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Dia de Campo Debate Mecanização 
do Café Conilon

Cooabriel Editorial

A vida na sua constante supera-
ção de obstáculos, oportuniza a 
todos seus atores chances para 
se continuar lutando.

Após os resultados frustrantes 
da enorme perda de safra na 
área do café conilon, os cafeicul-
tores iniciam os trabalhos para 
recuperação do tempo perdido, 
executando as tarefas necessá-
rias para a safra 2016.
As chuvas têm sido generosas, 
os mananciais hídricos estão re-
abastecidos e as esperanças se 
renovam na expectativa de vol-
ta à normalidade.

Embora essa constatação auspi-
ciosa, sempre é bom lembrar o 
aumento significativo dos custos 
de produção, não só na delicada 
situação da mão de obra, mas 
também das despesas crescen-
tes com insumos, especialmente 
energia elétrica e combustíveis.

Na contramão desses fatos, os 
preços do café não têm acom-
panhado esse incremento nas 
despesas, levando o cafeicultor 
a um impasse de difícil resolu-
ção.

Continuar produzindo é inevitá-
vel, mas a que custo?

Sem resolver essa equação, te-
memos pelos resultados da sa-
fra 2016.

A safra de arábica no Espíri-
to Santo não sofreu a mesma 
frustração do conilon, mas seus 
cafeicultores se deparam com a 
mesma interrogação: o que fa-
zer?

Temos repetido a exaustão a 
necessidade da redução dos 
custos, administrando melhor 
os fatores de produção.

Via de regra, observamos um 
descuido acentuado na tarefa de 
produzir, agravando de maneira 
substantiva o resultado final en-
tre os gastos e os resultados ad-
vindos de tanto esforço.

O CETCAF vem empreendendo, 
juntamente com seus parceiros, 
um esforço muito grande para 
alertar os cafeicultores para um 
cronograma de ações mais de 
acordo com a realidade do mo-
mento presente.

No período de 21 a 23 de se-
tembro próximo, realizaremos o 
10º Simpósio Estadual do Café e 
VII Feira de Insumos no Palácio 
do Café em Vitória, onde vários 
temas nessa área de ação serão 
discutidos.

Compareçam!

Frederico de Almeida Daher 
Superintendente do Cetcaf 
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No dia 22 de julho, o Cetcaf esteve presente no Dia de Campo, rea-
lizado pela Cooabriel, em São Domingos do Norte. O evento, que foi 
realizado no viveiro da cooperativa em Jardim Clonal, reuniu quase 
750 pessoas da cafeicultura local, entre produtores, técnicos, espe-
cialistas e empresas do setor.

O tema debatido foi a Mecanização da Cafeicultura, com a programa-
ção voltada a informar aos cafeicultores sobre as alternativas para a 
mecanização, sobretudo, análise da colheita semimecanizada e me-
canizada, com palestras, exposição de máquinas e demonstração de 
campo. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, parabe-
niza a Cooabriel pelo imenso esforço que vem fazendo para levar ao 
cafeicultor o melhor das tecnologias hoje existentes para se produzir 
um conilon de qualidade.

Curtas 
Inscrições online 

para simpósio 
Neste ano, o Cetcaf traz uma 
novidade para o 10º Simpósio 
Estadual do Café: as inscrições, 
que são gratuitas, serão reali-
zadas também online através 
do site: www.cetcaf.com.br

Dia de Campo em São Domingos do Norte, realizado pela Cooabriel, reuniu quase 
750 pessoas na área Jardim Clonal, viveiro da cooperativa. 

Cetcaf realiza Treinamento Manejo
em Irrigação

Nos dias 21 e 22 de julho, 
o Cetcaf, em parceira com o 
Senar-ES/ Faes, realizou em 
Castelo mais um treinamen-
to voltado para técnicos de 
Assistência Técnica de Ex-
tensão Rural (Ater). 

O Treinamento Manejo em 
Irrigação reuniu 23 profissio-
nais de Ater, sendo quatro deles ligados ao Senar-BA. Durante 
os dois dias, os participantes receberam informações atualizadas 
sobre manejo dos sistemas de irrigação utilizando metodologia 
inovadora. 

O curso contou com visita a  
campo nas propriedades de Sau-
lo Frossard e Izaldino Frossard, 
e permitiu que cada técnico re-
cebesse informações não apenas 
da metodologia, como planilha 
para uso nas avaliações. 

Além do superintendente do Cet-
caf, Frederico de Almeida Daher, 
ministraram o treinamento o as-
sessor técnico do Incaper/ Cet-
caf, Marcos Moulin Teixeira, e o 
engenheiro agrônomo do Inca-
per Central, Izaias Bregonci. 

O Cetcaf agradece o apoio irres-
trito recebido do presidente do 
Sindicato Rural de Castelo, Fran-
cisco Valani da Cruz. O treinamento em Castelo com técni-

cos do Ater foi um sucesso!


