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Montanhas

Editorial

Simpósio discute o café arábica
das montanhas do ES
O Cetcaf convida todos os cafeicultores da região das Montanhas Capixabas para participarem do 15º Simpósio Regional de Café Arábica
das Montanhas do Espírito Santo e XIV Feira de
Insumos, que acontecem nos dias 30 e 31 de
março, em Mimoso do Sul.
O evento será na escola municipal “Antônia Junger Poubel da Silva”, em Conceição de Muqui,
e em sua programação diversas palestras, painéis e debates promovidos pelo Cetcaf, Incaper,
Cafesul e parceiros.
Na agenda dos dois dias de simpósio, uma conversa com o secretário
de Estado da Cafeicultura, Octaciano Gomes de Souza Neto, sobre as
ações conjuntas para o desenvolvimento da cafeicultura local, apresentação com o presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória,
Jorge Luiz Nicchio, sobre as perspectivas e mercado mundial do café,
tendo como moderador o superintendente do Cetcaf, Frederico de
Almeida Daher.
Também no final de março, entre os dias 28 e 30, no salão paroquial
de Conceição de Muqui, o treinamento “Culinária do Café”, com a
instrutora Kelly Cristina Alves Feitosa.
Para mais informações, entre em contato com o Cetcaf através do
telefone: 27 3323-7586.

Agenda “Café com Sustentabilidade”
Nos meses de março e abril, o Cetcaf está com a agenda completa
para os treinamentos “Café com
Sustentabilidade” – Colheita e póscolheita, divulgando e incentivando
os cafeicultores do Espírito Santo a
participarem e ficarem por dentro
de ações que ajudem a alavancar a
produção capixaba.

Cafeicultores reunidos no armazém
da Cooabriel

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, afirma que um dos grandes gargalos hoje da
cafeicultura no Espírito Santo, especialmente no conilon, é o tratamento que é oferecido ao café na colheita e pós-colheita. “Perdas
substanciais de peso levam o cafeicultor a grandes prejuízos, além
da queda da qualidade do produto final. O Cetcaf deseja discutir
esses assuntos nesses treinamentos e continuar nesse processo de
mudanças de paradigmas rumo a produção de café sustentável”.
Data
14/03
15/03
16/03
21/03

Município
Mantenópolis
Alto Rio Novo
Governador Lindenberg
Nova Venécia

Local
Alto São José
Auditório da Unidade de Saúde
Centro Comercial
Associação dos Pequenos Agricultores de
Cristalino (Apac)

22/03
23/03
29/03
04/04
05/04
25/04
26/04

Itaguaçu
Santa Teresa
Apiacá
Iconha
Alfredo Chaves
Divino de São Lourenço
Irupi

Câmara Municipal
Centro de Treinamento de Várzea Alegre
Batatal
A definir
A definir
A definir
A definir

Manifestação
Cafeicultores capixabas unidos
contra a importação
Dia 23 de fevereiro, os cafeicultores do Espírito Santo
se uniram em uma grande manifestação de repúdio
à intenção do Governo Federal de liberar a importação de café, bloqueando parcialmente a BR-101 em
dois pontos. Um no distrito de Jacupemba, em Aracruz, e outro em Água Limpa, município de Jaguaré.
As manifestações foram destaques na imprensa nacional, servindo de advertência ao Governo Federal
sobre os diversos problemas que podem surgir caso seja autorizada a
importação.
O Cetcaf se solidariza com os cafeicultores, vítimas de um processo enganoso que só poderá prejudicar a cafeicultura nacional. A importação
foi suspensa, por ora, pelo presidente Michel Temer, e todo setor café
do Espírito Santo espera que ela se consolide de forma definitiva, salvaguardando os interesses nacionais em tecnologia, emprego e renda
no meio rural.
O Cetcaf mantém seu compromisso de seguir trabalhando junto com
outros atores do agronegócio capixaba para manter os interesses do
setor, que é tão importante para a economia do Espírito Santo.

Café - Por que só café?
Estamos vivendo dias atribulados por causa de uma ameaça
que nos ronda há tempo, mas
que agora, tomou força, com
atores novos e poderosos. Em
verdade isto não nos preocupava, pois nos parecia distante. Agora que vimos bater em
nossa porta e insiste, não nos
abandonando, começamos a
perguntar se temos um plano
“B”, em nossa atividade.
Qual seria ele? O que temos
e nós do Cetcaf, vimos pregando há tempos é a propalada
diversificação de cultura, para
termos “ovos em várias cestas”.
Mas, e se nos derem um “banho
de água fria” a ponto de nos tirarem da atividade, da cafeicultura, qual nosso caminho?
Penso que, sabiamente, uns
dirão: nem pense nisso. Não
acontecerá! Mas os mais experientes, que já passaram pela
erradicação de café no norte do
Espírito Santo, sabem que isto
não só pode acontecer, como
já foi realidade. A população de
nossos municípios decresceu
violentamente, pois houve um
êxodo rural para as cidades ou
mesmo uma mudança para outros estados, com o intuito de
mudar de atividade.
É real! Aconteceu! Quem estava preparado? Quem estava
por estas regiões viu famílias
inteiras em carrocerias de caminhões abandonando tudo.
E então? Já temos alternativas? Podemos plantar pimenta
do reino, uva, ou o quê?
Nós do Conselho de Administração do Cetcaf estamos nos
reunindo, no dia 10 de março,
quando abordaremos, entre outros assuntos, estas possibilidades e outras.
Que Deus nos ilumine e que
possamos continuar prestando bons trabalhos para a nossa
agricultura.
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Simpósio
Neste momento tão
importante para a
cafeicultura
capixaba, o
Cetcaf
e
seus parceiros reiteram o convite para o XI Simpósio Estadual do Café e VIII Feira de
Insumos, que entre os dias 26
e 28 de setembro reunirá todo
o agronegócio café do Espírito
Santo.
O evento acontecerá no auditório do Centro do Comércio de
Café de Vitória (CCCV) e todos
são convidados.
A programação completa está
sendo fechada e assim que estiver definida vai estar disponível no site do Cetcaf e com os
parceiros. Agende-se!
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