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Treinamento

Editorial

Cetcaf realiza treinamentos no ES
Durante o mês de outubro, a equipe do Cetcaf e seus parceiros realizaram diversos treinamentos Café com Sustentabilidade – Nutrição e Manejo da Lavoura Cafeeira nos municípios capixabas.
Os eventos aconteceram no dia 10, em Jerônimo Monteiro, dia 11,
em Muqui, dia 27, em Linhares, e no dia 31 de outubro, em Itapemirim. Capacitando as lideranças locais das regiões visitadas, os
treinamentos foram mais uma oportunidade que os cafeicultores
tiveram de conhecer as tecnologias de ponta usadas para a melhoria
da cafeicultura regional.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, agradece
a confiança e o interesse dos produtores dos municípios visitados,
na certeza de que o cafeicultor capixaba está no caminho certo para
melhoria do café produzido.
Fotos 1 e 2: Treinamento
em Jerônimo Monteiro, na
comunidade de Bela Vista,
com demonstração no campo, reuniu as lideranças da
cafeicultura local.

Fotos 3 e 4: Dezenas de cafeicultores participaram do
treinamento em Muqui, na
comunidade de Fortaleza,
onde aconteceu apresentação do Sicoob.
Fotos 5 e 6: Em Linhares,
na comunidade Rio Quartel de Baixo, os produtores
estavam atentos à palestra
do engenheiro da Hidra
Irrigações

Fotos 7 e 8: Em Itapemirim,
os cafeicultores estiveram
atentos às demonstrações
de campo, na comunidade
São José do Frade.

Água Doce do Norte
Cetcaf promove curso prático de
Cafeicultura Sustentável
Entre os dias 24 e 26 de outubro, o Cetcaf e seus parceiros promoveram mais um curso prático de Cafeicultura Sustentável. Dessa
vez, o município contemplado foi Água Doce do Norte, no distrito de
Bom Destino.
Na ocasião, as lideranças da cafeicultura local tiveram a oportunidade de conhecer de perto algumas práticas que ajudam a aperfeiçoar
as suas produções de maneira sustentável.
Durante os três dias, com demonstração do plantio e o uso do pluviômetro, dentre outros ensinamentos, o curso gerou conhecimento
de ações que podem alavancar a produção capixaba, conquistando
a atenção dos produtores presentes.
O Cetcaf agradece a presença e interesse de todos os cafeicultores,
colocando-se sempre à disposição da cafeicultura do município.

Eventos do setor cafeeiro
Os últimos 60 dias foram
marcantes para a cafeicultura
por causa de eventos importantes, especialmente em nossa região. Os principais foram:
1- 11º Simpósio Estadual do
Café e VIII Feira de Insumos.
Nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Realizado pelo Cetcaf, o
evento é o simpósio da cafeicultura capixaba;
2- Primeiro concurso de qualidade de café de Marilândia.
No dia 30 de setembro, o Incaper e a Prefeitura de Marilândia
premiaram os melhores cafés
daquele município produtor de
conilon;
3- Cup of Excelence Brazil
2017, em Venda Nova do Imigrante. Entre os dias 16 e 22
de outubro aconteceu o principal concurso de qualidade para
cafés especiais do país, que é
realizado pela BSCA e APEXBrasil.
Neste ano, paralelo e em
continuidade, nos dias 23 e 24
de outubro, foram realizados
eventos para que os juízes do
concurso de arábicas pudessem ter contato com os cafés
conilons que o Espírito Santo
está produzindo. Foi marcante
esta etapa para a inclusão do
conilon nos cafés especiais.
4- Semana Internacional do
Café. Nos dias 25, 26 e 27
de outubro, em Belo Horizonte, aconteceu um encontro de
cafeicultores,
torrefadores,
classificadores, exportadores,
compradores,
fornecedores,
empresários, baristas, proprietários de cafeterias e apreciadores de cafés.
5- XIV Concurso Conilon de
Excelência Cooabriel. No dia
9 de novembro, foi realizada
a premiação dos 20 melhores
cafés dos associados da Cooabriel.
Estes eventos entre outros,
são um sinal da vitalidade de
nossa cafeicultura e um sinal
de que nossos cafeicultores
querem cada vez mais, estarem atualizados com o NEGÓCIO café.
Vamos em frente!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
O curso prático realizado em Água Doce do Norte foi um sucesso, atraindo dezenas de
lideranças da cafeicultura local no distrito de Bom Destino.

Prêmio Qualidade
Prêmio Realcafé/UCC
Os cafeicultores capixabas que quiserem participar da 14ª edição do
Prêmio Realcafé/UCC Group de Qualidade tem até o dia 20 de
novembro.
O Cetcaf será responsável por auditar os 20 produtores selecionados
nas próprias propriedades, quanto à observância dos critérios socioambientais.

Site
Já conhece o
site do Cetcaf?
Acesse
nosso endereço
eletrônico
e
fique por dentro das informações que norteiam o agronegócio café no Espírito Santo
e no mundo. Lá também é
possível ter acesso às edições
anteriores do Cetcaf online:
www.cetcaf.com.br

Mais informações clique aqui!
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