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Dores do Rio Preto
Seminário Regional no Caparaó
Nos dias 24 e 25 de julho, o Cetcaf convida todo o agronegócio café da região
do Caparaó para participar do 12º Simpósio Regional de Cafeicultores da Região do Caparaó e XI Feira de Insumos,
no município de Dores do Rio Preto.
Aproveitando que a região se destaca
como sustentáculo da cafeicultura de
arábica nas montanhas capixabas, o
evento estabelece como meta a discussão não só dessas questões, mas também da diversificação agrícola para que
o setor tenha melhor sustentabilidade
econômica, social e ambiental.
“Em sua décima segunda versão, o
simpósio é um trabalho do Cetcaf para
motivação da região de montanha, no
sentido de privilegiar a produção de café
com qualidade e estabelecer o estado do
Espírito Santo como um importante polo
de produção de cafés especiais”, explica
o presidente do Cetcaf, Dário Martinelli.
O 12º Simpósio Regional de Cafeicultores da Região do Caparaó
XI Feira de Insumos será realizado no Divisa Tênis Clube, em Dores do Rio Preto.

Arábica
Cetcaf visita produtores
Durante o mês de junho, o Cetcaf,
através de seu superintendente,
Frederico de Almeida Daher, e de
seu assessor técnico, Marcos Moulin
Teixeira, percorreu toda região produtora de arábica do Espírito Santo.
Na ocasião, foi constatada a dedicação com a qual os produtores estão
lidando com sua plantação. “O esmero de cafeicultores como Edimar
Zucon na colheita de cafés cerejas, O produtor Edimar Zucon
possibilitando a produção de cafés foi um dos visitados pela
equipe do Cetcaf
de excelente qualidade, nos deixa
muito satisfeitos”, afirma o superintendente do Cetcaf.
Essa ação faz parte do programa de vistorias do parque cafeeiro do Cetcaf, que visa aferição de safra e perspectivas futuras da cafeicultura de arábica do ES.
Quinze municípios foram visitados nesse mês.

Terreiro Coberto
Automação do revolvimento do café em
terreiro coberto
O Cetcaf e a Metalúrgica Fardin, em
Vargem Alta, avançam a cada dia nos
estudos de alternativas econômicas
para secagem do café em terreiros
cobertos.
Desta vez, o assessor técnico do
Cetcaf/ Incaper, Marcos Moulin Teixeira, e o engenheiro Agrônomo e
superintendente do Cetcaf, Frederico
Estudos com secagem mecanizada Daher, juntamente com a equipe da
em terreiro coberto
Metalúrgica Fardin, concluíram estudos que permitem o revolvimento do
café de forma automática, economizando mão de obra e permitindo uma secagem uniforme.
Essa tecnologia permitirá ao cafeicultor adotar novos parâmetros
para a produção de cafés especiais.
O assessor técnico do Cetcaf ratifica as inúmeras vantagens do
terreiro coberto, frisando que mais de 80% dos produtores capixabas são familiares, de pequenas propriedades e que por isso, o
terreiro coberto é a solução ideal. “A montagem da estrutura e sua
manutenção é mais barata que a do secador, que utiliza energia
elétrica e lenha, enquanto o terreiro necessita de luz solar”, finaliza Marcos Moulin Teixeira.

Editorial
Sem sombra de dúvida, a safra
de café no Espírito Santo não sofreu de maneira significativa os
efeitos da tão prolongada estiagem Brasil a fora.
Mesmo assim, estamos constatando perda de rendimento
(café da roça x café pilado) na
região do arábica e ataque severo de broca nas lavouras tardias
de conilon.
No cômputo geral, estamos tendo uma safra tranquila com mais
de 80% do conilon já colhido e
cêrca de 50% do arábica.
Os números previstos não deverão sofrer grandes alterações.
O grande óbice, que a cada ano
se agrava mais, é o custo da
mão de obra e sua real eficiência
produtiva.
Nesse sentido o INCAPER vem
pesquisando alternativas de
colheita mecanizada e semimecanizada para os dois cafés,
e o CETCAF juntamente com a
Metalúrgica Fardin, vem procurando soluções eficientes para
o processo pós-colheita, enfatizando o uso do terreiro coberto
e automação do revolvimento
do café no terreiro, minimizando
custos.
No corpo desse CETCAF Online,
abordaremos as conquistas que
obtivemos com o revolvimento
automático do café no terreiro
cujos dados até aqui aferidos,
nos indicam enorme perspectiva
de uso para essa tecnologia inovadora.
Os desafios estão aí postos e estamos dispostos a enfrentá-los
com trabalho e perseverança.
Trabalhemos e confiemos!
Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Curtas
Estímulo à produção
O Sebrae/ES convidou
o Cetcaf para compor o Comitê Técnico
Gestor do Projeto de
estímulo à Produção e Comercialização de Cafés Especiais do
Espírito Santo, colaborando para
a operacionalização do projeto
no estado.
Também foram convidados para
compor o projeto: Sincafé, OCB/
ES, Bandes, Secretaria de Agricultura do Espírito Santo, Incaper, Faes/Senar e Abic.

Brejetuba
No dia 7 de
agosto,
o
Cetcaf, juntamente com o
Incaper, realiza
o Encontro de
Produtores em
Brejetuba.
Na ocasião, os cafeicultores terão a oportunidade de ver uma
demonstração do novo equipamento de revolvimento automático do café para produtores das
montanhas capixabas.
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