
No dia 5 de dezembro de 2019, em solenida-
de de confraternização do Centro do Comér-
cio de Café de Vitória (CCCV), foi empossa-
da a nova diretoria da instituição, que agora 
tem como presidente, Márcio Cândido Fer-
reira e vice-presidente, Jorge Juiz Nicchio.

As mais altas autoridades estiveram presen-
tes no evento, assim como toda a liderança 

da cafeicultura capixaba.

O Cetcaf esteve presente na posse, e seu superintendente, Frederi-
co de Almeida Daher, deixa votos de sucesso para a nova diretoria,  
agradecendo as citações que o Cetcaf recebeu nos discursos.

 “Não temos dúvidas de que a nova diretoria vai dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido. Agradecemos a citação ao nome do Cetcaf 
e  suas ações em favor da cafeicultura capixaba, feitas pelos dois 
dirigentes empossados, e continuamos à disposição para juntos for-
talecermos a cafeicultura capixaba”, disse o superintendente.

Mas um ano se inicia, e para 2020, o Cetcaf 
preparou inúmeras ações que buscam a valo-
rização do agronegócio café no Espírito Santo. 
Estão previstos cursos, treinamentos, simpó-
sios, inteiração com setores da cadeia-café, 
tudo visando ao fortalecimento cada vez maior 

da cafeicultura capixaba.

“Aos nossos parceiros registramos aqui o agradecimento pela con-
fiança depositada nos trabalhos do Cetcaf, que há 26 anos se dedica 
com empenho na tarefa grandiosa de inserção da nossa cafeicultura 
no cenário dos cafés de qualidade”,finaliza o superintendente do 
Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.
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CCCV Editorial

ÂNIMO NOVO. 
FELIZ ANO NOVO!

É sempre um bom momento 
para refletir, planejar e avaliar, 
um ano que se inicia. Dá uma 
sensação de que realmente as 
coisas iniciam novamente!

Bons números os de 2019! 
Boa colheita de café, especial-
mente o conilon! Uma pena 
que, por causa do preço bai-
xo, não resolvemos as dívidas!  
Chuvas em boa quantidade, e, 
mais uma vez, lamentar que 
boa parte da água dela provin-
da está caminhando para o mar, 
sem sua devida administração. 

Neste ponto, precisamos nos 
conscientizar, e não esperar 
por “a” ou “b”. Nós cafeiculto-
res, muito especial os de coni-
lon, dependemos da água para 
exercer esta atividade. Precisa-
mos tê-la em quantidade sufi-
ciente para, nos momentos cer-
tos, usá-la. Então, ultrapassar 
a burocracia e armazená-la é a 
nossa solução.

Nosso aprofundamento na 
compreensão do café de quali-
dade nos autoriza a certos ra-
ciocínios que compartilhamos a 
fim de que nossos cafeicultores 
melhorem sua produção, pro-
dutividade e lucratividade. Sa-
bemos que os melhores cafés 
são os de mais altas “peneiras”. 
Por quê? 

Simples raciocínio: os grãos 
maiores são os mais bem nu-
tridos e, em consequência, os 
mais completos também em 
seus aromas e sabores.  Sim-
ples assim! Fácil também en-
tender que os grãos maiores 
rendem mais no peso e após a 
torra. Basta a gente observar 
que uma saca de café “peneira 
alta”, fica menos cheio do que 
um de “peneira baixa” ou de 
qualidade inferior! É só obser-
var!

O que tem a ver a adminis-
tração hídrica e a qualidade do 
café? Tudo! Com a água na hora 
certa e na quantidade certa, le-
vamos também a adubação na 
hora e quantidade ideais, fare-
mos café de qualidade com o 
mesmo trabalho de cafeiculto-
res sem estes cuidados.

 Preciso ainda observar que, 
dos 22 a 23 milhões de sacas de 
café que consumimos, por ano, 
grande parte dele é “escolha”, 
“peneira baixa”, milho no pó e 
com baixa qualidade por todos 
estes motivos acima delinea-
dos.                           

Fiquemos atentos e orien-
tando também nossos amigos 
consumidores a se habituarem 
comprar café torrado em grão 
para moê-lo na hora de extraí-
-lo.

           Permaneçamos unidos!
                             
                   Feliz Ano Novo!

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Prêmio Realcafé/UCC

No dia 7 de dezembro, realizou-se o 15º Prêmio Realcafé UCC 
Group de Qualidade, o mais do tradicional concurso de café 
de qualidade do Espírito Santo, conduzido pela RealCafé e pela 
UCC Group.

O Cetcaf se orgulha de ter participado de mais esta edição, 
atuando como auditor sócio-ambiental das propriedades finalis-
tas do concurso.

Destaca-se nesse concurso a substantiva melhoria das condi-
ções sócio-ambientais das referidas propriedades. São avanços, 
e o Cetcaf acredita na visão do presidente do Grupo Tristão, 
Sérgio Giestas Tristão, apostando em uma cafeicultura susten-
tável para todos os elos do setor café no Espírito Santo.

O vencedor foi o produtor do município de Marechal Floriano, 
Edmar Busato, a quem o Cetcaf cumprimenta pelo seu esforço 
e dedicação, ofertando ao mercado um produto de excepcional 
qualidade.

Premiação

Legendas das fotos em 
sentido horário: 
Foto 1:  Palavra de des-
pedida do presidente Jor-
ge Nicchio.
Foto 2:  Palavra do presi-
dente empossado Márcio 
Cândido Ferreira.
Foto 3: Assinatura do 
termo de posse do novo 
presidente.
Foto 4: Jorge Luiz Nicchio 
e Frederico de Almeida 
Daher.

Curtas 
Site 

Quer começar o ano 
de 2020 por den-
tro das notícias do 
agronegócio café 
no Espírito Santo? 

Acesse o site do Cetcaf! 

Acesse: www.cetcaf.com.br 

Plano de Ação 2020

Solenidade de posse da nova direto-
ria do CCCV em dezembro de 2019

Ação

FOTO 1: Fala do presidente do Grupo Tristão, Sérgio Tristão.
FOTO 2: Sessão de debate com a jornalista especializada em café, Paula Varejão.
FOTO 3:O grande vencedor, Edmar Busato e família, recebendo o prêmio.
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