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Simpósio

Editorial

SIMPÓSIO ESTADUAL DO CAFÉ
Em junho, a equipe do Cetcaf
se reuniu com o presidente
do Centro do Comércio de
Café de Vitória, Jorge Luiz
Nicchio, e o secretário-executivo, Onécimo Paste, para
o planejamento da décima
edição do Simpósio Estadual do Café.
O evento acontecerá entre
os dias 21 e 23 de setembro, no auditório do Palácio do Café, em
Vitória. Com o slogam “Colheita e Pós-colheita, uma questão de
sobrevivência”, o simpósio vai debater o momento atual da cafeicultura capixaba, sendo oportunidade para troca de conhecimentos e
aprofundamento das informações basilares para o setor. Juntamente com o simpósio, acontece a VII Feira de Insumos.
Em reunião, o superintendente do Cetcaf,
Frederico de Almeida Daher, o secretárioexecutivo do CCCV, Onécimo Paste, o presidente, Jorge Luiz Nicchio, e o assessor técnico do Cetcaf, Marcos Moulin.

Grupo Tristão
Centro Cultural José Ribeiro Tristão
Dia 20 de junho, o Cetcaf esteve no
município de Afonso Cláudio para participar da reabertura, reforma e ampliação da Biblioteca e Centro Cultural José
Ribeiro Tristão, dentro das comemorações dos 80 anos do Grupo Tristão. A
ação foi uma parceira entre Governo
do Estado, Prefeitura Municipal e Grupo
Tristão.
Jônice, Ilza e Mattew Tristão
Presente na inauguração, o superintenreabrindo a Casa da Cultura
dente do Cetcaf, Frederico de Almeida
Daher, elogia. “Mais uma vez o Grupo
Tristão dá sua contribuição para o estado. Sem dúvidas, é o teatro
mais moderno do interior do Espírito Santo, e uma merecida homenagem a esse Grupo que faz parte da história do desenvolvimento
do café capixaba”.

Treinamentos Colheita e Pós-Colheita
No dia 2 de junho, o Cetcaf realizou em Brejetuba o
Treinamento de Colheita e Pós-colheita do Arábica,
reunindo 17 técnicos da Assistência Técnica de Extensão Rural (Ater) do Senar.
Na ocasião, foram debatidos os processos de
colheita e pós-colheita com demonstração no
arábica e demonstração de degustação de café.
Os presentes ainda visitaram as estruturas de
secagem em Brejaubinha, e na propriedade do
Laudisson Zucon.
O treinamento em Brejetuba com
técnicos do Ater foi um sucesso!

Encontro
Cetcaf em Dores do Rio Preto
Em 12 de junho, o Cetcaf, representado pelo seu superintendente,Frederico
de Almeida Daher, e o assessor técnico, Marcos Moulin Teixeira, juntamente
com o Incaper, reuniram-se com cafeicultores de Dores de Rio Preto, levando
informações de mercado e de colheita e
pós-colheita, à comunidade de Cachoeira Alegre.
Encontro de cafeicultores em
“O convite partiu da própria comunida- Dores do Rio Preto
de, através do Incaper local, e o Cetcaf atendeu com maior apreço”, explicou o
Marcos Teixeira, completando que o Cetcaf está sempre à disposição
para colaborar com o desenvolvimento da cafeicultura no Espírito
Santo.

Está finda a colheita de conilon
no Espírito Santo, excetuando
algumas poucas áreas em regiões mais altas e frias.
Infelizmente, não temos boas
notícias para divulgar, pois, pela
primeira vez em toda a curta
história do conilon, a frustração de safra foi avassaladora,
superando em muito qualquer
expectativa.
A cafeicultura de conilon no
estado está deixando de levar
para o mercado cerca de 4 milhões de sacas de 60kg.
É um prejuízo sem precedentes
e que causará significativa perda financeira com reflexos extremamente danosos em toda
a economia regional.
O momento nos leva a profundas análises sobre como encontrar alternativas para que os
efeitos dessa crise seja amenizado.
Lembramos a todos os cafeicultores de conilon que é necessário rever a metodologia de ação,
priorizando o manejo da irrigação para que o atendimento a
lavoura em suas necessidades
de água seja adequada para o
processo produtivo. Isso, sem
acrescentar custos com gastos
de energia elétrica, hoje um
insumo muito caro, mesmo levando em conta a tarifa verde.
Outras questões, como o uso
da análise de solo, fertilização
adequada, poda e desbrota em
tempo hábil, têm que merecer
atenção redobrada.
O CETCAF se solidariza com todos os cafeicultores nesse momento delicado e se prepara
para uma série de ações capazes de minimizar esses prejuízos.
Há necessidade, imperiosa de
se continuar acreditando.
Trabalhemos e Confiemos!
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Curtas
Baristas
Em mais uma inovação em projetar a cafeicultura do Espírito
Santo, o Centro do Comércio de
Café de Vitória (CCCV) realizou
entre os dias 30 de junho e 2
de julho, o seu primeiro curso
de barista, demonstrando para
toda sociedade capixaba que o
estado já atingiu um patamar de
qualidade e destaque em café.
A formação é uma parceria entre
o CCCV, que atua há 68 anos no
crescimento e desenvolvimento do setor cafeeiro capixaba, e
o Café Meridiano. A proposta é
abrir novas turmas ao longo do
ano com cursos para a formação
e especialização de baristas.
O Cetcaf parabeniza o CCCV por
mais essa iniciativa.
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