
Sucesso! A palavra resume bem os três 
dias do 9º Simpósio Estadual do Café, 
realizado entre 24 e 26 de setembro.

O evento contou com a participação de 
mais de 400 pessoas, entre autoridades 
ligadas ao agronegócio café, lideranças da  cafeicultura estadual e 
nacional, cafeicultores, exportadores, corretores, torrefadores, téc-
nicos e cooperativas de café. Todos procurando a sintonia de inte-

resses em torno do setor café cada 
vez mais forte e solidário.

O tema central do Simpósio foi: 
“Café - Alavanca do Desenvolvi-
mento do Espírito Santo” que re-
tratou com fidelidade a importância 
socioeconômica do café na econo-
mia capixaba.

Durante o evento foi sorteada en-
tre os participantes uma máquina 
de café expresso monodose, ofere-
cida pela Real Café. 

O superintendente do Cetcaf, Fre-
derico de Almeida Daher, afirma 
que o evento alcançou  seus ob-
jetivos. “Mobilizamos os pequenos 
produtores de café do Espírito San-
to. Encerramos o simpósio com o 
sentimento de dever cumprido”, 
afirma. 

O presidente do Cetcaf, Dario Mar-
tinelli, completa: “Foi um imenso 
prazer ter todos conosco na realiza-
ção do simpósio, que visa, acima de 
tudo, à valorização da cafeicultura 
no Espírito Santo e no Brasil”.

4 Desenvolvido por 

Evento é um sucesso!

Simpósio Editorial

O Cetcaf concluiu com grande 
sucesso e apoio irrestrito do se-
tor cafeeiro, o 9º Simpósio Es-
tadual do Café, de 24 a 26 de 
setembro de 2013.

Foram 378 participantes e mais 
de 30 autoridades do Espírito 
Santo e outros estados, assim 
como grande número de muni-
cípios capixaba.

As questões mais atuais do setor 
café, como análise das perspec-
tivas de médio e longo prazos, 
foram discutidas, oportunizando 
a tomada de posição quanto ao 
futuro desse importante seg-
mento da economia capixaba.

É importante destacar a co-
memoração dos 50 anos da       
Cooabriel, pioneira e responsá-
vel pelo destino do conilon no 
Estado e no País.

O Cetcaf se sente extremamente 
honrado em ter a Cooabriel em 
seu quadro de associados.

Findo o 9º Simpósio, o Cetcaf, 
além das ações que constam no 
seu planejamento até o final de 
2013, já começa a planificação 
para suas atividades em 2014. 
E temos certeza que serão tão 
frutuosas como as até aqui em-
preendidas.

Resta-nos os agradecimentos a 
quem colaborou e colabora co-
nosco, especialmente nossos 
associados, Centro do Comércio 
de Café de Vitória, Cooabriel, 
Real Café, Marca Café, Tristão 
Cia. de Com. Exterior, Unicafé, 
Simex, Fertilizantes Heringer,  
Forzza Com. e Exportação de 
Café,    Nicchio Sobrinho Café,              
Cafenorte, Perim Café e Rio 
Doce Café.

A confiança no futuro é sempre 
maior a cada dia!

Frederico de Almeida Daher
 Superintendente do Cetcaf 
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Concurso Conilon de Excelência

No dia 13 de setembro, o      
Cetcaf foi homenageado pela 
Cooabriel na solenidade de 
comemoração dos 50 anos da  
cooperativa. 

A entidade agradeceu a con-
tribuição do Cetcaf  para o 
desenvolvimento da cafeicul-

tura capixaba, especialmente a do conilon, onde sempre foi um 
aliado importante nas atividades da Cooabriel. 

O Cetcaf agradece o reconhecimento, reafirmando mais uma vez sua 
disponibilidade para a Cooabriel, que há 50 anos contribui de forma 
essencial para o crescimento do agronegócio café. 

Cooabriel

Palestra
Em 16/10, o Cetcaf participa do 
Concurso Conilon de Excelên-
cia Cooabriel, com a palestra 
“Alternativas de pós-colheita e 
Agregação de Valor ao Café”, do 
assessor técnico do Cetcaf e In-
caper, Marcos Moulin Teixeira. 

O presidente do Cetcaf, Dario 
Martinelli, e o superintendente, 
Frederico Daher, confirmam pre-
sença. 

Curtas 

Homenagem 
Agenda

Entre 4 e 8 de 
novembro, o 
CCCV realiza o 
curso de Classifi-
cação e Degusta-
ção de Café, com 
oito vagas dispo-
níveis para os cafeicultores de 
arábica ou conilon.

O curso será no CCCV a partir 
das 8h. Os interessados devem 
entrar em contato com o Cetcaf 
no tel: 27 3222-1826 e falar com 
Ernesto Pachito.
O curso é gratuito, mas o produ-
tor deverá arcar com as despe-
sas de hospedagem e alimenta-
ção em Vitória.

No dia 16 de outubro, a Cooabriel pro-
move a 10ª edição do Concurso Conilon 
de Excelência Cooabriel, e a lista dos 20 
semifinalistas classificados se encontra 
disponível no site da cooperativa. 

O concurso é uma iniciativa pioneira da 
Cooabriel na área de concursos de qua-
lidade de café conilon por meio de análi-
se das características físicas e sensoriais 

especiais da variedade. 

Além de incentivar e premiar os produtores que demonstram 
os cuidados durante a fase de preparo do café, a ação busca 
identificar os sócios potenciais produtores de qualidade na área 
de ação da Cooperativa.

Para o superintendente do         
Cetcaf, Frederico de Almeida 
Daher, a Cooabriel é uma insti-
tuição que ao completar 50 anos 
apresenta um rol de ações que 
valorizam a cafeicultura do Es-
pírito Santo e enaltece o conilon 
como café de qualidade. 

Cooabriel presta homenagem ao Cetcaf


