Cetcaf

Online
Informativo online do Cetcaf * Abril 2017 * ano 9 * nº 98

Cooabriel

Editorial

Cetcaf prestigia assembleias da Cooabriel
No dia 24 de março, o Cetcaf esteve
presente nas assembleias geral extraordinária e ordinária da Cooabriel,
que reuniu mais de mil pessoas em
um dos armazéns da sede da cooperativa, em São Gabriel da Palha.
Em pauta, a aprovação da prestaMais de mil pessoas compareceram às ção de contas, destinação das sobras
apuradas ou rateio das perdas, eleiassembleias da Coaabriel
ção e posse dos novos Conselheiros
Administrativos e Fiscais e o plano de atividades para o exercício de
2017.
Na ocasião, a Cooabriel realizou ainda um momento de homenagens
às lideranças que lutaram e lutam na defesa da cafeicultura e do cooperativismo: in memorian para José Colombi e José Colombi Filho,
e para o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Gomes de
Souza Neto, o deputado federal, Evair Vieira de Mello, e o senador
Ricardo Ferraço.
O Cetcaf parabeniza a Cooabriel pelo trabalho tão importante que desenvolve na cafeicultura capixaba, se solidificando como importante
agente de desenvolvimento regional do noroeste do Espírito Santo.

Simpósio Regional das Montanhas
Mais de 300 cafeicultores da região
das Montanhas Capixaba participaram do 15º Simpósio Regional
de Café Arábica das Montanhas do
Espírito Santo e XIV Feira de Insumos, que aconteceram nos dias 30
e 31 de março, em Mimoso do Sul.
O evento foi um sucesso e entre palestras, painéis e debates, Sucesso resume o simpósio realizado
os presentes puderam dar mais pelo Cetcaf e parceiros em Mimoso
um passo rumo ao crescimento
da cafeicultura das montanhas capixabas, analisando as atuais
conjunturas para o desenvolvimento da atividade, com suas perspectivas e mercado.
Promovidos pelo Cetcaf, Seag/ Incaper, Senar, Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul e parceiros, o Simpósio Regional de Café Arábica
das Montanhas do Espírito Santo já se consagrou como um importante instrumento de conscientização dos cafeicultores da região,
atraindo a cada edição mais produtores ávidos por capacitação e
conhecimento.

Treinamentos
Café com sustentabilidade
Está a todo vapor a programação do Cetcaf para os treinamentos “Café
com Sustentabilidade – Colheita e pós-colheita”. Por onde passa, o
evento atrai as lideranças da cafeicultura local preocupadas em aperfeiçoar a sua produção de maneira sustentável.
Confira abaixo as fotos do cursos realizados em março:

Em março, o primeiro treinamento foi em Mantenópolis (14/03). No dia 15, foi a vez do
município de Alto Rio Novo e no dia 16, a cidade de Governador Lindenberg recebeu o
treinamento “Café com Sustentabilidade - Colheita e pós-colheita”

Café e sustentabilidade
A cafeicultura, para ser uma
atividade perene e respeitada,
precisa ser sustentável, economicamente, socialmente e politicamente.
Não é modismo quando falamos em sustentabilidade econômica e social, já que estamos
vivenciando momentos (anos)
de muito falar e concluindo que
precisa ser feito algo contundente para que esta atividade, que
encabeça o agronegócio capixaba, não deixe de existir. A conservação do solo, a preservação
das nascentes, o armazenamento de águas para o uso da
agricultura e de todos os seres
vivos, não são meros caprichos.
Hoje, nosso foco é e deve estar
voltado para este bem.
A sustentabilidade política é
o que precisamos discutir com
veemência, visto que pensamos
que esta atividade é de uma
classe a qual delegamos e esperamos que venham os resultados. Engano. Quando elegemos
alguém para nos representar,
precisamos dizer COMO será
esta representação. Para tanto,
precisamos conversar.
Na cafeicultura, como em outras atividades, damos o nosso
voto e, na maioria das vezes,
nosso representante faz a sua
vontade ACHANDO que é a nossa necessidade. Se não lhe demos uma atribuição específica,
dando o rumo que ele deve seguir, TEMOS que aceitar suas decisões. Mas se dermos o direcionamento, o resultado precisa ser
o que queremos ou o que seja
possível, combinado conosco.
Por que toda esta conversa?
Para dizer aos nossos representantes que chega de termos sustos de tempos em tempos com
nossa política cafeeira.
O Cetcaf está organizando o
seu simpósio para os dias 26,
27 e 28 de setembro, e discutirá
exatamente esta sustentabilidade em nossa atividade. Precisamos de todos os cafeicultores
para que possamos estabelecer
rumos para a cafeicultura capixaba e brasileira.
Não podemos repetir a crise
como a que vivemos neste início de ano e final do ano passado em relação à indústria. Se
estabelecermos políticas seguras, teremos confiança na nossa
capacidade de produzir e fornecer matéria-prima de qualidade
e em quantidade para que não
sejamos forçados a ceder a uma
política de importação de um
produto que somos o maior produtor disparado do mundo: O
CAFÉ!
Permaneçamos unidos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Afonso Cláudio

Ainda em março, no dia 21, o treinamento esteve em Nova Venécia, seguido dos municípios de Santa Teresa (23/03) e Apiacá, finalizando o mês no dia 29 de março.

Agende-se:
Na primeira semana de abril já foram realizados treinamentos em
Iconha e Alfredo Chaves, mas os cafeicultores de Divino São Lourenço e Irupi podem se programar porque novos treinamentos serão realizados nos dias 25 e 26 abril, respectivamente, em seus
municípios.

Nos dias 4 e
5 de maio, o
Cetcaf e seus
parceiros realizam o IX
Simpósio Regional de Café
Conilon, em Afonso Cláudio,
no Centro Cultural José Ribeiro Tristão. Todos estão convidados. Mais informações pelo
telefone: 27 3222-8526.
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