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Concurso Qualidade do Café Conilon

Cooabriel Editorial

Cada vez mais fica claro que a 
questão da qualidade do café é 
um caminho sem volta. As mo-
nodoses de café ampliam sua 
participação no mercado atrain-
do cada vez mais consumidores.

Elas, em sachês, e agora tam-
bém em cápsulas, que há bem 
pouco tempo eram consumo de 
poucos, se torna cada vez mais 
um bem de consumo qualifica-
do.

Nesses sachês e cápsulas, não 
há espaço para utilização de ca-
fés cujo tratamento pós-colheita 
foi menosprezado.

Diante dessa realidade, fica evi-
dente que ao cafeicultor não 
restará outro caminho que não 
seja o esmero na colheita e pós-
colheita.

O CETCAF, ao longo de sua his-
tória, vem sendo um agente 
precursor de mudanças, e as 
mudanças no processo de co-
lheita e pós-colheita tem ab-
sorvido grande parte de nossas 
energias.

Com o SENAR-ES e apoio do 
INCAPER, já realizamos treina-
mentos nessa área nos municí-
pios maiores produtores de café 
do estado, oportunizando a um 
significativo número de cafeicul-
tores as condições técnicas ne-
cessárias para sua produção. 

As resistências têm sido enor-
mes visto que os cafeicultores 
estão sempre focados no adicio-
nal de preços e nunca na perda 
significativa de peso do produto 
final.

Temos estimulado à exaustão 
o uso de secadores de fogo in-
direto e apresentado o terreiro 
coberto com revolvimento auto-
mático para produtores de porte 
médio e pequeno.

Com essas duas vertentes de 
ações, temos certeza que o Es-
pírito Santo não só se destacará 
em volume de produção, como 
sobretudo, em qualidade do pro-
duto final.

Nos últimos 20 anos o café ca-
pixaba, seja ele arábica ou coni-
lon, já conquistou espaços signi-
ficativos no ítem qualidade, mas 
necessitamos universalizar essa 
conquista para a maioria de nos-
sos cafés.

O momento é esse. Postergá-lo 
será grande equívoco.

Mãos à obra, portanto!

Frederico de Almeida Daher
 Superintendente do Cetcaf 
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No dia 22 de outubro, a Cooabriel reali-
zou o XI Concurso Conilon de Excelência 
Cooabriel – Safra 2014.

O evento de premiação contou com  
participação de mais de 180 pessoas. 
O Cetcaf esteve presente,  prestigian-
do seu associado-fundador, e mais uma 
vez pode fazer parte dessa que é a 
mais importante premiação de conilon 
de qualidade do ES. 

Foram premiados os dez melhores cafés 
Naturais e os dez melhores processados 
pelo sistema Cereja Descascado. 

O Cetcaf mais uma vez parabeniza a 
Cooabriel por continuar acreditando no 

agronegócio café do Espírito.

Cetcaf confirma data do simpósio estadual 

No dia 23 de outubro, o Cetcaf e seus par-
ceiros realizaram o 8º Encontro de Produ-
tores de Café de  Governador Lindenberg, 
quando foram debatidos as perspectivas do 
Mercado Mundial de Café, Cafeicultura Sus-
tentável e Atitudes Sustentáveis na Colheita 
e Pós-colheita de Café.

O Cetcaf agradece a todos que contribui-
ram para mais esse importante momento 
do agronegócio café do Espírito Santo. 
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Encontro em Governador Lindenberg

Em outubro,  
o Centro do 
Comércio do 
Café de Vi-
tória realizou 
o Treinamento de Qualidade em 
Classificação e Degustação de 
Café.  
E mais uma vez o CCCV dá sua 
contribuição para o conceito de 
qualidade de café a serem pro-
duzidos pelo cafeicultor. 

Em parceria com as instituições 
ligadas ao agronegócio café, o 
Cetcaf confirma que realizará en-
tre os dias 22 a 24 de setembro 
de 2015, no auditório do Centro 
do Comércio do Café de Vitória 
(CCCV), mais um Simpósio Esta-
dual do Café.

Em sua décima edição, o tema central do evento do próximo 
ano será: Colheita e Pós-colheita de Café - Uma questão de 
qualidade.

O presidente do Cetcaf, Dário Martinelli, fala sobre o evento. 
“O Simpósio Estadual do Café tem se tornando referência para 
o setor cafeeiro em nível nacional, e para o Cetcaf, ser o reali-
zador de algo tão grandioso é motivo de orgulho, mas também 
de trabalho árduo, já que a cada edição aumentam as expecta-
tivas dos participantes”, explica o presidente. 

O último simpósio aconteceu em setembro de 2013, reunin-
do mais de 400 lideranças da cafeicultura regional e nacional, 
além das autoridades ligadas ao agronegócio café. 

Momento no IX Simpósio Estadual 

Lideranças locais no Encontro de 
Produtores de Governador Lindenberg. 


