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Cetcaf realiza mais cursos práticos 
de Cafeicultura Sustentável

Curso Editorial

Mais um final 

Final de mais um ano. O que 
podemos falar deste ano? O 
que não falta é assunto, acon-
tecimentos, velocidade!

Podemos fazer um balanço, 
mas pouco importa o que pas-
sou. Já foi! A lição que fica é 
a necessária vigilância pra não 
perder oportunidades. Fica 
também a sensação do dever 
cumprido. 

Mas um importante apren-
dizado: o tempo está passan-
do cada vez mais rápido e nos 
desafiando a acompanhá-lo. Há 
os que se postam à frente, ten-
tando se antecipar para não ser 
pego de surpresa. Aí nos pare-
ce estar a sabedoria! 

Mas, aonde vamos chegar? 
De mim, eu sei! E de nossas 
instituições? E nossa humani-
dade?   Vamos diminuindo nos-
sas forças e o mundo exigindo 
mais rapidez!  

Precisamos cada vez mais 
usar a experiência para anteci-
par ações e saber caminhar por 
atalhos para atender ao que 
nos é pedido. Estamos vivendo 
mais, trabalhando mais, apren-
dendo mais, acumulando mais 
conhecimentos. Precisamos ser 
ágeis para que nossas institui-
ções continuem prestando bons 
serviços e sendo úteis.

Aos feitos deste ano, que sir-
vam para o bem de nossos se-
melhantes no futuro! Aos pró-
ximos desafios, que tenhamos 
sabedoria para enfrentá-los 
com a resiliência e destemor 
dos sábios!

Obrigado aos parceiros e a 
todos que neste ano caminha-
ram conosco, fazendo o nosso 
dia a dia mais suave.

Também é um oportuno mo-
mento para pedir desculpas a 
aqueles que esperavam muito 
mais de nós!

Boas festas e feliz 2018!  
Que venham os desafios e que 
tenhamos saúde e sabedoria 
para os vencer!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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Em novembro, o Cetcaf esteve no município de Cachoeiro de Ita-
pemirim para ministrar mais um Curso Prático de Cafeicultura 
Sustentável, na comunidade de Jacu, no distrito de Burarama. 

O curso reuniu 34 lideranças da cafeicultura local, que tiveram 20 
horas de um aprendizado intensivo, abordando os temas mais rele-
vantes para uma produção sustentável de boa qualidade. 

O Cetcaf agradece aos seus parceiros que tornaram possível a reali-
zação de mais um curso, e também aos cafeicutores por acreditarem 
nas propostas oferecidas aos produtores capixabas. 

Curtas 

Concurso Conilon de Excelência Cooabriel
No dia 9 de novembro, o Cetcaf 
marcou presença em São Gabriel da 
Palha, na premiação dos vencedo-
res do Concurso Conilon de Exce-
lência Cooabriel, safra 2017.

Em sua 14ª edição, neste ano fo-
ram premiados 10 lotes da catego-
ria de café conilon natural e 10 lotes 
da categoria de café conilon cereja 
descascado, com avaliação de 40 

amostras inscritas pelos sócios, provenientes de propriedades de 
13 municípios do Espírito Santo.

O Cetcaf parabeniza a Cooabriel por mais um concurso de sucesso, 
que reconhece e premia as melhores safras de conilon produzido 
na área de atuação da cooperativa. 

Parceria com Cecafé 
O Cetcaf 
r e n o v o u 
sua parceria 
com o Con-
selho dos 
Exportado-
res de Café do Brasil 
(Cecafé) para o aprofunda-
mento das ações de transfe-
rência de tecnologia para os 
cafeicultores capixabas.

“Essa parceria que se soma 
a outros parceiros, permitirá 
ao Cetcaf dar continuidade 
ao seu trabalho de trans-
ferência tecnológica aos ca-
feicultores capixabas. Com 
isso, pretende-se amplificar a 
eficiência produtiva e o geren-
ciamento da propriedade com 
café no ES”, afirma o superin-
tendente do Cetcaf, Frederico 
de Almeida Daher.

Cooabriel 

Curso prático em Cachoeiro, na comunidade de Jacu, reuniu 34 lideranças da cafeicultura  
local, que tiveram oportunidade de aprender mais sobre cafeicultura sustentável

Prêmio Qualidade
Vencedor do Prêmio Realcafé/UCC 

Vencedores do 14ª Concurso Conilon 
de Excelência Cooabriel

Conheça ao lado 
os 20 premiados 
do Concurso Co-
nilon de Excelência 
Cooabriel 

O produtor de Marechal Floriano, José Carlos 
Velten, foi o grande vencedor da 14ª edição 
do Prêmio Realcafé/UCC Group de Qua-
lidade, da qual o Cetcaf foi responsável por 
auditar os 20 produtores selecionados quanto 
à observância dos critérios socioambientais. 

O cafeicultor de Alto Nova Almeida, em Mare-
chal Floriano, teve no aspecto ambiental o diferencial para que fosse o 
vencedor. A premiação foi no dia 2 de dezembro, na sede da empresa 
Realcafé, em Viana. Como prêmio, José Carlos Velten levou R$ 30 mil  
e terá o seu nome em uma edição limitada do Realcafé Reserva, linha 
de cafés especiais da Realcafé, que é comercializada em todo o país.

O concurso premiou ainda o segundo e o terceiro cafeicultores me-
lhores colocados, sendo os dois premiados do município de Castelo: 
o produtor José Leandro Romão, que garantiu a segunda colocação, e 
Marcos Antônio Tomazini, que ficou em terceiro lugar. 

Para o Cetcaf é uma honra ser auditor de um concurso tão importante 
para a cafeicultura capixaba.


