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2020
Cetcaf se prepara para uma
bateria de eventos em 2020
Durante o mês de janeiro, o Cetcaf discutiu com seus parceiros uma
ação conjunta para estar novamente em contato com os cafeicultores capixabas na luta permanente pela busca da qualidade dos cafés
que são produzidos no Espírito Santo.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, está otimista, afirmando que as ações planejadas para serem desenvolvidas
neste ano estão em consonância com o que é necessário para aumentar qualidade do café capixaba.
Frederico destaca que a união dos diversos setores do agronegócio café é imprescindível para o sucesso da cafeicultura capixaba, e
por isso, tem que agradecer a todos os envolvidos nesta parceria,
começando pelos associados e colaboradores do Cetcaf, liderados
pelo Sicoob, Sistema OCB-ES, Centro do Comércio de Café de Vitória
(CCCV), Cooabrial, Incaper, entre outros.
Entre as ações já confirmadas para este ano, estão a realização de
dois Cursos Práticos de Cafeicultura Sustentável, dois Simpósios Regionais e 24 Treinamentos, sendo 12 Colheita e Pós-colheita e 12 de
Manejo e Fertilização da Lavoura Cafeeira.
O Cetcaf se empenhará no trabalho de melhoria da qualidade do
café no Espírito Santo, estimulando o cafeicultor na busca incansável de agregação de valor ao produto final, permitindo uma vida
digna a todos que militam na cafeicultura.
“Estamos otimistas, acreditando firmemente na conquista dos resultados ainda melhores para nossa cafeicultura”, finaliza o superintendente do Cetcaf.

Editorial
Mercado de cafés
especiais!
O mercado de cafés especiais
está saturado?
Esta pode ser uma pergunta
feita por quem está entrando
nesta área de produção. O consumo de cafés de alta qualidade cresceu muito nos últimos
anos. Até os anos 2000, ele era
minúsculo no Brasil. A partir de
então, tivemos uma revolução
na produção e no consumo. O
Brasileiro também começou a
tomar CAFÉ.
Alguns números, divulgados
pelo Rabobank, elaborado por
Coffee Insigth, falam por si só:
Em 2012 o Brasil consumia
231 mil sacas de cafés especiais;
Em 2019, consumimos 981
mil sacas e, a projeção para
2023 é de que iremos consumir
1.817.000 sacas de cafés especiais.
O crescimento é exponencial.
Ou seja, o mercado NÃO ESTÁ
SATURADO. Temos todo o espaço para produzir com qualidade,
INTERNAMENTE, sem falar no
mercado externo que está aberto aos nossos cafés especiais.
Para produzir cafés de qualidade, isto é, 80 pontos acima, é
necessário pouco investimento
e muito mais disposição de fazer. Ou seja, colher grãos maduros e secá-los com os cuidados necessários.
Para fazer cafés especiais,
alguns investimentos em equipamentos e conhecimentos são
necessários. Aí estamos falando
em cafés de 84, 85 pontos acima.
Mas nada inacessível. Estes
processos passam muito mais
por ATITUDE de nós produtores do que de equipamentos
sofisticados. Higiene, dedicação, (amor, talvez), colher frutos maduros (medida essencial
para esta FRUTA), são alguns
ingredientes para se obter esta
especiaria.
O crescimento do mercado de
cafés especiais é muito positivo
para a cafeicultura nacional, já
que isso movimenta a economia, gera empregos e beneficia
o produtor!
Permaneçamos unidos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Campo

Curtas

Cetcaf inicia trabalho de campo
O Cetcaf já iniciou o seu trabalho
de campo, e o primeiro município do estado a receber a equipe
foi o de Itarana, onde se prosseguirá as ações de pós-colheita
visando à qualidade dos cafés
produzidos no Espírito Santo.
O trabalho desenvolvido pelo
Cetcaf tem contribuído para
uma significativa melhora na
qualidade dos cafés produzidos
pelos cafeicultores capixabas.

Engenheiro agrônomo do Cetcaf, Marcos
Moulin Teixeira, na apresentação do lançamento do Revolvedor Automático de
Café em Terreiro Coberto.

Os municípios interessados em participar das ações desenvolvidas pela equipe do Cetcaf devem entrar em contato e fazer
sua solicitação através dos telefones: (27) 3222.1826 / (27)
99982.5459 ou (27) 98135.8626

Site
Já acessou o
site do Cetcaf
hoje?
Lá, 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:
Acesse: www.cetcaf.com.br
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