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Conilon Editorial

Em plena safra de café, o Espí-
rito Santo efetiva a maior de-
mocratização na distribuição de 
renda, no campo.

Somente na área do conilon, se-
rão pagos aos colhedores de café 
(durante a colheita) valor supe-
rior a R$ 400 milhões, oportuni-
zando a milhares de trabalhado-
res a agregação de renda, que 
lhes permite em muitos casos, 
a geração de ganho extra bem 
acima do 13º salário.

Nenhuma atividade agrícola 
possibilita a seus trabalhadores 
tamanha renda.

Famílias inteiras se dedicam a 
essa tarefa, objetivando realizar 
seus sonhos de consumo, es-
pecialmente construir sua casa 
própria ou adquirir bens consi-
derados essenciais à dignidade 
da família trabalhadora rural.

Devemos ao café essa extraordi-
nária oportunidade de dinamizar 
a economia regional.

A socioeconomia deveria men-
surar esses resultados e divulgá-
los como modelo a ser desenvol-
vido na geração do bem-estar 
social que todos almejamos.

O “Senhor Café” merece esse 
reconhecimento e o cafeicultor o 
nosso respeito pela coragem de, 
enfrentando tantas dificuldades, 
acreditar na atividade, embora 
tanta insegurança nos resulta-
dos finais.

Fica aqui o nosso reconhecimen-
to aos milhares de cafeicultores 
capixabas por realizarem o ver-
dadeiro milagre da multiplicação 
de renda e bem estar social.

Parabéns a todos!

Frederico de Almeida Daher
 Superintendente do Cetcaf 
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No dia 14 de maio, o Governo do Estado 
do Espítio Santo, através da Secretaria de 
Agricultura (Seag) e do Incaper, reuniram 
o agronegócio café do estado para a co-
memoração do Dia da Colheita do Café 
Conilon. Na ocasião foi o lançamento da 
Campanha Anual de Melhoria da Qualidade 
do Café e do Programa Calcário Correto. 

Mais de mil pessoas estiveram presentes 
no evento, que foi realizado na Fazenda 
Experimental do Incaper de Bananal do 
Norte, em Pacotuba, Cachoeiro de Itape-
mirim. O Cetcaf esteve representado pelo 
seu superintendente, Frederico de Almei-
da Daher, e o assessor técnico, Marcos 
Moulin Teixeira.

O Cetcaf partilha com o Governo a importância da sinalização para 
o produtor de que a colheita precisa ser retardada até que o café 
esteja realmente o mais maduro possível, dando assim comtribuição 
extraordinária para a qualidade do café conilon no ES. 

O superintendente do Cetcaf parabeniza a Secretaria da Agricultura 
pelo lançamento do programa Calcário Correto. “O programa dará 
a muitos produtores a oportunidade de não só corrigir a acidez de 
seu solo, como sobretudo possibilitar um melhor aproveitamento 
dos fertilizantes para lavoura cafeeira. É um importante passo para 
universalização do calcário nas lavouras de café, desde que sua ne-
cessidade seja constatada pela análise de solo”, finaliza.

Sucessos em treinamentos 

O Cetcaf e a Metalúrgica Fardin, em Var-
gem Alta, dão continuidade aos estudos 
de alternativas econômicas para seca-
gem do café em terreiros cobertos. 

No ano passado, 52 treinamentos incen-
tivando o cafeicultor de economia fami-
liar a utilizar os terreiros cobertos foram 
realizados. E este ano, para facilitar seu 
uso, estuda-se maneiras de mecanizar 
a secagem, favorecendo a mão de obra, 
que no período de colheita é escassa. 

Inúmeras são as vantagens do terreiro coberto. “Mais de 80%  dos 
nossos produtores são familiares, de pequenas propriedades. O ter-
reiro coberto é a solução ideal”, explica o assessor técnico do Cetcaf, 
Marcos Moulin Teixeira, acrescentando que a montagem da estrutura 
e sua manutenção é mais barata que a do secador, que utiliza ener-
gia elétrica e lenha, enquanto o terreiro necessita de luz solar.  

“Atualmente, estamos testando máquinas para o terreiro coberto. Já 
fizemos testes com minitrator, mas ainda não é o ideal.  Queremos 
o que agrega valor. Buscamos o Código Comum para a Comunidade 
Cafeeira (4C), programa mundial de sustentabilidade para a cadeia 
do café baseado nos conceitos da preservação ambiental, com abran-
gência nas dimensões sociais e econômicas, especialmente para os 
pequenos produtores de café. Estamos no caminho certo!”, finaliza o 
assessor técnico do Cetcaf.

Treinamentos

Simpósio
Nos dias nos 
dias 24 e 
25 de julho, 
o Cetcaf e 
seus parcei-
ros realizam 
o XII Simpó-
sio Regional de Cafeicultores da 
Região do Caparaó, em Dores do 
Rio Preto. 

Todos estão convidados. Para 
mais informações, entre em 
contato com o Cetcaf no núme-
ro: 27 3222 1826

Curtas 

Terreiro Coberto 

Planilhas

Alternativas econômicas para secagem de 
café em terreiros cobertos 

Quer ter acesso as planilhas de 
cálculo de área de terreiros co-
bertos? Acesse o site do Cetcaf 
e baixe  gratuitamente as plani-
lhas com instruções. 

Cada produtor tem sua singula-
ridade, e no site, é possível fa-
zer um cálculo específico de sua 
área de terreiro, garantindo as-
sim uma eficiência da alternativa 
para secagem do café. 

www.cetcaf.com.br

No primeiro semestre, o Cetcaf encerrou os 20 
treinamentos de Colheita e Pós-colheita nos 
municípios do Espírito Santo.  Ao todo, mais 
de 650 lideranças da cafeicultura das locali-
dades visitadas receberam os treinamentos.  
Com média de 32 participantes nos cursos. 
 
A avaliação que os produtores fizeram do trei-
namento foi excelente, ultrapassando 97% de aprovação. “Esses 
treinamentos sem dúvida estão dando uma contribuição decisiva 
para a melhoria da qualidade do café conilon e arábica produzi-
dos no ES”, afirma o presidente do Cetcaf, Dario Martinelli.

Para os próximos meses, já estão programados cursos para ca-
feicultores, simpósios e encontros municipais. 

Os treinamentos Colheita e Pós-colheita tiveram patrocínio do 
Sistema Faes/Senar-ES e apoio da OCB-ES/Sescoop-ES, Ban-
des, Sicoob, Incaper e Centro do Comércio de Café de Vitória 
(CCCV). 

Teste realizado com microtra-
tores para terreiro coberto


