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CCCV

Editorial

Novos conselho e diretoria do CCCV
Na noite de 8 de dezembro, o
Cetcaf esteve presente na posse
do novo Conselho de Administração e da Diretoria Executiva
do Centro do Comércio de Café
de Vitória (CCCV) para o biênio
2017/2018.
O evento contou
com a com a presença de representantes do agronegócio café do
Espírito Santo, além de setores
da indústria, comércio e cooperativista, e autoridades.
Em sua fala de posse, Jorge
O conselheiro Márcio Cândido Ferreira, a Nicchio, conclamou a todos os
conselheira Cláudia Nicchio e o presidente exportadores de café a manterem-se fortes e unidos, relemJorge Nicchio.
brando o mesmo sentimento dos
fundadores do CCCV que completará 70 anos em 2017, e frisou que
graças ao trabalho do Governo do Estado, por meio do Incaper, e ao
trabalho do Cetcaf, a cafeicultura do conilon no Espírito Santo tem se
transformado em um dos maiores casos de sucesso na agricultura,
tornando-se exemplo para o Brasil e o mundo.
A nova Diretoria Executiva será presidida por Jorge Nicchio, com Márcio Candido Ferreira como vice-presidente e os diretores José Eugênio Ruschi Tápias (patrimônio), Fábio Coser Teixeira (financeiro),
Eduardo Lima Bortolini (social) e Fabrício Tristão (secretário).
“O Cetcaf se sente agraciado com a nova diretoria do CCCV e se coloca inteiramente à disposição para dar continuidade ao trabalho fecundo para a cafeicultura capixaba, parabenizando todos os diretores
e conselheiros”, diz o superintendente Frederico de Almeida Daher.

60 anos do Incaper
No final de 2016, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural (Incaper) comemorou 60 anos de existência. O Cetcaf deixa aqui sua
homenagem ao órgão que desde
sua criação contribui para o desenvolvimento da agropecuária
no Espírito Santo, em especial o
agronegócio café.
Secretário de Estado de Agricultura, Octaciano Neto, governador Paulo Hartung,
“Nós reconhecemos o valor do presidente do Incaper, Marcelo Suzart.
Incaper ao longo da história da
agropecuária capixaba, como forte impulsionador de inovações tecnológicas, que hoje colocam o Espírito Santo numa posição de liderança em nível nacional em muitos setores”, afirma o presidente do
Cetcaf, Bento Venturim.
Na ocasião do aniversário, o diretor-presidente do Incaper, Marcelo
Suzart de Almeida, afirmou que ao longo de sua história, o Instituto
atuou a fim de contribuir com os agricultores capixabas por meio da
introdução de mudanças tecnológicas nos sistemas produtivos, gerando sustentabilidade ambiental, econômica e social no campo.

Irrigação
Evento de engenheiros agrônonos
debate irrigação no ES
No dia 13 de dezembro, o
Cetcaf participou do evento da
Sociedade de Engenheiros Agrônomos do Espírito Santo, que
promoveu um debate sobre irrigação e manejo de sistemas.
O encontro aconteceu no norte
capixaba, em Linhares, e contou nos debates e palestras com
a participação de representante
do Cetcaf, o engenheiro agrônomo Marcos Moulin Texeira, e do
Incaper, o engenheiro agrônomo
Izaias Bregonci,
Na ocasião foi discutido o estudo realizado pelo Cetcaf com recomendações técnicas para implantação e manejo de sistemas
de irrigação para a cafeicultura do conilon no Espírito Santo.

Izaias Bregonci, Geraldo Ferregueti e o assessor técnico do Cetcaf/Incaper, Marcos
Moulin Teixeira

Agricultor, cafeicultor,
agro... sambista não!
É com orgulho que me identifico como produtor rural. Faço
parte de uma população que
produz alimento. E cada vez
procuro conscientizar os que estão a meu redor que produzimos
energia para a humanidade. Por
isso, temos que fazer bem feito com os instrumentos que temos e aperfeiçoando sempre
que possível para continuar na
honrosa atividade. Assim como
o consumo é diário, a ação de
produzir, também o é. Trabalhamos duro e diariamente, em algumas tarefas, de dia e à noite,
faça chuva ou sol, dias comuns
e feriados... Somos mais de sete
bilhões de seres humanos que
dependem desta atividade para
todas as ações humanas, de alimentar, vestir, dormir, etc.
Em nosso desarrumado país
somos a atividade que não deixou “a peteca cair”, como se diz
na gíria. Produzimos com competitividade, criatividade e muita
competência para os brasileiros
e para exportar. Uns chamam
agronegócio, outros criam rótulos, economia familiar, agroeconomia... o que importa é que
produzimos e BEM. Causando
problemas para outros que gostariam de ter a mesma eficiência
que temos. Isto me parece ruim
visto que atacam um setor com
tamanho desempenho e nossos
irmãos que comem e bebem do
produto de nosso trabalho, recebem uma merreca para nos
criticar uma vez, deixando para
o mundo uma impressão que
somos maus. O pior que generalizam sem piedade e sem perceber que poderão estar prejudicando seus próprios irmãos e
filhos.
O samba que poderia e deveria alegrar a todos, vira as costas
por uma questão aparentemente financeira e, que no fundo, é
ideológica, não se importando
com o rastro de destruição que
deixa na imagem de um setor
que só enobrece uma nação.
Também fazemos coro com
entidades de classe para dizer
que ainda é tempo de a escola
de samba, rever sua postura e
se irmanar à parte do povo brasileiro que mantem nossa pátria
de pé.
Porém, se o posicionamento não for revisto, mais uma
vez, convocamos nossos companheiros de caminhada para
“sacudirmos a poeira e dar a
volta por cima”, visto que estamos em uma missão nobre, do dia a dia, e não numa
atividade de um dia por ano!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Cafés especiais
No dia 15 de dezembro, o Cetcaf
participou da reunião de avaliação
de resultados do
Programa de Estímulo a Produção e Comercialização do Cafés
Especiais do Espírito Santo.
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