhor qualidade.
“O Cetcaf se sente extremamente gratificado pelos resultados
alcançados nesses treinamentos. É uma contribuição decisiva
para a melhoria da qualidade do café no Espírito Santo, seja
ele arábica ou conilon”, finaliza o presidente do Cetcaf, Dário
Martinelli.

Simpósio

Com mais de 80% da safra de
café já retirada da árvore em
todo o Estado, incluindo o café
arábica e conilon, estamos avaliando seus resultados.
Na área do café arábica a produção não sofreu nenhuma
intercorrência negativa, entretanto na área do conilon,
especialmente no norte do Espírito Santo, a frustração foi
significativa chegando a superar os 30% de queda em várias
localidades.
Acreditamos que dessa vez os
números da Conab se configuram como acertados.
Há uma preocupação generalizada no setor produtivo com
queda acentuada dos preços, o
que poderá levar o cafeicultor a
reduzir os tratos culturais para
a próxima safra.
O Cetcaf vem alertando-os para
a sazonalidade do problema e
que o momento é de reduzir
custos, evitando perdas ainda
maiores.
Nesse sentido acabamos de realizar com o Senar-ES e apoio
do Bandes e Incaper, 33 treinamentos nos principais municípios produtores, exatamente
na área crítica da colheita e
pós-colheita, evitando perdas
de peso no produto final.
Estamos certos de havermos
dado contribuição importante
para que a queda nos preços
possa ser compensada com redução nos custos de produção.
Dias melhores estão por chegar.
Aguardemos trabalhando!
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Curtas
Agenda
Durante
o mês de
julho,
o
Cetcaf estará percorrendo
as diversas
regiões produtoras do Espírito
Santo.
Em pauta, a mobilização da
classe produtora para sua participação no 9º Simpósio Estadual de Café e a aferição dos
resultados da safra, que está
para terminar.

Site

Simpósio Estadual do Café e Feira de Insumos
Com a conclusão dos treinamentos
Café com Qualidade, o Cetcaf volta
suas atenções para a realização do 9º
Simpósio Estadual do Café e a VI Feira de Insumos do Espírito Santo, que
serão realizados entre os dias 24 e 26
de setembro, no auditório do Centro do
Comércio de Café de Vitória (CCCV). Neste ano, o tema é “Café Alavanca do Desenvolvimento do Espírito Santo”.
O evento será um marco importante na história de 20 anos da entidade, que desde sua fundação se dedica a prestação de serviços que
agreguem valor à cafeicultura do Espírito Santo.
A programação do simpósio está em fase final de elaboração. A estimativa de público é de 600 participantes, entre cafeicultores, torrefadores, exportadores, cooperativas e comerciantes de café, além
das instituições parceiras.
As inscrições são gratuitas e a programação será divulgada posteriormente.

Já conhece
o site do
Cetcaf?
A c e s s e
nosso end e r e ç o
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 às edições anteriores do
Cetcaf online:

www.cetcaf.com.br
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