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Simpósio

Editorial

Café Alavanca do Desenvolvimento do ES
Falta menos de um mês para a
realização do 9º Simpósio Estadual do Café e da VI Feira de
Insumos do Espírito Santo, e a
equipe do Cetcaf reitera o convite a todos que fazem parte
do agronegócio café do ES.

Desde os primórdios de sua
fundação, ha vinte anos, o CETCAF vem insistindo com os
cafeicultores capixabas na necessidade imprescindível de se
trabalhar a melhoria dos cafés
produzidos no Espírito Santo.

O evento, que será realizado
entre os dias 24 e 26 de setembro, no auditório do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), tem como tema “Café Alavanca
do Desenvolvimento do Espírito Santo”, e retratará com fidelidade
a importância socioeconômica do café capixaba.

Nem sempre fomos ouvidos,
embora muitos tenham aderido
ao café de qualidade e sejam
premiados pelo empenho.

Neste ano em que o Cetcaf comemora seus 20 anos, foi preparado um evento especial, visando à valorização da cafeicultura no
Espírito Santo. O simpósio contará com debates, painéis e homenagens a personalidades da cafeicultura capixaba e sua programação completa pode ser conferida no site do Cetcaf. No dia 25,
acontecerão os painéis “Competitividade do Ambiente produtivo”
e “Produção x Consumo e Tecnologia”. No dia 26, acontecerá o
painel “Socioeconomia”.
O evento contará com a presença de lideranças da cafeicultura
estadual e nacional, cafeicultores, exportadores, corretores, torrefadores, técnicos, cooperativas e comerciantes de café, além
das instituições parceiras. A estimativa de público é de 600 participantes e as inscrições são gratuitas.
Mais informações estão disponíveis no site do Cetcaf (www.cetcafonline.com.br) ou por telefone: 27 3222-1826

Cooabriel
Cooabriel comemora 50 anos
No dia 13 de setembro,
a Cooabriel comemora
50 anos, e o Cetcaf
deixa registrado a importância da cooperativa dos cafeicultores de São Gabriel da
Palha para o desenvolvimento do café no Espírito Santo. A
Cooabriel foi responsável por dar o suporte necessário para início das atividades comerciais com o café conilon, numa época de
escassas alternativas para os cafeicultores do norte capixaba.
“Na ocasião todos se depararam com uma situação aparentemente intransponível, que foi a erradicação dos
cafezais arábica em todo estado, alcançando na época 53%
de toda área de café no solo capixaba, em meados da década de 1960 e início da década de 1970”, relata o superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.
Depois de 50 anos, a Cooabriel continua contribuindo para o fomento da cafeicultura capixaba. Atualmente, a cooperativa possui unidades armazenadoras
bem equipadas,com maquinaria moderna capaz de preparar o café do associado dentro das exigências do mercado.
São unidades instaladas na sede
em
São Gabriel da Palha e nos municipios de Nova Venécia, Águia
Branc a, Vila Valério e Boa Esperança no Espirito Santo além de Teixeira de Freitas e Itabela na Bahia.
A entidade possui ainda laboratório de análise de solo, folha e água; Promoção de apoio ao conilon, com concurso
de excelência; Orientação Técnica ao associado, com um
quadro técnico altamente qualificado; linha própria de financiamento ao associado; ações sociais, com Integração da Mulher nas ações cooperativistas e Apoio à Formação das Jovens Lideranças Cooperativistas, entre outros.

Gráfico
Evolução dos Preços do Café em Vitória-ES (Ago/13)

Com a vertiginosa queda nos
preços do café arábica a velha
cantilena “de que não vale a
pena fazer qualidade”, voltou à
tona.
Número compilados pelo CETCAF e expostos em nosso site:
www.cetcaf.com.br
demonstram com clareza que o mercado privilegia sim a qualidade.
No gráfico postado nesta edição
do Cetcaf Online, tabulado pelo
CETCAF, tem como referência
os preços praticados pelo Centro do Comércio do Café de Vitória (CCCV), e demonstram
que o caminho sem volta é o
da qualidade.
Enquanto o café arábica-7 despenca em sua cotação, o arábica duro mantém um diferencial
que vai se alargando .
Fica claro que em qualquer circunstância, principalmente nos
momentos de dificuldades, é
sempre melhor privilegiar a
qualidade.
Que cada um se conscientize
dessa realidade e procure minimizar as dificuldades que o
café sazonalmente oferece.
O momento é para mantermos
a confiança
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Curtas
Agenda
Nos dias
13 e 14
de agosto, o Cetcaf
visitou os
municípios de Vargem Alta,
Afonso Claudio, Itarana, Itaguaçu, Mantenópolis, Águia
Branca, Governador Linderberg
e João Neiva.
Nesses encontros, a equipe do
Cetcaf contatou as lideranças
locais para divulgação do simpósio.

Site
Em 27 de
agosto,
o
Cetcaf participou
de
reunião da
Comissão
de Agricultura da Assembleia Legislativa do ES.
Na ocasião, o Senar-ES apresentou suas linhas de trabalho
na instrumentação do trabalhador rural capixaba.
O Cetcaf aproveita para parabenizar o Senar-ES pela sua contribuição para o desenvolvimento do meio rural capixaba
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