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Itarana
Cetcaf realiza curso prático
em comunidade de Itarana
Nos dias 4 e 5 de fevereiro, o Cetcaf esteve na comunidade de Alto
Limoeiro de Jatiboca, no município de Itarana, realizando um Curso
Prático de Cafeicultura Sustentável.
O evento contou com a presença de cafeicultores de economia familiar com necessidade de informações na área tecnológica para a
melhoria de seu processo produtivo e da qualidade do produto final
oferecido ao mercado.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, fala sobre o curso ministrado. “Foram dois dias importantes, que obteve
presenças expressivas de cafeicultores extremamente interessados
em melhorar o seu processo produtivo. Ficamos muito satisfeitos,
na certeza de que os produtores colocarão em prática o que foi
passado”.
Durante os dois dias, repassou-se todos os temas relevantes para
o produtor, da muda à xícara, e certamente o que foi ensinado
vai contribuir para inserir a importante comunidade no contexto de
uma cafeicultura de qualidade.
No momento prático do curso, entre as várias tecnologias apresentadas, destaca-se o uso prático do drone como instrumento tecnológico de ponta para o controle fitossanitário das lavouras de café.
O superintendente do Cetcaf agradece a todos os envolvidos, que
colaboraram para que fosse realizado um evento tão enriquecedor
para todos. “Queremos ressaltar o apoio que recebemos da Secretaria Municipal de Agricultura, do Incaper e das lideranças comunitárias locais. O curso foi realizado na Igreja Luterana local, cujas
lideranças agradecemos por toda dedicação e emprenho para que
tudo saísse a contento”, diz Frederico.
Legendas das fotos:
Foto 1: Abertura oficial
do evento com as autoridades locais.
Foto 2: Fala institucional do Sicoob.
Foto 3: Palestra sobre a
implantação de lavoura
cafeeira.
Foto 4: Palestra sobre
controle de pragas,
doenças e plantas invasoras.
Foto 5: Planejamento de
execução do Calendário
Agrícola.
Foto 6: Cafeicultores
reunidos para aula prática.
Foto 7: Apresentação do
drone como uma inovação tecnológica no
controle de pragas de
doenças.
Foto 8: Drone em operação.

Editorial
Parceiros do Cetcaf
O nosso Cetcaf, em sua existência, primou pela cultura da
parceria! Com sua estrutura
minúscula (dois técnicos e três
funcionários de retaguarda),
não teria o alcance que teve e
tem na produção de cafés do
Espírito Santo. Além de seus sócios mantenedores, as parcerias
com Incaper, sindicatos, prefeituras, Estado e instituições, tem
procurado apoio nas cooperativas, Senar, OCB-ES, Sebrae,
enfim, todas as pessoas físicas
ou jurídicas que queiram o desenvolvimento da cafeicultura,
sempre foram bem-vindas.
A nós, resta agradecer o
apoio que sempre fora dado e
continuar recebendo apoio, visto que muito resta a fazer para
a nossa cafeicultura. Como instrumento de educação no meio
rural, especialmente entre os
cafeicultores e, já há um bom
tempo, na linha dos cafés especiais, precisamos ser persistentes. Educação é um processo!
Um dos principais apoios que
temos na atualidade é o Sicoob
que completou 30 anos de trabalhos bem na linha do que faz
o Cetcaf como associação. O
Sicoob, como cooperativa, trabalha também para o desenvolvimento da região, do Estado e
do País.
Tendo iniciado bem focado no
meio rural, consequentemente,
na cafeicultura do Espírito Santo, vemos os primeiros 30 anos
de sua existência registrados
pelo engenheiro agrônomo Arno
Kerckhoff, presidente do Sicoob
Centro Serrano, em sua obra “A
História da Nossa Cooperativa”!
Vale a leitura e a observação de que “nossa existência”,
os “primeiros passos” e, até os
dias de hoje, sempre se tem
os mutirões: “ajuntamento” ou
“chuntament” (na linguagem
dos pomeranos de Santa Maria
do Jetibá), as parcerias, a cooperação, pautado a existência
e realizações de nossas instituições.
Até na dedicatória do exemplar que o Arno escreveu pra
mim, ele agradeceu a PARCERIA, visto que caminhamos juntos nesta história.
Que nossa história continue
com muitas realizações e que
elas continuem sendo compartilhadas com nossos parceiros e,
em especial, com os cafeicultores, motivo de nossa existência!
Permaneçamos unidos!

Livro
Sicoob lança livro sobre sua história
No dia 20 de fevereiro, o Sicoob apresentou, em solenidade realizada na Findes,
em Vitória, os resultados de suas ações
no Espírito Santo. Na mesma ocasião, foi
lançado o livro “A História da Nossa Cooperativa”, que relata fatos históricos da
vida dessa importante instituição que é
o Sicoob.
O superintendente do Cetcaf, Frederico
de Almeida Daher, elogia a cooperativa.
“Os resultados exitosos, com suas múltiplas ações e números, impressionaram
todos os presentes pelo tamanho de seus
valores e pela distribuição de lucros a seus associados. E para
coroar a noite, tivemos o lançamento do livro que conta a história dessa importante parceira do agronegócio capixaba”.

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Atividades
O Cetcaf, juntamente com
seus parceiros, já iniciou sua
programação para o ano de
2020. Serão 12 Treinamentos Colheita e Pós-colheita,
12 Treinamentos Nutrição e
Manejo da Lavoura Cafeeira,
dois Cursos Práticos de Cafeicultura Sustentável, sendo um
já realizado, e dois Simpósios
Regionais, sendo um na área
de conilon e outro na área do
arábica.
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