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Agrinho

Editorial

Projeto envolveu mais de 100 mil alunos
No dia 4 de dezembro, o Cetcaf esteve
presente na cerimônia de encerramento
do Agrinho, projeto social e pedagógico
que abrange escolas municipais de todo o
estado.
Desenvolvido pelo Faes/ Senar-ES, o objetivo principal é desenvolver nos alunos
o senso ético e cidadão para que possam
atuar nas comunidades onde vivem.
O evento reuniu crianças e educadores das escolas municipais do
Estado, premiando os melhores trabalhos deste ano. Com o tema
“Saber e atuar para melhorar o mundo”, quase 100 mil alunos e
mais de 4.300 professores foram envolvidos no Agrinho, que recebeu trabalhos de 52 de municípios.

Cerimônia de encerramento do Agrinho

O
superintendente
do
Cetcaf, Frederico de Almeida
Daher, fala do evento: “fiquei profundamente impressionado com a eficiência e
o alcance educacional deste
extraordinário programa da
Faes/Senar-ES. Milhares de
crianças conseguem visualizar horizontes novos através
desse trabalho altamente
meritório”, finaliza.

O evento de encerramento foi realizado no Sesc de Praia Formosa,
em Aracruz,

Prêmio
Entrega do Cafuso/UCC 2013
No dia 30/11, o Cetcaf esteve
presente na 12ª Edição do Prêmio
Cafuso/ UCC, em Venda Nova do
Imigrante. Mais de mil produtores estiveram presentes na solenidade de premiação, que reuniu
parte importante do agronegócio
café.
O Prêmio Cafuso/ UCC visa a
identificar e premiar os melhores cafés da variedade arábica
produzidos de forma sustentável
nas montanhas do Espírito Santo, incentivando os produtores na
busca constante pela melhoria da qualidade.
O concurso valoriza os produtores rurais capixabas que vêm
atingindo padrões internacionalmente reconhecidos, de forma
sustentável e socialmente responsável, e é uma forma eficaz de
conquistar novos mercados e atender à crescente demanda por
produtos diferenciados.
O Cetcaf se sentiu honrado por ter sido auditor sócioambiental
das propriedades previamente classificadas.” O concurso CAFUSO/UCC propiciou à cafeicultura de montanha do Espírito Santo
o status de nicho de produção de cafés especiais” explica o superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.
O 1º lugar do concurso foi o produtor Valdeir Dalcin Tomazini, do
município de Castelo. A relação de todos os premiados se encontra no site: www.cetcaf.com.br.

Homenagem
Contando Histórias

Dário Martinelli e o homenageado da noite,
o empresário Jônice Tristão

Em 12 de novembro,
o presidente do Cetcaf,
Dário Martinelli, prestigiou o evento da Findes
“Contando
Histórias”,
que dessa vez homenageou o empresário Jônice Tristão, cuja história
de vida é profundamente
ligada à cafeicultura do
Espírito Santo.

O evento foi realizado no Salão da Indústria, no 1º andar do Edifício da Findes, em Vitória, ES.

Estamos encerrando mais um
ano de intenso e profícuo trabalho.
Em 2013, o CETCAF completou
20 anos de existência com uma
carteira de ações que nos enche
de orgulho e sensação de dever
cumprido.
Nesse período realizamos simpósios, encontros regionais,
encontro de cafeicultores, treinamentos e pesquisas que ajudaram em muito a alavancar o
perfil da cafeicultura capixaba.
Aos nossos associados e apoiadores, nosso mais profundo
agradecimento pela solidariedade sempre presente e estimulante.
Nesse período, a cafeicultura do
estado do Espírito Santo, seja
ela arábica ou conilon, saiu da
condição de uma cafeicultura
marginal para inserir-se, definitivamente, entre as melhores
cafeiculturas do mundo.
Ganhamos respeito, competitividade e sobretudo rentabilidade que credenciam nosso
cafeicultor a poder investir em
processos
produtivos
ainda
mais eficientes.
Temos um planejamento de médio e longo prazos que estamos
perseguindo com grande afinco
e perseverança.
Necessário destacarmos que
sem os apoios aqui referidos,
não teríamos alcançado semelhante feito.
Obrigado a todos!
Dário Martinelli
Presidente do Cetcaf

Curtas
KAFFEEFEST
Nos dias 7
e 8 de novembro, o
Cetcaf participou da
segunda
edição do
Encontro
de Cafeicultores das Montanhas
Capixabas - da II KAFFEEFEST,
em Domingos Martins.
O superintendente da entidade,
Frederico Daher e o assessor
técnico, Marcos Moulin, fizeram
duas palestras: uma em Ponto
Alto e outra na sede do município, em Campinho.
O Cetcaf parabeniza o Incaper
local e a Prefeitura Municipal
pelo sucesso do evento.

2014
O Cetcaf deseja a todos os parceiros e
amigos boas festas!
Novidades em 2014.
Fique ligado!

4 Desenvolvido por

