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Fórum

Editorial

Cetcaf marca presença no
5º Fórum & Coffee Dinner
No dia 28 de maio, o presidente do Cetcaf, Dario Martinelli, e o superintendente, Frederico de Almeida Daher, participaram do 5º Fórum
& Coffee Dinner, em São Paulo.
Durante a manhã foi realizado o fórum, onde se discutiu as atuais
tendências de consumo, com os novos movimentos observados no
ano de 2012 quanto à substituição de cafés arábicas por robustas
e os efeitos trazidos pelas novas formas de consumo e seus impactos.
Á noite, aconteceu um coquetel e um jantar de comemoração. Na
ocasião, o governador do
Estado, Renato Casagrande, foi homenageado com o
prêmio “Personalidade Nacional”. Mais de mil empresários estiveram no evento.

O presidente do Cecafé, João Lian, o presidente
da Unicafé, Jair Coser, o governador Renato
Casagrande com o troféu de reconhecimento,
o presidente do CCCV, Luiz Antônio Polese, e
o secretário-executivo do Cecafé, Guilherme
Braga.

Coffee Dinner
O Fórum & Coffee Dinner é
realizado a cada dois anos
pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), reunindo especialistas
para debater tendências e
desafios da cafeicultura brasileira e mundial.

O Cetcaf agradece ao CCCV pelo honroso convite para participar de
tão prestigiado evento para a cafeicultura.

Treinamento
Sucesso nos treinamentos Café com Qualidade
Em maio, o Cetcaf deu continuidade aos treinamentos Café com
Qualidade, visitando seis municípios capixabas e capacitando mais
de 200 cafeicultores.
Com apoio do Senar-ES e Bandes,
as cidades de São Roque do Canaã
(07/05), Itarana (08/05), Afonso Cláudio (14/05), Santa Teresa Participação da prefeita de Gua(15/05), Guaçuí (22/05), Alegre e çuí, Vera Lúcia Costa, na abertura
Jerônimo Monteiro. (28/05) reuni- do treinamento
ram suas lideranças da cafeicultura.
Durante os treinamentos, foi discutido o momento correto da
colheita, o uso de secadores, terreiros cobertos, beneficiamento
na própria propriedade e armazenamento correto. O treinamento
aborda também as questões de mercado, suas nuances e exigências quanto a necessidade de um café de melhor qualidade.

Cafuso-UCC
Cetcaf fará auditoria dos critérios
socioambientais
O Cetcaf será auditor dos critérios socioambientais das propriedades classificadas no Concurso
Cafuso-UCC/2013.
No dia 10 de maio, o Cetcaf, através de seu superintendente, Frederico de Almeida Daher, e seu
assessor técnico, Marcos Moulin
Teixeira, se reuniu com o presidente do Grupo Tristão, Sergio
Giestas Tristão.
Na pauta da reunião a classificação dos melhores cafés, levando em
conta os critérios socioambientais das propriedades cujos cafés serão selecionados por um júri de alto nível técnico em degustação.
Todos os 30 produtores selecionados serão auditados em suas propriedades pelo Cetcaf, a fim de serem avaliados quanto à observância dos critérios socioambientais.
Ao todo, serão oito os itens avaliados. São eles: Rastreabilidade,
Uso de Fertilizantes, Uso de Defensivos, Gestão do Solo, Colheita e
Pós-colheita, Gestão de Resíduos, Meio Ambiente e Conservação e
Saúde e Segurança do Trabalhador.

Em plena colheita do café, podemos afirmar que até 5 de junho,
cerca de 40% da safra já foi retirada das lavouras.
Constata-se, entretanto, significativo decréscimo no rendimento
(conversão) do conilon, demonstrando grande interferência da
estiagem ocorrida entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013,
embora mais de 40% da área de
conilon no ES seja irrigada.
Na área do café arábica temos
tido a produção esperada.
Persiste no seio da classe produtora de café a preocupação com
os rumos dos preços que, atingindo fortemente o café arábica,
começa a influenciar o café conilon negativamente.
Estamos certos que o setor produtivo de café no Espírito Santo
tem feito com brilhantismo e eficácia sua parte no contexto do
agronegócio café do Brasil, sendo necessário, entretanto, que a
especulação nas bolsas de Nova
York e Londres arrefeça para que
a comercialização de café possa
fluir mais adequadamente.
O tempo nas áreas produtoras
corre bem, embora um pouco de
chuva que não deverá comprometer a qualidade do produto
final.
O Cetcaf com o apoio irrestrito
do Senar-ES e colaboração inicial
do Bandes, vem desenvolvendo
seu programa de treinamento a
lideranças cafeicultoras em 34
municípios com participação significativa do setor produtivo.
Estamos certos que ao final da
safra possamos contabilizar um
boa safra de café no Estado.
Sigamos confiantes!
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Curtas
Novas variedades
O Cetcaf estará presente no
lançamento de três novas variedades de café conilon. O
evento se dará em Pacutuba,
Cachoeiro do Itapemirim.
Todos os cafeicultores capixabas de conilon do Espírito Santo
são convidados a comparecer e
prestigiar esse importante momento.

Simpósio
Entres
os
dias 24 e
26 de setembro de
2013, no auditório do Centro
do Comércio de Café de Vitória,
o Cetcaf realiza o 9º Simpósio
Estadual do Café e a VI Feira
de Insumos do Espírito Santo.
Neste ano, o tema é “Café Alavanca do Desenvolvimento do
Espírito Santo”.
As inscrições são gratuitas e
a programação será divulgada
posteriormente.
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