
 

Premiação do café conilon de Cachoeiro nos 
Estados Unidos. 

Prezados Senhores 
  
Noticias boas tem que ser divulgadas. 
  
A amostra de café produzida em Alto Boa Vista, distrito de São Vicente, Cachoeiro 
de Itapemirim chegou a ser classificada entre as três melhores degustadas na 23ª 
Feira da Associação Americana de Cafés Especiais que é considerada uma 
das mais relevantes do mundo nesse segmento. A INCAPER/CACHOEIRO festeja 
e dá uma dica do porque deste resultado. Segue fotos, em anexo, dos tratos 
dispensados para atingir tal feito. 
   
  
Atenciosamente. 
Ramiro Teixeira Lima 
INCAPER CACHOEIRO 
 
 
 

 Notícias da Prefeitura 

 

Café de Cachoeiro faz sucesso nos Estados Unidos 

 

José Arcanjo e o diretor do Coffee Quality Institute, com a amostra de café que 
que ficou entre as melhores  



 
 

O café de Cachoeiro de Itapemirim ocupou lugar de destaque na 23ª Feira 
da Associação Americana de Cafés Especiais, que aconteceu na semana 
passada, em Houston, nos Estados Unidos. Uma amostra produzida em Alto Boa 
Vista, no distrito de São Vicente, chegou a ser classificada entre as três melhores 
degustadas no evento. 

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, José 
Arcanjo, que esteve na feira, não foi indicado o café melhor, que ficaria com a 
primeira colocação. Mesmo assim, o fato da amostra cachoeirense ter sido 
classificada entre as três melhores foi comemorado pela prefeitura. 

“Foi extremamente gratificante ter participado do evento, pois fiquei 
emocionado quando vi que nossa amostra estava na mesa de degustação. Além 
disso, consegui fazer importantes contatos com pessoas interessadas em 
conhecer nosso café”, disse o secretário, que está voltando dos Estados Unidos. 

A 23ª Feira da Associação Americana de Cafés Especiais é considerada 
uma das mais relevantes do mundo nesse segmento. Por isso mesmo, 
Cachoeiro fez questão de marcar presença para divulgar o produto local, que é 
um dos mais importantes para o meio rural do município.  

Para divulgar a produção local, a prefeitura chegou a enviar cinco amostras 
de café produzidas em Cachoeiro para a revista Conillon Brasil, mas só duas 
chegaram a ser realmente levadas para o evento e degustadas, devido à 
quantidade de amostras capixabas. 
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EMAIL ENVIADO PELO CETCAF EM 10/05/2011 
 

Prezado Ramiro Teixeira Lima; 

INCAPER - CACHOEIRO 

 

Foi com imensa satisfação que recebemos seu e-mail dando conta do sucesso 

do café de Alto Boa Vista, distrito de São Vicente em Cachoeiro de Itapemirim 

na Feira de Houston nos USA. 

 

Parabenizamos a vocês pelo sucesso e também nos sentimos gratificados pelo 

fato de termos realizado em São Vicente um Curso Prático de Cafeicultura 

Sustentável juntamente com o Incaper Local. 

 

Transmita a todos, os nossos mais sinceros e efusivos cumprimentos. 

 

Cordialmente 

Frederico de Almeida Daher 

Superintendente do CETCAF 
 


