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Trabalho

Editorial

Cetcaf prepara Plano de Trabalho 2019 para
desenvolver com parceiros
O ano novo começou e o Cetcaf
se prepara para dar continuidade
ao trabalho que desenvolve desde sua criação, e para atender
aos seus objetivos institucionais,
que visa ao desenvolvimento eficaz da cafeicultura capixaba, um
novo Plano de Trabalho para ser
executado em 2019 está sendo
realizado.
“Estamos dando continuidade ao
processo educativo do homem
do campo, voltado para a melhoria da qualidade de vida rural,
através de melhor desempenho
de sua produção agrícola, priorizando o café, os cafeicultores e
a preservação ambiental”, explica o superintendente do Cetcaf,
Frederico de Almeida Daher.
O objetivo do Plano de Trabalho é dar continuidade ao esforço despendido ao longo dos anos pelo Cetcaf e seus parceiros para a
mobilização de significativo contingente de cafeicultores. Sempre
sensibilizando o produtor às mudanças efetivas no padrão de seu
comportamento como empresário da cafeicultura e não mais como
um mero produtor de café.
“Estamos trilhando o melhor caminho e fica evidente que esses
avanços precisam ter continuidade para que os esforços até aqui
realizados não se percam no tempo por falta da continuidade dessas ações absolutamente indispensáveis”, afirma Frederico Daher.
Para a programação deste ano, o Simpósio Estadual do Café, já em
sua 12ª edição, simpósios regionais, cursos práticos de cafeicultura
sustentável, Treinamentos Café com Sustentabilidade - Colheita e
Pós-colheita” e Treinamentos Café com Sustentabilidade - Nutrição
e Manejo da Lavoura Cafeeira. Esses últimos são direcionados para
as lideraças locais, sendo voltados para 30 produtores cada, com o
objetivo de preparar o cafeicultor para uma colheita mais racional,
ajudando na preparação de uma nova safra produtiva, em busca
de um café de melhor qualidade, que proporcione um aumento de
sua renda familiar.
O Cetcaf estará priorizando as comunidades mais carentes no interior dos municípios, onde as produtividades são ainda muito baixas
e a pobreza generalizada.
Para 2019, o Cetcaf vai continuar fazendo o que sabe: preparando o cafeicultor para uma colheita mais racional e preparação de
uma nova safra produtiva, em busca de um café de melhor qualidade, oferecendo a eles oportunidade ímpar de inteirarem-se
das tecnologias mais simples e
mais adequadas ao seu processo produtivo, reduzindo custos,
ampliando a produtividade e assim, aumentando sua renda.
O Simpósio Estadual de 2017 foi um sucesso e
o deste ano deve superar.

Site
Site novo no ar
O ano começa com novidade no Cetcaf. É que
o novo site já está no
ar, trazendo um design
mais moderno e fácil de
consultar. Na nova página estão inseridas todas
as atividades do Cetcaf
dos últimos 25 anos.
São os informativos online, fotos dos eventos,
informações sobre encontros, cursos, projetos, apostilas, palestras e tudo o que está relacionado ao trabalho
desenvolvido pelo centro tecnológico.
Lá também é possível encontrar os dados da cafeicultura capixaba
e demais acontecimentos da cafeicultura no último quarto de século. Visite-o:
www.cetcaf.com.br

Novo ano, novos planos!
Somos uma categoria profissional admirável! Somos agricultores!
O ano de 2019 está aí, e nós
nos arrumando para aproveitar
todo o nosso potencial. Estamos com nosso planejamento
para no decorrer do ano, com
muita disposição,
levar aos
nossos cafeicultores, novidades para uns, esperança para
outros e, para alguns, a certeza de que, se depender de nós,
não os abandonaremos NUNCA.
O custo de produção está
se desenhando mais alto, visto que os insumos subiram.
Outros custos, e estes sim,
devem nos preocupar porque
sobre eles não temos domínio:
TECNOLOGIA! Em toda sua dimensão. Preocupa-nos a aplicabilidade no campo de insumos (fertilizantes, inseticidas e
outros necessários à produção)
que seja bem aceito por todas
as comunidades (científica, alimentícia, concorrencial e outras).
Quando nossos problemas
são visíveis, são mais fáceis de
serem resolvidos. Quando não
compreendemos, quando existem interesses que não conseguimos vislumbrar, estes nos
exigem mais. Mas somos agricultores e não vamos desistir.
Nosso ano está começando e
nós vamos à luta, levar conhecimento, discutir e aprender
com outras experiências para
que consigamos sempre fazer
o melhor.
Novos governos, novos desafios e, consequentemente,
novos estímulos. Como é de
“nossa natureza”, a esperança
não morre em nós. Aguardaremos que nossos governantes nos ajudem a divulgar que
somos os guardiões da PAZ
no mundo visto que somos os
responsáveis pela SEGURANÇA
ALIMENTAR. E como prega Roberto Rodrigues, com fome não
é possível a PAZ.
Tenhamos um belo ano!
Cheio do que mais sabemos fazer: trabalhando!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Comunidades
O Cetcaf já
começa a selecionar
as
comunidades
que receberão os seus
treinamentos, cursos e
simpósios ao longo de 2019.
Serão 24 treinamentos, sendo
12 de Colheita e Pós-colheita
e 12 de Nutrição e Manejo da
Lavoura Cafeeira; dois Cursos
Práticos de Cafeicultura Sustentável; dois simpósios regionais e o 12º Simpósio Estadual
do Café.
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