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CHOVEU e a ESPERANÇA volta!

As chuvas voltaram e nossos 
cafeicultores, em especial, re-
tomam as esperanças de que 
a colheita não vai ser tão ruim 
assim! Já perdemos bastante, 
mas se o tempo continuar aju-
dando, vamos ter uma boa/ra-
zoável colheita.

Este ano, em especial, será 
pior para fazer qualidade! Mas 
é nesta hora que o cafeicultor 
tem que mostrar suas “qualida-
des”! Mostrar o que aprendeu, 
e aproveitar para caprichar e 
conseguir recuperar o que per-
deu na produção com o produto 
de qualidade!

Nós do Cetcaf já vamos retomar 
a nossa peregrinação em favor 
da qualidade e dos cuidados 
com a colheita e pós-colheita. 
Iniciaremos por São Gabriel da 
Palha, no dia 16 de fevereiro e 
antes do início da colheita já 
teremos atingido 20 municípios 
do norte, centro e sul do nosso 
estado, levando a mensagem 
de que é preciso melhorar e 
dizendo como é possível fazer 
isto.

Precisamos que nossos produ-
tores rurais se conscientizem 
de que não é só plantar e co-
lher café! Precisamos crer que 
a qualidade do café, a susten-
tabilidade, os cuidados com 
nossos mananciais, são fatores 
decisivos para a continuidade 
de nossa atividade.

Precisamos acreditar na tecno-
logia que nos é disponibilizada 
e inovar em nossa atividade 
nos tornando verdadeiros em-
preendedores e fazendo a dife-
rença no campo.

As cidades precisam do campo, 
mas nós precisamos entregar 
bons produtos para que os ir-
mãos que lá residem recebam 
de nós alimento saudável, de 
qualidade e paguem pelo nosso 
suor com satisfação, já que nós 
estamos preservando o nosso 
planeta para todos!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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Em janeiro, o Cetcaf apre-
sentou ao Senar seu Plano 
de Trabalho 2016, dando 
continuidade ao desenvolvi-
mento eficaz da cafeicultura 
capixaba. 

O objetivo é fomentar cada 
vez mais o processo educa-

tivo do homem do campo, visando à melhoria da qualidade da vida 
rural através do melhor desempenho de sua produção agrícola, 
priorizando o café e os cafeicultores. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, fala so-
bre o encontro no Senar. “Tivemos a melhor das receptividades 
por parte do corpo diretivo do Senar-ES, e já estamos agendando, 
inicialmente, os treinamentos de colheita e pós-colheita do café, 
objetivando minimizar perdas e maximizar a renda do cafeicultor”, 
afirma. 

O Cetcaf agradece aos seus associados pela confiança em todos 
estes anos. “Sem os nossos associados, não poderíamos prestar à 
comunidade cafeeira todo o acervo de trabalho até aqui executa-
dos, por isso, registramos mais uma vez o nosso reconhecimento”, 
diz o superintendente Frederico de Almeida Daher.  
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Cetcaf agradece aos seus parceiros

Durante 
o mês de 
janeiro, 
o Cetcaf 
realizou 
reuniões 
de mo-
bilização  em várias localidades 
do Espírito Santo. 

Os municípios visitados foram 
São Gabriel da Palha, Vila Va-
lério, Governador Lindenberg, 
Jaguaré e Linhares, objetivan-
do o início das atividades no 
campo em 2016.

Mais um ano de parceria com Sicoob
Ainda para o ano de 2016, o 
Cetcaf deu continuidade às 
parcerias que têm realizado 
inúmeros cursos e treinamen-
tos. O escopo do planejamen-
to de trabalho já foi definido e 

em breve os cafeicultores capixabas poderão usufruir. 

Neste ano, o Sicoob ajuda ativamente na realização de 20 treina-
mentos Colheita e Pós-colheita, oito cursos de Cafeicultura Sus-
tentável e dois simpósios regionais (um na área do arábica e outro 
na área de produção do conilon). 

Juntamente com o Sicoob, o Cetcaf conta também com a parceria 
importante da OCB-ES/ SESCOOP-ES.


