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25 anos!

Editorial

Cetcaf: 25 anos de dedicação
ao café do ES
Um quarto de século é o tempo que o Cetcaf realiza seu incansável
trabalho em favor da cafeicultura capixaba. Durante esse período,
muitas realizações foram feitas, entre simpósios, Encontros de Cafeicultores, treinamentos, consultorias, lançamento do mapa “Zoneamento Agroecológico para a Cultura do Café no Espírito Santo,
lançamento de um padrão de bebida para o café conilon, entre
outros, visando ao aprimoramento do processo produtivo do café
capixaba.
Durante esse período, tivemos por 23 anos a liderança do inesquecível, Dário Martinelli a frente da instituição e, posteriormente, no
período de transição, assumiu a presidência, Luiz Antônio Polese,
sendo sucedido pelo atual presidente, Bento Venturim.
Resta-nos agradecer aos nossos associados e parceiros, pelo apoio
que nunca nos faltou durante esse período.
Durante todo esse tempo, a cafeicultura do Espírito Santo se desenvolveu de forma exponencial, o que nos deixa profundamente
agradecidos a todos os cafeicultores capixaba.
Culminando as comemorações dos 25 anos, agradecemos a deputada Luzia Toledo pela criação da Comenda Dário Martinelli, que foi
concedida as autoridades capixabas e cafeicultores que se destacaram até aqui.

Foto 1: Painel da Assembleia Legislativa, onde aconteceu a entrega das comendas.
Foto 2: Equipe do Cetcaf
Foto 3: Família do Dário Martinelli com as Deputadas, Luzia Toledo e Raquel Lessa
Foto 4: Equipe do Cetcaf com a viúva do Dário Martinelli, Dona Sélia Martinelli.
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Café com qualidade
Cetcaf realiza mais dois treinamentos
No mês de novembro, o Cetcaf realizou dois treinamentos Café
Com Qualidade - Nutrição e Manejo. O primeiro no município de
Afonso Cláudio, na Comunidade de Ribeirão do Costa, e o segundo, em Cachoeiro de Itapemirim, na Comunidade de Boa Vista.
Ambos os eventos tiveram pleno sucesso, contando com o comparecimento de várias lideranças da cafeicultura local. “Foram
treinamentos bem proveitosos, com dezenas de cafeicultores desejosos de verdadeiramente adotarem a cafeicultura sustentável
como base de sua produção de café”, afirma o superintendente
do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.
Foto 1: Treinamento em Afonso Cláudio.
Foto 2: Treinamento em Cachoeiro.

Retrospectiva 2018
Já podemos olhar para 2018
como findo. Mas com muito trabalho e realizações! Estamos
finalizando os últimos treinamentos nesta semana. Encerramos o curso de classificação e
degustação de café em parceria
com o CCCV e outros. Fizemos
uma ação bem ousada no início do ano, o “PROJETO RAÍZES FORTES”, em parceria com
vários atores, tendo uma novidade, que foi a empresa Junior
do CEUNES, PROJAGRO, no qual
incluímos treinamento para análise de solo e acompanhamento
de adubação.
Continuamos, ao nosso modo,
comemorando os 25 anos de
nossa existência!
Penso que poderíamos enumerar muitas outras coisas que
foram feitas no decorrer de
2018. Mas o que realmente nos
enchem os olhos, foi ver o que
nossos cafeicultores conquistaram este ano. Já falamos disso
no editorial passado. Mas o feito
é tão relevante que precisamos
abordar novamente neste.
As conquistas dos primeiros
lugares dos arábicas, é um feito
fantástico! E o que dizer dos conilons? Sim, os conilons, estes
que nunca apareciam, por culpa
nossa, (dos produtores), agora
cortejados como cafés especiais.
Nossa filiação à Associação
Brasileira de Cafés Especiais
(BSCA) é um marco nesta caminhada da qualidade do nosso conilon. E a procura de nossos cafés premiados, com quatro dos
cinco melhores do Brasil, mostra
que vale a pena o processo EDUCATIVO proposto pelo Cetcaf e
acompanhado por alguns produtores. E olha que notícia espetacular: OS BARISTAS MAIS
FAMOSOS DESTE PAÍS ESTÃO
COMPRANDO CAFÉ CONILON,
CONFORME PONTUAÇÃO NA XÍCARA! É ou não uma notícia que
quebra paradigmas?
Estou com vontade de escrever TUDO o que conquistamos
este ano. Mas já é o suficiente
para que CELEBREMOS 2 018,
como o ano da COLHEITA DO
CETCAF junto com seus parceiros!
BOAS FESTAS e um ANO
NOVO repleto de conquistas!
Permaneçamos unidos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

CCCV

Curtas

Classificação e Degustação de Café
Entre os dias 26 e 30 de novembro, Centro do Comércio de
Vitória (CCCV), cumprindo sua missão de instrumentalizar
cultor capixaba no conhecimento do café por ele produzido,
mais um curso de Classificação e Degustação de Café com
sucesso.
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O instrutor foi novamente o degustador Vanildo Págio, que com profissionalismo e dedicação instruiu os participantes do curso.
Turma de formandos com o presidente do CCCV, Jorge Nicchio,
o superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, e demais presentes.
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