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Editorial
Curso de Classificação e
Degustação de Café

Entre os dias 26 e 30 de novembro, o
Centro do Comércio de Café de Vitória
(CCCV) realizará em parceria com o Cetcaf mais um Curso de Classificação e
Degustação de Café. As vagas já estão
preenchidas, sendo sete inscritos indicados pelo Cetcaf.
No curso, os participantes aprenderão as
técnicas para apurar o número de defeitos e impurezas nos grãos beneficiados
e identificar os sabores dos cafés, considerando os critérios estabelecidos pela
Classificação Oficial Brasileira.
O superintendente do Cetcaf, Frederico
de Almeida Daher, destaca a importância desses cursos na mudança do perfil
da qualidade dos cafés do Espírito Santo. “Esses cursos são uma contribuição
decisiva para que o cafeicultor, lá no seu município, possa saber
a qualidade do seu café, o porquê dos defeitos que depreciam o
produto final, sendo orientado nos procedimentos para superação
dessas dificuldades”, afirma.
Frederico complementa informando que, atualmente, se tem 21
salas de prova em pleno funcionamento, fato que tem dado uma
sustentabilidade na qualidade dos cafés capixabas.
O Cetcaf mais uma vez agradece ao CCCV pela parceria ao longo
desses anos, o que só vem agregando valor ao agronegócio café
do Espírito Santo.

Treinamentos
Cetcaf ministra treinamentos
Em setembro, o Cetcaf ministrou mais dois treinamentos Café
com Sustentabilidade: Nutrição e Manejo. Dessa vez, os
municípios contemplados foram Afonso Cláudio e Guaçuí, que
reuniram as lideranças da cafeicultura local para o treinamento.
Em Afonso Cláudio, o curso foi realizado no distrito de Ibicaba,
e contou com a participação do presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba, Pedro Vill, além da fala da gerente da agência do Sicoob
de Afonso Cláudio, Adriana Maria Seibel.
No munícipio de Guaçuí, o treinamento foi realizado na localidade de Bela Vista, distrito de São Pedro de Rates. A representante da Fertilizantes Heringer, Rayana Tamara Ferreira de
Campos, falou para os presentes.
O Cetcaf agradece mais uma vez a confiança e participação
de todos, na certeza de que o agronegócio café só tem a ganhar com os treinamentos. Os parceiros também merecem um
agradecimento especial, porque sem eles não seria possível a
realização de tantos treinamentos nos municípios produtores
capixaba.

Café é nosso negócio!
A qualidade em nosso café
tem que ser a nossa constante busca! O nosso negócio é o
café! E a qualidade tem que ser
o nosso diferencial se quisermos continuar na atividade! É
a tendência que estamos vislumbrando!
Até há pouco tempo, não
nos preocupávamos com esta
realidade. Agora, nosso mercado está exigindo segurança
alimentar e, em consequência,
qualidade!
Neste ponto eu volto a convidar nossos produtores a olharem para a oportunidade que o
mercado nos dá! O crescimento
do consumo de café no mundo
gira em torno de 2% ao ano e
o de cafés especiais passa de
20% ao ano.
Olha só o que está sendo
oferecido pra nós! É embarcar
nesta ou lamentar lá na frente
quando outros estiverem ocupando o espaço que estamos
tendo.
Para aproveitar a oportunidade, acontecerá a Semana
Internacional do Café (SIC) em
Belo Horizonte, de 7 a 9 de novembro, onde teremos a oportunidade ímpar de mostrar o
resultado dos nossos trabalhos.
É uma promoção anual da
Associação Brasileira dos Cafés
Especiais (BSCA) para promover e colocar à disposição do
mercado, os melhores cafés
brasileiros.
Nesta oportunidade, estarão presentes os produtores
de Canephora do Brasil, que
começam aparecer como cafés
especiais. Desta feita, na classificação prévia, os cafés que
estarão na Feira pontuaram entre 84 e 88 pts. Esta classificação foi feita pelo colegiado de
juízes, no Centro de Excelência
do Café. em Machado, MG, na
seletiva do Coffee of the Year
2018.
Os produtores que estão
sendo pioneiros também estão
ajudando, junto com as organizações apoiadoras, a criar uma
nova identidade no mercado.
Permaneçamos unidos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Foto 1: Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Pedro Vill, fala com as lideranças da cafeicultura local.
Foto 2: A gerente da agência do Sicoob de Afonso Cláudio, Adriana Maria Seibel, também conversou com os presentes.
Foto 3: Em Guaçuí, representante da Fertilizantes Heringer, Rayana Tamara Ferreira de Campos, falou durante o treinamento.
Foto 4: Aula prática em Bela Vista: escolha de uma boa muda de café.

Sic
Café capixaba na SIC
Nos dias 7 e 9 de novembro, acontece a Semana Internacional do Café
(SIC), em Belo Horizonte (MG), e o
Cetcaf e demais personagens importantes do agronegócio café no Espírito Santo se preparam para apresentar o que o estado tem de melhor entre seus cafés arábica e conilon.
O evento é tradicional do café em nível mundial, reunindo cafeicultores, torrefadores, classificadores, exportadores, compradores, fornecedores, empresários, baristas, proprietários de cafeterias e apreciadores do café.

Curtas
Site
Já acessou o
site do Cetcaf
hoje?
Entre
em nosso endereço eletrônico e, além de acompanhar
as ações do Cetcaf, com fotos
de todos os eventos, fique
por dentro das informações
mais relevantes que norteiam o agronegócio café
no Espírito
Santo, no Brasil e no mundo.
Lá também é possível ter
acesso às edições anteriores
do Cetcaf online:
www.cetcaf.com.br
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