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Cetcaf realiza treinamento em 
Águia Branca

Treinamento Editorial

Eleições municipais e a 
cafeicultura!

No próximo mês vamos ele-
ger os prefeitos e vereadores 
de nossos municípios. O que 
temos a ver com isso? Sim, te-
mos tudo a ver. 

São eles que vão governar 
nossas localidades pelos pró-
ximos quatro anos. Arreca-
dam nossos impostos; fazem 
as obras públicas e, enfim, são 
eles que preparam o ambien-
te para que possamos fazer a 
nossa empresa, o nosso negó-
cio funcionar.

Não está fácil para mim es-
crever este assunto pelo des-
crédito que vem passando nos-
sos políticos. Certamente, você 
que me lê também deve ter 
esta dificuldade. Mas esta é a 
democracia, que dos sistemas 
de governo, é o menos ruim. 

 E o melhor desta HISTÓRIA 
toda, que ela depende única e 
exclusivamente de CADA UM 
DE NÓS. Reclamamos dos polí-
ticos que nós votamos. É como 
um patrão que reclama de seu 
empregado com um tercei-
ro. Se erramos, de tempo em 
tempo podemos nos corrigir, 
mudando!

Não temos como mudar o 
SISTEMA e não pensamos em 
forma melhor. Por isso, pode-
mos eleger quem melhor vai 
conduzir nossos caminhos.

Certamente pensamos que 
não dependemos de nossos go-
vernantes. E estamos certos. 
Não dependemos para conduzir 
nossos negócios e não deve-
mos depender.

 Precisamos fazer valer nos-
so voto para que o bem comum 
seja realizado. O nosso particu-
lar, fazemos nós.

Tudo óbvio o que estou es-
crevendo e que você está len-
do. MAS O ÓBVIO TEM QUE 
SER DITO PARA NÃO SER ES-
QUECIDO!

Votemos corretamente e nos 
melhores candidatos que, em 
nossa visão, serão os melhores 
para a coletividade!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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No dia 3 de agosto, o Cetcaf 
realizou mais uma edição 
de sucesso do Treinamento 
Café com Sustentabilidade 
– Nutrição e Manejo. Desta 
vez, o evento foi em Águia 
Branca e contou com a par-
ticipação de mais de 50 ca-
feicultores.

O tema principal do evento 
foi a recuperação de áreas 
degradadas pela seca, recu-
peração e renovação de ca-
fezais duramente atingidos 
pelo fenômeno climático.

Dentre os presentes no trei-
namento, estavam o presi-
dente do Cetcaf e Sicoob, 
Bento Venturim, e o presi-
dente da Cooabriel, Antônio 
Joaquim de Souza Neto, 
que, segundo o superinten-
dente do Cetcaf, Frederico 
de Almeida Daher, tiveram 
participação importante. 

“Eles conversaram com os participantes e deram um brilho todo 
especial ao dia. Neste momento em que os cafeicultores amargam 
quebra de safra, as palavras de Bento Venturim e Antônio Joaquim 
de Souza Neto trouxeram ânimo a todos”, finalizou. 

Mantenópolis recebeu, nos dias 16, 
17 e 18 de agosto, o Curso Prático 
de Cafeicultura Sustentável. Organi-
zado pelo Cetcaf, o evento levou ao 
cafeicultor informações para que ele 
privilegie a produtividade em seus 
cafezais e a qualidade no seu pro-
duto final.

O curso também possibilitou aos 
treinandos uma visita à sala de pro-
va, onde puderam avaliar os diferen-
tes tipos de café, suas nuances de 
sabor e qualidade. 

O Cetcaf parabeniza todos os par-
ticipantes do curso pelo interesse e 
vontade de fazer uma cafeicultura 
com cada vez mais qualidade no Es-
pírito Santo. 

Curtas 
Curso

Degustação
Cafeicultura Sustentável em Mantenópolis E n t r e 

os dias 
24 e 28 
de ou-
tubro, o 
C e n t r o 

do Comércio de Café de Vitória 
(CCCV) e do Sindicato do Co-
mércio de Café (Sindicafé) rea-
lizam mais um curso de Classi-
ficação e Degustação de Café. 

O objetivo é capacitar cafeicul-
tores e seus técnicos para fo-
mentar a cultura da qualidade 
e sustentabilidade da cafeicul-
tura no Espírito Santo, tornan-
do-a uma realidade. 

As vagas do Cetcaf já estão 
preenchidas.  

Simpósio em Laranja da Terra

Em agosto, o Cetcaf realizou 
o “8º Simpósio Regional de 
Café Conilon”, no auditório da 
igreja Católica em Laranja da 
Terra. O evento contou com 
participação expressiva dos 
cafeicultores, técnicos, auto-
ridades e dirigentes das insti-
tuições locais.

O superintendente do Cetcaf, 
Frederico de Almeida Daher, 
afirma que o simpósio foi um 
sucesso. “Preparamos uma 
programação específica para a 
realidade da cafeicultura capi-
xaba, em busca da melhoria da 
produtividade e qualidade, com sustentabilidade, e vida digna do 
cafeicultor capixaba. O evento foi excelente e reunimos partici-
pantes interessados em descobrir como melhorar a produção”. 

O Cetcaf agradece ao Governo do Estado do Espírito Santo, atra-
vés da Seag, ao Incaper, Senar/Faes e aos demais parceiros que 
tornaram possível a realização de mais um simpósio de sucesso. 

O presidente do Incaper, Marcelo Suzart, 
participou de conferência no simpósio

Curso prático foi um sucesso!

Foto 1 - Superintendente do Cetcaf, presidente 
da Cooabriel e presidente do Cetcaf estiveram 
presentes no treinamento em Águia Branca.
Foto 2 - Assessor Técnico do Cetcaf, Marcos 
Moulin Teixeira, conversa com participantes.


