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Editorial

17º Simpósio Regional de Café Arábica
das Montanhas Capixaba
Os cafeicultores de arábica do Espírito
Santo têm mais uma oportunidade de
ficar por dentro das questões que envolvem a produção de café na atualidade. É que nos dias 25 e 26 de abril,
no auditório do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Venda Nova do
Imigrante, o Cetcaf e seus parceiros
realizam o 17º Simpósio Regional De
Café Arábica Das Montanhas Do Espírito Santo.
Durante o evento, serão discutidos temas como: Os gargalos de logística na
exportação de café pelo ES, a construção de perfis sensoriais a partir a da
fermentação planejada do café, a colheita e pós-colheita evitando
perdas e produção de defeitos, A poda de ciclo na lavoura de arábica, o manejo integrado de pragas e doenças, e conservação do
solo e da água.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, reitera a
importância do evento para aqueles que buscam melhoria constante em sua produção, e convida os cafeicultores da região. “Convidamos a todos na certeza de que juntos e bem informados, seremos mais fortes”, afirma.
A abertura do simpósio será no dia 25/04, às 19hs, com uma conferência proferida pelo presidente do Cetcaf, Bento Venturim, com
o importante tema: O Futuro dos Cafés Especiais.
As inscrições são gratuitas. Para mais informações, acesso ao site:
www.cetcaf.com.br

Treinamentos
Cetcaf realiza treinamentos
Durante o mês de março, o Cetcaf deu continuidade em sua atividade de treinamentos dos cafeicultores capixabas, visando a prepará-los para a colheita que se aproxima e atendendo a dezenas de
lideranças da cafeicultura dos municípios do Espírito Santo.
Esses treinamentos têm foco no momento correto para o início de
colheita e a produção de café de qualidade superior, além do tema
sempre focado, do manejo correto do solo e da água, visando à
sustentabilidade da atividade cafeeira.
Foram atendidos os municípios de: Pinheiros, na Robusta Coffee,
Nova Venécia, na comunidade de São José do Campo Real, Colatina, no distrito de São Pedro Frio, Divino de São Lourenço, na propriedade do Sr. Darcy Moreira Borges, Alegre, no distrito de Celina,
e Linhares, na comunidade de Baixo Quartel.

Eventos marcantes
para cafeicultura
O mês de março deste ano
foi muito promissor no que diz
respeito a eventos da cafeicultura no Espírito Santo.
Vimos o pessoal do Caparaó
depositando seu projeto de Indicação Geográfica (IG) no INPI.
O pessoal das Montanhas Capixabas evoluindo em seu projeto
de igual teor e revitalizando sua
associação. O conilon do Espírito Santo caminhando a passos
firmes para sua IG, sonhando
com a constituição de uma Federação das IGs dos Cafés de
qualidade.
Enfim, um importante movimento para a efetivação dos
Cafés de Qualidade no Espírito Santo e vizinhança. Ainda a
Cooabriel lança o seu café, torrado e moído, tradicional e extraforte!
Bem interessantes esses
movimentos em plena penúria
do produtor depois de crise de
administração hídrica e, agora,
preços baixos. Esperamos que
essas iniciativas gerem, para o
futuro, segurança para os cafeicultores. Em especial, os que
produzem com qualidade e que
estão em busca de agregar valor à sua produção.
A mim, me parece um movimento sólido e sustentável visto que, embora pareça tímido,
envolve as famílias, as pessoas
que produzem e elas mostram
que é possível não só vender
commodities, visto que o que
produzem é alimento!
Também uma boa reflexão
a ser feita neste mês de abril,
época que muitos cafeicultores
iniciam sua prematura colheita
de café! Vejo alguns companheiros de atividade que ainda
não entenderam ser o café uma
fruta e, que esta, só será boa se
colhida madura!
Alguns falam em necessidade
de pagar contas! Mas esquecem
de fazer cálculos para pagar
conta com maior quantidade e
peso de café, se não quiserem
se preocupar com qualidade!
Permaneçamos unidos e façamos cálculos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Site
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.
Fotos da esquerda pra direita:
Foto 1: Treinamento em Pinheiros.
Foto 2: Treinamento em Nova venécia.
Foto 3: Treinamento em Colatina.
Foto 4: Treinamento em Divino São Lourenço.
Foto 5: Treinamento em Alegre.
Foto 6: Treinamento em Linhares.

E lá também é possível
acompanhar as edições anteriores do Cetcaf Online.
Acesse:
www.cetcaf.com.br
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