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Conilon

Editorial

Conilon e Robusta no Brasil e no mundo
Neste segundo semestre, durante o 10º
Simpósio do Produtor de Conilon, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), juntamente com o Instituto Federal do Espírito
Santo (Ifes), lançaram o livro “Café Conilon
- Conilon e Robusta no Brasil e no Mundo”.
Organizado pelo diretor de Pesquisa da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PRPPG) da Ufes, Fábio Luiz Partelli, e pelo
coordenador das Ações de Pesquisa e Desenvolvimento do Ifes, Lucas Louzada Pereira, a
publicação reúne diversas informações sobre
o mercado de conilon e robusta no Brasil e no mundo, com participação das experiências exitosas. Qualidade dos grãos, café arábica no
Espírito Santo, colheita mecanizada, conilon especial e experiências
de sucesso dos cafeicultores capixabas também estão descritas no
livro, que faz uma homenagem aos cafeicultores do Espírito Santo e Bahia.
A cada edição do Simpósio do Produtor de Conilon, a Ufes elabora
um livro e distribui, principalmente aos cafeicultores. Já foram dez
publicações e, somando neste ano, são 10 mil livros impressos sobre
os mais diversos temas que permeiam a realidade da cultura do conilon e robusta no Espírito Santo e no mundo. Em 2021, a publicação
conta com a participação de 41 autores e nas mais de 200 páginas, é
possível encontrar informações importantes para quem quer conhecer
mais a cultura e aprimorar as técnicas agrícolas, com participação de
pessoas de oito países: Angola, Brasil, Cuba, índia, México, Portugal,
República Dominicana e Vietnã.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Espírito Santo é o maior produtor de café
conilon do Brasil, responsável por 75% a 78% da produção nacional; e
é responsável por até 20% da produção do café robusta do mundo. O
café conilon é a principal fonte de renda em 80% das propriedades rurais capixabas. É responsável por 35% do Produto Interno Bruto (PIB)
Agrícola. Atualmente, existem 283 mil hectares plantados de conilon
no estado. São 40 mil propriedades rurais em 63 municípios, com 78
mil famílias produtoras. O café conilon gera aproximadamente 250 mil
empregos diretos e indiretos.
Quer ter acesso ao livro completo? Clique aqui. É gratuito!

História
Livro de conilon tem capítulo do Cetcaf
O Cetcaf também participa do livro, tendo
sido convidado para contar sua história e sua
contribuição para a cultura do conilon no Espírito Santo.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de
Almeida Daher, e o assessor técnico, o engenheiro agrônomo Marcos Moulin Teixeira,
descreveram as ações realizadas nesses 28
anos de existência, começando com sua fundação, em setembro de 1993, sendo um elo
entre todos os setores que abrangem a cafeicultura capixaba.
Frederico Daher parabeniza a Ufes e o Ifes por mais uma edição
lançada, e agradece pela oportunidade de poder participar. “Para
o Cetcaf é uma honra fazer parte de mais esse instrumento de
valorização do café capixaba. Informação certa é nosso aliado
para continuarmos em busca de um café competitivo

Fim de ano chegando!
Estamos a caminho do término do ano! Não precisa dizer que este foi mais um ano
atípico, certamente diferente de tudo que havíamos visto ou vivido anteriormente ou
até ouvido falar ou estudado! E
também nunca havíamos visto
uma variação tamanha em preços de venda de nossos cafés
commodities.
Um outro assunto que não
está resolvido, mas caminha
a passos lentos para a solução, é o seguro de nossos cafezais. Estamos tendo proposta
de duas seguradoras que vem
“namorando” este mercado e
que fez parceria com a Cooabriel para trabalhar uma forma
justa e eficaz de seguro. Trata-se de informações prestadas
pela cooperativa a respeito da
produtividade média de determinados municípios, mas com
possíveis variáveis que precisam ser mais bem trabalhadas.
Impressionante como temos
dificuldades de resolver problemas na nossa cafeicultura!
Como repetimos sempre, uma
INDÚSTRIA A CÉU ABERTO! Em
nosso estado, temos uma ferramenta que, no meu entender,
seria de grande e fundamental
importância para auxiliar na
solução de uma série destes
problemas: chama-se GEOBASIS e se encontra subutilizada
(mais uma vez, reforçando, no
meu entendimento).
Poderíamos fazer uma parceria público-privada para incrementar e fazer as melhorias
e adaptações para esta nossa
atividade. Certamente, teríamos um instrumento também
para previsão de safra e outras
utilizações de estado e colocado à disposição dos particulares. Esperamos que isto venha
a acontecer para o engrandecimento do nosso agronegócio
no Espírito Santo.
Permaneçamos unidos e
esperançosos de que possamos
utilizar proteção para o nosso
negócio, com uso da tecnologia!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas

Feliz Natal!

2022
O ano está
acabando,
e como faz
anualmente, o
Cetcaf conversa com seus
parceiros para
preparar
as suas atividades
de fomento da cafeicultura capixaba no próximo ano.
Assim que tiver finalizado o
seu calendário de ações para
2022, o Cetcaf disponibiliza em
para seus associados, parceiros
e todo agronegócio café do Espírito Santo.
O site do Cetcaf também está
sempre atualizado. É só acessar
aqui e ficar por dentro de tudo!
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