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Simpósio
Simpósio reúne municípios do sul capixaba
produtores de conilon
No próximo mês, os municípios de
Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha,
Itapemirim, Presidente Kennedy, Rio
Novo do Sul e Guarapari terão mais
uma oportunidade de debaterem os
temas que norteiam a produção de
conilon.
É que acontece nos dias 31 de julho e
1º de agosto o 11º Simpósio Regional
de Café Conilon, desta vez em Alfredo
Chaves.
Juntos, os municípios fazem parte de
uma região altamente produtiva no
campo do café conilon, conseguindo
resultados promissores na área da
qualidade e sustentabilidade.
A 11º edição do Simpósio Regional de Conilon pretende discutir esses
avanços e planejar ações futuras que consolidem as conquistas logradas até o momento.
O Cetcaf, junto com o Sicoob, Cecafé, Sistema OCB-ES, Centro do
Comércio de Café de Vitória (CCCV), Secretaria de Agricultura do ES,
Incaper, Cooabriel, Coopeavi, Cafesul, Prefeitura Municipal de Alfredo
Chaves e demais parceiros convidam todos os produtores de conilon
da região para o evento, na certeza de que os cafeicultores estão no
caminho certo para a valorização de sua produção.
O evento é gratuito. Para mais informações, acesse o site do Cetcaf:
www.cetcaf.com.br

Colheita
Lançamento da colheita
Com a presença do Governador do
Estado do Espírito Santo, Renato
Casagrande, e da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, foi lançado no último dia 24 de maio o Início da Colheita do Café Conilon, no município
de Águia Branca, região noroeste do
Espírito Santo.
O momento foi de sensibilização
das autoridades públicas para uma
maior atenção ao café, aos cafeicultores e a toda cadeia produtiva. O
superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, fala sobre o Foto 1: Milhares de pessoas prestievento com entusiasmo.
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“Temos certeza que a ministra Tere- de danças típicas da Colonização
za Cristina, com sua sensibilidade, Pomerana.
captou a ansiedade de todo o segmento do café com a melhoria
dos preços do produto e digna remuneração para aqueles que
geram tantas riquezas para o Brasil”, explica.
Também participaram da cerimônia de início da colheita de conilon deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos municipais, na presença de um grande público de cafeicultores. Destaca-se a presença do presidente do Cetcaf, Bento Venturim, do
presidente do CCCV e vice-presidente do Cetcaf, Jorge Nicchio.

Editorial
Novamente chegou a
COLHEITA do café!
Este é um momento aguardado pelos produtores e por
toda a cadeia produtiva do
café: A COLHEITA!
Trabalhamos o ano inteiro
em função deste momento que
transforma expectativas, especulações, previsões em realidade. Esta, por sua vez, nem
sempre atendida. E o pior, às
vezes frustrada por diversos
fatores. Em outra, atendida as
expectativas ou com superação.
Mas sempre um momento
mágico, de muito trabalho e,
em especial, um bom momento para refletirmos sobre o que
fazemos com o ALIMENTO que
estamos colhendo e que iremos disponibilizar para o mundo.
Infelizmente, não raro, nossos companheiros de tarefa,
colhem seu produto ainda antes de amadurecer, desprezando que o café é uma FRUTA. Se
não estiver madura, como será
o processo de PÓS-COLHEITA?
Jogar num secador e com oito
horas secar... perder até 15 kg
por saca e colocar no mercado
um produto que guarda uma
vaga semelhança com café...
Ruim falar assim.
Mas é a realidade, ainda, de
um bom número de produtores
de café, apesar de o Cetcaf, e
outros parceiros, há mais de 25
anos pregar e bater na tecla da
qualidade e sustentabilidade.
Além de ministrar boas práticas e colocar conhecimento de
pesquisa, doutorado e tantas
outras oportunidades à disposição de nossos produtores.
Mas esta é nossa MISSÃO. O
que nos conforta e nos dá ânimo é que não estamos pregando num deserto impossível:
temos cafeicultores que estão
fazendo a diferença aplicando
as tecnologias à disposição.
Por isso, vamos continuar no
processo educativo.
Conclamamos todos os cafeicultores a pensarem na sua
sobrevivência, sim, com a atividade.
Mas, lembrem-se: SOMOS
RESPONSÁVEIS PELO ALIMENTO CAFÉ QUE DISPONIBILIZAMOS PARA O MUNDO!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Cetcaf se reúne com Incaper
No mês de maio, o Cetcaf se reuniu com escritórios regionais do Incaper visando à realização de ações conjuntas para a realização de
treinamentos que acontecerão logo após a colheita do café.
O objetivo da ação é fomentar a discussão entre os cafeicultores de
temas envolvendo a nutrição e manejo da lavoura cafeeira, proporcionando mais oportunidades para os produtores capixabas.
Já estão agendados os municípios de Água Doce
do Norte, Nova Venécia, Águia Branca, Baixo
Guandu, Colatina e São Roque do Canaã.
Cetcaf e escritório do ncaper de Alto Rio Novo se reúnem para
definir próximas ações.

Já visitou a
nova página do Cetcaf?
Acesse nosso endereço
eletrônico e fique por dentro
das novidades do agronegócio
café no Espírito Santo, Brasil e
no mundo.
Acesse:
www.cetcaf.com.br

4 Desenvolvido por

