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Editorial

Cetcaf apresenta Plano de Ação
para 2018
O ano novo começou e o Cetcaf apresenta aos seus parceiros e associados
o seu planejamento para o decorrer
deste 2018. São dezenas de ações
que visam ao desenvolvimento da
cafeicultura capixaba com a sustentabilidade, insistindo na continuidade
do processo educativo do homem do
campo. Com isso, melhora-se a qualidade da vida rural através da
melhor desempenho da produção agrícola.
Neste contexto, para este ano o Cetcaf tem em seu plano de ações
a realização de quatro cursos práticos de cafeicultura sustentável,
12 treinamentos “Café com Sustentabilidade – Colheita e Pós-colheita”, 12 treinamentos “Café com Sustentabilidade – Nutrição e
Manejo da Lavoura” e dois simpósios regionais.
Sempre buscando a melhora na qualidade da vida rural, para os
próximos cursos o Cetcaf estará visando as comunidades mais carentes no interior dos municípios, onde a produtividade é baixa.

Associados
Cetcaf agradece a seus associados
Mais um ano se inicia e o Cetcaf agradece a todos os seus associados pela confiança e credibilidade em suas ações. O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, reafirma a importância de todos para o bom desempenho das atividades planejadas
para 2018. “Os associados do Cetcaf, junto com os parceiros, são
peças fundamentais para que possamos por em prática o planejamento deste ano. Todos juntos para melhoria da qualidade da
cafeicultura capixaba”, finaliza.

CCCV
Confraternização de Natal do CCCV
Em dezembro, o Cetcaf esteve presente no tradicional coquetel natalino do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV). Uma ocasião
para brindar por todas as conquistas de 2017, e fortalecer os laços
para o ano de 2018.

Ano novo x Vida nova!
Seria verdade afirmar que
o ano começa com vida nova?
Na verdade gostaríamos que
fosse. E procuramos com tanta
força, que às vezes, dá a impressão que está acontecendo
o milagre!
Este ano de 2018, por
exemplo: chuvas boas, represas cheias, lavoura carregada
(tem algumas pragas?), perspectivas novas, conquistas esperadas há anos, parcerias renovadas com o Cetcaf.
Estamos elaborando uma
nova parceria “multifacetada”
entre Cetcaf, Sicoob, Cooabriel, Heringer e Empresa Junior (EJ). Os quatro primeiros
personagens são conhecidos,
muito embora o que pretendemos fazer juntos é bastante
inovador.
O quinto personagem, EJ, é
uma instituição já existente há
tempos, só que não conhecíamos e por isso não a procurávamos. É uma empresa formada nas universidades, como
ensaio de empreendedores do
futuro e que vamos utilizar,
pelo menos em nossos planos,
na coleta de materiais para
análises laboratoriais e outras
atividades que aparecerão.
Esses parceiros farão um
“projeto piloto”, na região norte/noroeste do Espírito Santo
que consiste na melhor utilização de ensinamentos do
Cetcaf, utilizando os produtos
dos demais parceiros (Sicoob,
Cooabriel, Heringer) e agora,
a EJ, com serviços que juntos
elaboraremos um plano de trabalho.
Nada de novo! Parece! Mas
só o fato de juntarmos estes
atores com um objetivo comum que é parte do objetivo
de todos, provavelmente, teremos um ganho importantíssimo.
Vamos acompanhar este e
outros movimentos do nosso
Cetcaf em favor da cafeicultura!
FELIZ ANO NOVO!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Estiveram presentes representantes de toda cadeia produtiva do café
do Espírito Santo, reunidos em um momento de confraternização.
Em seu discurso, o presidente do CCCV, Jorge Luiz Nicchio, agradeceu
e reconheceu a decisão recente o Conselho dos Exportadores de Café
do Brasil –(CECAFÉ) de renovar convênio de cooperação técnica com
o Cetcaf. A parceria é para difundir as tecnologias ao produtor rural,
visando ao aumento de qualidade e produtividade aliados às boas
práticas ambientais e sociais preconizadas pelas duas instituições.
Foto 1: Presidente do
CCCV, Jorge Nicchio,
em seu discurso.
Foto 2: Diretor Geral
do Cecafé, Marcos
Matos, com o assessor técnico do Cetcaf,
Marcos Moulin, o
presidente do CCCV,
Jorge Nicchio, o
presidente do Cecafé,
Nelson Carvalhaes e
o superintendente do
Cetcaf, Frederico de
Almeida Daher
Foto 3: O presidente do CCCV , Jorge Nicchio, e o vice-presidente,
Marcio Candido Ferreira. Foto 4: Marcio Candido Ferreira, Nelson
Carvalhaes e Jorge Nicchio.

Curtas
Site
Conhece
o site do
Cetcaf?
Acesse
n o s s o
endereço
eletrônico e 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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