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PRÊMIO DE QUALIDADE CAFUSO/ UCC 

Novidades Editorial

Delicado o momento vivencia-
do pela cafeicultura capixaba 
quando se verifica uma subs-
tantiva queda na safra de co-
nilon.

No cômputo geral, estamos es-
timando uma frustração média 
de 20%, fazendo com que os 
números reais se aproximem 
muito da previsão da CONAB já 
que a expectativa do CETCAF 
seria maior.

Em contrapartida, não tivemos 
queda na safra prevista para o 
café arábica.

Lamentamos a perda de recur-
sos que , deixando de circular 
na região produtora trará, sem 
dúvida, impacto na economia 
regional.

Embora toda essa frustração, 
o setor produtivo continua oti-
mista, apostando em dias me-
lhores para a próxima safra.

As lavouras, tanto de conilon, 
como de arábica, estão bem 
nutridas, com aspecto de exce-
lente florada para os próximos 
dias.

Lembramos a toda cadeia do 
negócio café no Estado, que 
precisamos estar juntos no 
Centro do Comércio de Café de 
Vitória (CCCV) de 24 a 26 de 
setembro de 2013, quando re-
alizaremos o 9º Simpósio Esta-
dual do Café.

Os assuntos que serão deba-
tidos merecem a atenção de 
todos os setores (produtores, 
exportadores, torrefadores, 
comerciantes e corretores de 
café).

Será um momento ímpar.

Até lá!

Frederico de Almeida Daher
 Superintendente do Cetcaf 
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Estão abertas as inscrições para 
a 12ª edição do Prêmio Qualida-
de Cafuso / UCC. A premiação é 
o reconhecimento da Real Café - 
Café Cafuso e UCC Ueshima Co-
ffe, às famílias que se dedicam 
para produzir um café superior, 
levando em conta as condições 
socioambientais e o bem-estar 
dos trabalhadores. 

As amostras podem ser inscri-
tas até o dia 15 de outubro, e 30 

inscritos serão selecionados. Além dos aspectos sensoriais, como 
sabor, corpo e aroma, também são levados em consideração cri-
térios de boas práticas voltadas para preservação dos recursos 
naturais presentes nas propriedades competidoras. Os finalistas 
terão auditorias em suas propriedades, quando serão analisados 
os critérios socioambientais, a rastreabilidade dos cafés, além do 
uso de fertilizantes e defensivos agrícolas.

O presidente Cetcaf, Dário Martinelli, 
fala da premiação: “O Cetcaf sente-
se honrado por ser parceiro de uma 
empresa que tem participação signi-
ficativa na historia da construção da 
cafeicultura capixaba. É um prazer 
para nós participar como auditor do 
prêmio nas propriedades cafeeiras, 
tendo em vista que a questão da 
sustentabilidade terá peso específico 
importante na classificação final dos 
cafés premiados”, finaliza. 

Simpósio Estadual do Café e Feira de Insumos

Simpósio

Agenda
Durante 
o mês de 
ago s t o , 
o Cetcaf 
e s t a r á 
p e r c o r -
rendo as diversas regiões pro-
dutoras do Espírito Santo. 

Em pauta, a mobilização da 
classe produtora para sua par-
ticipação no 9º Simpósio Esta-
dual de Café.

Curtas 

Reunião
Site

Cetcaf participa de encontro com o Sincafé Já conhe-
ce o site do 
Cetcaf? 

Acesse nos-
so endere-
ço eletrô-
nico e fique 
por dentro 
de toda a 
programação do 9º Simpósio 
Estadual do Café .

Lá também é possível ter aces-
so às edições anteriores do    
Cetcaf online:

www.cetcaf.com.br 

No dia 9 de julho, o Cetcaf participou da 
reunião regional no Espírito Santo, para 
todos os segmentos do agronegócio café, 
promovido pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Café (ABIC ) em parceria 
com o Sindicato da Indústria de Torrefa-
ção e Moagem de Café do Estado (Sin-
café). 

A reunião foi importante para que todos 
se informassem sobre o mercado e para o 
sindicato ouvir as demandas do setor, a fim de auxiliar as indús-
trias, visando à recuperação da rentabilidade dos negócios e a 
longevidade das empresas. Também foram discutidos os proble-
mas que afetam os empresários do ramo e as possíveis soluções.

Estiveram presentes na reunião o presidente da Abic, Takamitsu 
Sato, o superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, 
e o presidente do Sincafé, Sérgio Brambilla, entre outras autori-
dades do setor.

A equipe do Cetcaf tem 
dedicado seus    últimos 
meses para a realização 
do 9º Simpósio Estadual 
do Café e da VI Feira de 
Insumos do Espírito San-
to, que serão realizados 
entre os dias 24 e 26 de 
setembro, no auditório do 

Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV). Neste ano, o 
tema é “Café Alavanca do Desenvolvimento do Espírito Santo”.

No site do Cetcaf já pode ser con-
ferida a programação do evento, que 
conta com debates,  painéis e homena
gens a personalidades da cafeicultura 
capixaba. No dia 25, acontecerão os 
painéis “Competitividade em Ambi-
ente Produtivo”  e “Produção x Con-
sumo e Tecnologia”. No dia 26, acon-
tecerá o painel “Socioeconomia”.

 Teremos a presença de lideranças da 
cafeicultura estadual e nacional, ca-
feicultores, exportadores, corretores, 
torrefadores, técnicos e cooperativas de café, procurando a 
sintonia de interesses em torno do setor café cada vez mais 
forte e solidário e oportunizando debates  bem objetivos acer-
ca do futuro da cafeicultura, tanto de arábica como de conilon

A estimativa é de 600 participantes, e as inscrições são gratuitas.


