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Na cidade de Guaxupé/MG, 16 produtores rurais concluíram 
o curso, sendo 10 produtores na E. M. Olímpia Fellipe da 
Silva e 6 produtores na E.M. Olympia Leite Ribeiro, todos 
conduzidos pela monitora Lidiane Rezende Raphael. Presen-
tes na cerimônia de formatura: as diretoras das escolas Elia-
na Cruvinel de Barros Vieira e Geralda Margelina Ribeiro 
do Valle, Cristina Calicchio, Rodrigo Borges, representando 
o Secretário de Educação e João Paulo Custódio de Brito. 

No município de Albertina/MG, as aulas foram ministradas à noite pelas monitoras Camila Moreira Fadini e Cristina Silviéri a 34 
produtores rurais, na E. E. José Gomes de Morais Filho. Presentes: Silvano Fulaneto, Diretor da Escola, Clayton Diniz Romão, 
da Costa Café, além de alunos da escola, familiares dos produtores e comunidade em geral.

Cecafé promoveu formatura de cerca de 100 produtores rurais em setembro

Créditos: orlando rosário da silva 

Após seis meses de dedicação de monitores e alunos, cerca de 100 produtores rurais finalizaram em setembro o curso de iniciação 
à informática promovido pelo Cecafé. A ação faz parte do Projeto Produtor Informado, proporcionando a inclusão digital de trabalha-
dores e cafeicultores familiares.

Em fase experimental o Analista de Certificação, 
João Paulo Custódio de Brito, da Exportadora Gua-
xupé, ministrou aulas sobre Normas Ambientais, 
Sustentabilidade, Adubação, Poda, Planilha de Cus-
tos e orientação em consultas aos sites de preços, cli-
ma entre outras ferramentas para auxiliar o produtor 
rural no seu cotidiano.
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Já no distrito de São José do Mato Dentro, em Ouro Fino/MG, o Curso 
realizado na E. M. Benedito Brás Consetino pelo monitor João Rafael 
Franceli, formou 8 pro-
dutores rurais. Presentes 
no encerramento: Verea-
dor José Camilo da Silva 
Júnior, Lidiana Maria 
de Souza Barbosa, re-
presentando do Prefeito 
Municipal e Sebastião 
Francisco Custódio.

Na EMEB Genoefa Pan Bernardo, no Bairro Macuco, em São João da Boa Vista/
SP, a monitora Ana Carolina Tonon encerrou o curso com 7 formandos. Presen-
tes: a diretora Silvana da Silva Eloy, Andreza Zacareli, Supervisora de Ensino e 
o vereador Luis Carlos Domiciano (Bira).

A exemplo do ano passado, foi novamente em Caconde/SP que se 
registrou o maior número de formandos, 38 produtores rurais, dividi-
dos em três turmas, uma no Centro Comunitário Portal da Amizade 
(Barrânia), dirigida pelo monitor Caio Wlamir de Faria Ramos, na 
EMEF Prof. Ernesto Cardoso de Paiva, com o monitor, Ricardo Da-
niel Oliveira, e na EMEF Prof. Walter Gomes Juste, pelo monitor 
Anderson Roberto Silva. A cerimônia de formatura contou com a pre-
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sença do Vice Prefeito Pedro Celso Barbosa, das diretoras das escolas, Maria Isabel 
da Costa, Marilene de Almeida, e Rosana Mara Fonseca, e da Secretária de Educação, 
Rita Eloísa Dal Rio Theodoro. 
Em todos os eventos estiveram presentes pelo Cecafé, Ronaldo Taboada, diretor ad-
ministrativo/financeiro e as coordenadoras, do projeto, Luciana Alves, e de cursos, 
Juliana Buton.
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