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VIII Noroeste Café Conilon

Conilon Editorial

Aprendemos que a crise gera 
oportunidade.  Há os que dizem 
que na CRISE é só tirar o S e 
teremos o imperativo, CRIE.

Estamos em plena crise, 
como já mencionamos no pas-
sado: moral, ética, política e 
afetados de morte pela crise 
HÍDRICA.

Não adianta aprofundar nes-
tas análises se não for para en-
contrarmos a oportunidade que 
nos é oferecida.

O mundo está nos oferecendo 
a oportunidade de fazer a coisa 
bem feita, que ele nos pagará 
por isto. Na nossa cafeicultura, 
já temos um exemplo de su-
cesso que é a cafeicultura das 
“Montanhas Capixabas”. Agora 
estamos vendo os produtores 
de conilon sendo chamados a 
produzir, com qualidade, cafés 
conilon.  

O mercado está nos sinali-
zando que se fizermos o que 
ele quer, vamos vender bem 
vendido. Vários experimentos 
estão sendo produzidos em 
nossas colheitas, pós-colheitas, 
armazéns e propriedades. Os 
resultados são surpreenden-
tes, levando os produtores a 
acreditarem que compensa fa-
zer pouca quantidade e vender 
bem vendido, substituindo a 
quantidade da qual estávamos 
estimulados a fazer.

Se trabalharmos bem, o que 
ganharemos em concursos e 
vendendo qualidade ao merca-
do será compensado pelo que 
estamos perdendo por causa 
da seca. 

Esperamos que os produto-
res que não queiram fazer a 
experiência estejam abertos 
para procurar entender o mer-
cado, e percebam que o mer-
cado está ávido de qualidade e 
quantidade. 

Atenciosamente, 

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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No dia 13 de maio, o Cetcaf esteve em 
Nova Venécia para participar do VIII No-
roeste Café Conilon, tradicional evento 
de lançamento da colheita do conilon no 
Espírito Santo.

Realizado pela Secretaria de Agricultura 
do Espírito Santo (Seag), a edição des-
te ano aconteceu na Fazenda Unida, de 
propriedade de Luciano Zanotti, e contou 
com a presença de autoridades, repre-
sentantes das entidades do setor e cafei-
cultores da região. 

O governador Paulo Hartung, o senador 
Ricardo Ferraço e os deputados federais 
Evair Vieira de Melo e Dr. Jorge também 
estiveram presentes. O Cetcaf foi repre-
sentado pelo seu presidente, Bento Ven-
turim, seu superintendente, Frederico de 

Almeida Daher, e o assistente técnico, Marcos Moulin Teixeira.

O superintendente do Cetcaf parabeniza a Seag pelo sucesso de mais 
uma edição do Noroeste Café Conilon. “Mais uma vez o início da co-
lheita do conilon contou com expressiva maioria de autoridades. É 
importante se destacar o efeito didático do lançamento da colheita 
que vem balizando para os cafeicultores de conilon a necessidade 
imperiosa de se colher o café o mais maduro possível, melhorando a 
qualidade final do produto, além de evitar desnecessárias perdas de 
peso advindas do café colhido fora de época.”

No dia 25 de maio, o Cetcaf esteve presente no Dia de Campo do 
Café Conilon, realizado no município de Vila Pavão. Na ocasião, os 
participantes tiveram a oportunidade de conhecer as experiências 
bem-sucedidas de um pequeno produtor de café conilon, Paulo Cam-
pana, que consegue driblar as dificuldades da produção cafeeira.

O objetivo do encontro foi orientar e informar os cafeicultores da 
região sobre novas técnicas de produção, novo modelo de poda pro-
gramada, controle de pragas e doenças e a preservação de água 
com manejo de técnicas de irrigação. Sempre proporcionando aos 
produtores a chance de observar a importância do trabalho focado 
nas tecnologias que o Cetcaf e o Incaper vêm disseminando no Es-
pírito Santo ao longo dos anos. 

O Cetcaf destaca a presença do presiden-
te recém-empossado do Incaper, Marcelo 
Suzart de Almeida, que participou do Dia 
de Campo e contribuiu para o sucesso do 
evento. 

Curtas 

Vila Pavão 

Família Orletti

Cetcaf prestigia Dia de Campo

Em 24 de maio, o superinten-
dente do Cetcaf, Frederico de 
Almeida Daher, e o assessor 
técnico do Incaper/Cetcaf, Mar-
cos Moulin Teixeira, estiveram 
em Pinheiros visitando o com-
plexo agroindustrial da Família 
Orletti, dirigida por Adauto Or-
letti e seus filhos.

Para o superintendente do 
Cetcaf, com a visita foi possí-
vel constatar a implantação de 
tecnologias extremamente ino-
vadoras. “O que vimos serve de 
exemplo para uma cafeicultura 
moderna de conilon pela qual o 
Cetcaf tanto se dedica para ver 
implantada”. 

O presidente do Incaper, Marcelo Suzart de 
Almeida, com demais participantes no Dia de 
Campo em Vila Pavão

O presidente do Cetcaf no lança-
mento da colheita do conilon. O 
governador Paulo Hartung tam-
bém se fez presente

Colheita e Pós-colheita
Durante o mês de maio, o Cetcaf pro-
moveu treinamentos de Colheita e Pós-
colheita em dois municípios capixabas. 
O primeiro treinamento foi no dia 12, 
no distrito de Ponto Alto, em Domingos 
Martins. O outro treinamento aconteceu 
no dia 17 de maio, na comunidade de 
Lagoa de Baixo, em Aracruz. 

O treinamento em Domingos Martins 
contou com a presença do presidente 
do Centro do Comércio de Café de Vi-
tória, Jorge Luiz Nicchio, que palestrou 
sobre a tendência do mercado e suas 
perspectivas. O secretário municipal de 
Agricultura, Darci Schaefer, também se 
fez presente, assim como o presidente 
do Sindicato Rural, os profissionais da 
Prove Café e demais colaboradores  que 
contribuíram para o sucesso do treina-
mento. 

O assessor técnico do Incaper/Cetcaf e engenheiro agrônomo, Mar-
cos Moulin Teixeira, fala sobre o evento. “O município de Domingos 
Martins começa a mudar os seus parâmetros de produção de café 
arábica, produzindo cada vez mais cafés especiais”.

O treinamento em Lagoa de Baixo também foi um sucesso! O Cetcaf 
agradece o apoio dos seus parceiros nos dois eventos, em especial 
ao Sicoob, Sistema OCB-ES/Sescoop-ES e Incaper Local, juntamen-
te com as secretarias municipais de Agricultura, que deram todo 
apoio aos treinamentos, permitindo a realização de eventos cada vez 
mais proveitosos.

Treinamentos em Ponto Alto e 
em Lagoa de Baixo. 

Complexo 
Agroin-
dustrial 
da Família 
Orletti, em 
Pinheiros 


