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Treinamento

Editorial

Cetcaf promove treinamento em Guaçuí
No dia 22 de junho, o Cetcaf esteve em
Guaçuí para a realização de mais um
“Treinamento Café com Sustentabilidade: colheita e pós-colheita”. O treinamento teve como objetivo sensibilizar os
cafeicultores sobre a importância da colheita e pós-colheita, além de apresentar
alternativas na busca de novas oportunidades de mercado para o café, incentivando os produtores a terem um produto
com mais qualidade.

O presidente do CCCV conversa
com os produtores. O assessor técnico do Cetcaf, Marcos
Moulin Teixeira, sorteia brindes
oferecidos pelo Sicoob aos participantes.

As questões de mercado, como a abertura de uma linha de comercialização da
área de produção do café arábica com a
praça de Vitória, também foram abordadas no treinamento, que teve com a presença do presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Nicchio,
que conversou com os produtores sobre
as perspectivas do mercado de café.

Mais de 30 lideranças da cafeicultura local estiveram no evento,
que contou ainda com uma valorização do trabalho da Cooperativa de Produtores Rurais do Espírito Santo (Coopres) e do Incaper
Local.
O Cetcaf agradece aos seus parceiros pela realização de mais um
evento: Incaper, Prefeitura de Guaçuí, Coopres, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sicoob e o CCCV.

Visitantes colombianos
Em junho, o Cetcaf recebeu em Vitória
a visita de 12 produtores colombianos,
que puderam conhecer de perto todos
os avanços da cafeicultura capixaba e
assim aumentarem seus conhecimentos para investirem cada vez mais em
suas produções.
A visita foi uma troca de experiêcias,
e o Cetcaf teve a oportunidade de conhecer os aspectos técnicos-científicos
da cafeicultura colombiana.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, afirma
que o encontro foi muito proveitoso, e que a equipe do Cetcaf se
sente honrada por ter sido escolhida.
Capitaneado pelo produtor Antonio Herron, um dos mais importantes líderes da cafeicultura da Colômbia, a visita confirma que o
Cetcaf está no caminho certo, e renova os ânimos para que todos
continuem trabalhando para o fortalecimento do agronegócio café
no Espírito Santo.

Conilon
Laranja da Terra receberá Simpósio
Nos dias 11 e 12 de agosto, o Cetcaf
realiza, em Laranja da Terra, o 8º
Simpósio Regional de Café Conilon,
que através de importantes debates
pretende ajudar o setor a balizar
suas ações para a recuperação do
potencial produtivo das lavouras de
café.
O objetivo é difundir para os municípios da região a tecnologia em
café, priorizando a produtividade, o
manejo adequado da água e a conservação do solo, como medidas
capazes de darem sustentabilidade econômica, ambiental e social a
produção de conilon de qualidade
superior.
O primeiro dia do evento começa
às 19h, e após abertura e pronunciamento das autoridades, será
acontecerá a mostra de produtos da agroindústria e agroturismo e
degustação de cafés. No segundo dia, que terá início às 8h, serão
realizados dois painéis, um na parte da manhã, com o debate sobre a competitividade do café conilon, e outro à tarde, quando será
falado sobre o manejo da lavoura de conilon.
O Cetcaf convida todos os produtores da região. Juntamente com Laranja da Terra, o simpósio terá a abrangência dos municípios de Afonso
Cláudio, Itarana e Itaguaçu. As inscrições são gratuitas e mais informações e programação completa dos dois dias do evento podem ser
encontradas no site do Cetcaf (www.cetcaf.com.br) ou através dos telefones: 27.3222.1826 / 3323.7586.

A vida continua!
Estamos terminando nossa
colheita do café. A constatação é que realmente está consolidada a perda no conilon e
uma grande safra do arábica. E
o que é mais grave, já temos
certeza que para o próximo
ano teremos mais um terço de
perda, visto que lavouras estão
perdidas.
Sim, a vida continua. Precisamos aprender várias coisas
com a crise hídrica que estamos vivendo: a água é um bem
finito e por isso deve ser bem
utilizada, e nossas lavouras dimensionadas para o tanto que
temos disponível.
Outra coisa que precisamos
lembrar: não é só responsabilidade de produtor rural a conservação das águas. A cidade
é a principal interessada neste
bem precioso. Se ao invés de
as cidades pagarem para tratar
a água para seu consumo, ela
pagar ao produtor para conservar as nascentes e preservar os rios com água límpida,
certamente será mais barato e
muito mais saudável.
E não estou falando nenhum
absurdo e nem inventando
nada! Nova Iorque tem este
modelo e não podemos dizer
que é uma anomalia. Isto chama-se inteligência ao reconhecer que o proprietário rural tem
que sobreviver e pode ser com
esta atividade: proteger o meio
ambiente e produzir alimento
para a cidade e para todos.
Cidade e campo precisam caminhar juntos para que o mundo permaneça bom para todos.
Na abundância não precisamos
e não somos estimulados a
refletir nesta direção, porém,
agora, somos obrigados a pensar nisso. Os nossos produtores
que têm suas lavouras danificadas com perda das árvores, deverão fazer uma avaliação para
aproveitar o momento e substituir por uma lavoura nova, com
mudas melhores, novos espaçamentos, nova irrigação e sair
lá na frente com uma produtividade muito melhor.
Este é o momento de uma
definição bem interessante para
o produtor de conilon. Se a lavoura não estava devidamente
implantada pela dor e fora do
planejado e esperado, é hora
de erradicar e plantar clones
produtivos e com maturação
diferenciada, trabalhando para
fazer um café de qualidade.
A vida continua e a crise passa muito mais rápido se pensarmos positivo e trabalharmos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Curso
No final de julho, o Cetcaf realizará em Mantenópolis, entre os
dias 19 e 21, o Curso Prático de
Cafeicultura Sustentável, dando
continuidade à agenda que vem
sendo realizada desde o início
do ano.
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