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Cetcaf prestigia jantar de posse
da nova diretoria do CCCV

CCCV Editorial

Após um ano de muito trabalho 
e resultados auspiciosos, resta-
nos o agradecimento a todos 
aqueles que, direta ou indire-
tamente, colaboraram conosco 
na ingente tarefa de levar ao 
cafeicultor informações abali-
zadas em todas as áreas. 

Áreas em que o setor produti-
vo mostrava-se carente em co-
nhecimentos necessários para 
sua melhor performance na ati-
vidade cafeeira.

Assim é que cerca de cinco mil 
produtores passaram por nos-
sos treinamentos, cursos, en-
contros e simpósios, discutindo 
ações e planejando maior sus-
tentabilidade ao seu negócio.

Sabemos que o clima tem sido 
uma dificuldade à consecução 
de maior rentabilidade ao se-
tor produtivo, mas mesmo as-
sim o estado do Espírito Santo 
bateu novo recorde de safra, aí 
incluindo os dois cafés arábica 
e conilon.

Ao SENAR-ES, SEAG/INCAPER, 
Centro do Comércio de Café de 
Vitória, OCB-ES/SESCOOP-ES, 
SICOOB, BANDES, Prefeituras 
Municipais e dezenas de colegas 
do Incaper no interior do Estado, 
nossos agradecimentos. 

A todos, especialmente nossos 
associados, os mais profundos 
agradecimentos pela parceria, 
apoio e efetiva colaboração 
para que os objetivos traçados 
fossem cumpridos.

Novo ano se inicia e estamos 
certos de que aprofundare-
mos ainda mais esse trabalho 
exaustivo em favor de um setor 
café forte e progressista no Es-
pírito Santo.

Vamos continuar lutando, con-
tando sempre com o apoio im-
prescindível de todos.

Trabalho é fonte de progresso!
Trabalhemos confiando!!

Dário Martinelli
 Presidente do Cetcaf 
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Dia 11 de janeiro, o Cetcaf se fez pre-
sente no jantar de posse do Conselho 
e Diretoria Executiva do Centro do Co-
mércio de Café de Vitória (CCCV), bi-
ênio 2015/2016, que reuniu represen-
tantes do agronegócio café do Espírito 
Santo. 

O novo presidente do CCCV, Jorge Luiz 
Nicchio, discursou para os presentes, 
afirmando que trabalhará na defesa 

dos legítimos interesses dos associados do CCCV. O presidente 
dos últimos dois mandatos, Luiz Antônio Polese, agradeceu a to-
dos que colaboraram com sua gestão. 

A diretoria do Cetcaf, através de seu presidente, Dário Martinelli, 
seu superintendente, Frederico de Almeida Daher, o assessor téc-
nico, Marcos Moulin Teixeira, e suas respectivas esposas, estive-
ram presentes no jantar de troca de diretoria.  

“O Cetcaf agradece ao ex-presidente Luiz Antônio Polese pelo 
apoio irrestrito que nos deu em seus dois mandatos e damos as 
boas-vindas ao novo presidente, na certeza de que dará conti-
nuidade aos incontestáveis trabalhos realizados pelo Centro do 
Comércio de Café de Vitória”, afirma o presidente do Cetcaf, Dário 
Martinelli. 

Diretoria Executiva CCCV – Biênio 2015/2016

Presidente -  Jorge Luiz Nicchio
Vice-presidente - Luiz Antônio Polese 
Diretor-secretário – Fabrício Tristão
Diretor-financeiro- Bruno Forzza Sarcinelli
Diretor de Patrimônio – Jorge Eugênio Ruschi Tápias
Diretor Social – Eduardo Lima Bortolini

Em dezembro, o Cetcaf encerrou suas ações de 2014 com curso 
na Lagoa de Baixo, em Aracruz. A 
iniciativa contou com a presença 
expressiva de cafeicultores e suas 
esposas, abrilhantando o último 
Curso Prático de Cafeicultura do 
ano. 

O superintendente do Cetcaf, Fre-
derico de Almeida Daher, afirma 
que o curso foi um sucesso e que 
a participação da comunidade foi 
importante, assim como a presen-
ça do prefeito de Aracruz, Marcelo 
Coelho. 

“Agradecemos a presença de to-
dos, incluindo o prefeito, que nos 
deixou sensibilizados com suas pa-
lavras de incentivo”, diz Frederico.  

O Curso Prático de Cafeicultura foi 
uma realização do Cetcaf com pa-
trocínio do Senar. Apoiaram tam-
bém os cursos o Incaper, as se-
cretarias municipais de Agricultura 
do municípios visitados, Sicoob e 
Bandes.

Curtas Curso 

Treinamento
Encerramento de curso prático 

Neste ano 
de 2015, o  
Centro do 
Comé r c i o 
de Café de 
Vitória dará 
continuida-
de aos trei-
namentos de Qualidade em 
Classificação e Degustação de 
Café. 

O primeiro treinamento, mi-
nistrado pelo professor Vanildo 
Pagio, já está agendado para 
acontecer entre os dias 6 de 10 
abril. 

O Cetcaf tem algumas vagas re-
servadas, por isso, os interes-
sados em se inscrever no curso 
podem ligar para o centro tec-
nológico e falar com o sr Ernesto 
Pachito através do telefone: (27) 
3222-1826.

Convidados representantes do agro-
negócio café capixaba prestigiaram o 
jantar de posse da Conselho e Diretoria 
Executiva do CCCV.  

Luiz Antônio Polese em seu discurso de 
despedida do cargo de presidente

O novo presidente do CCCV, Jorge Luiz 
Nicchio, em seu discurso de posse. 

Turma participante do Curso Prático 
de Cafeicultura em Lagoa de Baixo


