
Qualidade e inovação. Essas palavras definem bem 
a 10ª edição do Concurso Conilon de Excelência 
Cooabriel, realizado em 16 de outubro. O evento 
premiou os dez melhores cafés naturais e os dez 
melhores processados pelo sistema Cereja Descas-
cado, distribuindo, ao todo,  160 sacas de café em 
prêmios.

O vencedor da categoria Natura foi Bertil Lauvrs, de Nova Venécia, 
concorrendo com um lote de 24 sacas de café seco em terreiro de 
cimento. O café foi produzido no Sítio Lauvrs, Córrego Rio Quinze de 
Novembro, em Vila Pavão-ES. 
 
O primeiro lugar na categoria Cereja escascado, foi Samara Caetano 
Marquiori, de Águia Branca-ES, concorrendo com um lote de 65 sacas 
de café com secagem em secador a 
fogo indireto. O café foi produzido no 
Córrego Rio do Campo, em Barra de 
São Francisco. 
 
O Cetcaf parabeniza a Cooabriel pela 
realização do concurso que incentiva e 
premia os produtores que demostram 
cuidado na fase de preparo do café. 
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Cafeicultores premiados

Cooabriel Editorial

Adentramos o mês de outubro 
com preços do café alcançan-
do patamares críticos, levando 
o cafeicultor ao desalento (vide 
gráfico).

Visitando todas as perspectivas 
de curto prazo não consegui-
mos visualizar nada que possa, 
dentro do contexto de mercado, 
mudar essa difícil realidade.

Curioso que o consumo de café 
continue em escala ascensional, 
os estoques no exterior não es-
tão elevados e a produção segue 
níveis normais de previsibilidade.

Então onde estão os gargalos 
que permitem essa queda tão 
vertiginosa nas cotações?

Sabe-se que os cafeicultores em 
2011/2012 retiveram café para 
impulsionar as cotações e com 
isso retiveram mais do que o ra-
zoável. As quedas de safra dos 
países da América Central estão 
sendo cobertas pelo aumento da 
produção na Colômbia,e o Vietnã 
parece estar capacitado a uma 
grande safra.

Com isso os preços continuarão 
em patamares baixos, deixando 
para trás um rastro de desalen-
to e ansiedade por parte do setor 
produtivo.

O momento é de cautela na co-
mercialização do café, comercia-
lizando apenas o indispensável 
para cobrir possíveis necessida-
des de desembolso financeiro.

Alertamos à necessidade de não 
se adiar os tratos culturais, espe-
cialmente a fertilização, manten-
do as lavouras nutridas e capaci-
tadas a produtividades elevadas, 
reduzindo o custo de produção.

O engajamento do Governo Fe-
deral, num possível processo de 
intervenção, é lento e nem sem-
pre eficaz.

O cafeicultor precisa manter o 
foco de longo prazo e se manter 
otimista, embora as preocupa-
ções do momento presente.

Culpar os outros setores no ne-
gócio café em nada ajudará na 
solução dessa situação constran-
gedora.

Trabalhemos confiando!

Frederico de Almeida Daher
 Superintendente do Cetcaf 
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Estudo da mosca do estábulo

No dia 21 de outubro, o Ce-
tcaf esteve presente no au-
ditório da Federação de Agri-
cultura do Estado do Espírito 
Santo (Faes) com a presença 
de todos os sindicatos rurais 
do Estado e autoridades do 
setor agrícola. 
Em pauta, a crise do setor 

cafeeiro e soluções emergenciais para minimizar o problema. 

Pesquisa

Curtas Faes

Durante o mês 
de novembro o 
Cetcaf realiza 
auditorias socio-
ambientais nas 
p r o p r i e d a d e s 
dos cafeicultores 
classificados no concurso de 
café arábica CAFUSO/UCC.

O Cetcaf, em parceira Incaper, ini-
ciou estudo de pesquisa de campo 
com assessoria do entomologista 
do Incaper, Davi Martins, visando 
esclarecer as dúvidas sobre a pos-
sibilidade de reprodução da mosca 
do estábulo (Stomoxys calcitrans) 
em palha de café na lavoura cafe-
eira. 

Com os resultados que virão será possível orientar melhor o pro-
dutor no uso do insumo. “A palha do café é de grande importân-
cia para a recomposição de matéria orgânica no solo do cafeeiro 
com fornecimento de fertilizantes essenciais Os estudos permiti-
rão o uso correto”, explica o superintendente do Cetcaf, Frederico 
de Almeida Daher.

O trabalho está previsto para ser concluído até janeiro de 2014. 

Reunião com representantes do setor

CAFUSO/UCC

Entre 6 e 8 de novembro, acon-
tece, em Domingos Martins, o 
Encontro dos Cafeicultores das 
Montanhas Capixabas. 

O Cetcaf estará presente nos 
dias  7 e 8. 

Montanhas Capixabas

Leonardo Tonini

Cooabriel

Marcos Moulin Teixeira

No dia 15 de outubro, o superintendente do 
Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, esteve 
no gabinete do Governador do Espírito San-
to, Renato Casagrande, participando da ce-
rimônia de assinatura do Decreto de Barra-
gem, que estabelece que as barragens com 
finalidade agropecuária, licenciadas pelo 
Idaf, serão consideradas empreendimentos 
de interesse local. 

O decreto possibilita a supressão de vegetação em estágio inicial de 
regeneração, assim como árvores isoladas ou em aglomeração lo-
calizadas em áreas de preservação permanente (APP) para as cons-
truções de barreiras com fins agropecuários. 

Documento
Assinatura do Decreto de Barragem 

Leonardo Tonini

Preço do café


