
4 Desenvolvido por 

Centro do Comércio de Café de Vitória:
 reconhecimento merecido!

CCCV Editorial

Gostaríamos de iniciar o ano 
de 2016 com destaque para o 
Centro do Comércio de Café de 
Vitória (CCCV), que ao longo de 
toda sua história, vem contri-
buindo de forma decisiva para 
o desenvolvimento do estado 
do Espírito Santo.

Com forte tradição em expor-
tação de café, o elo exportador 
tem dado contribuição impor-
tante para o bom desenvolvi-
mento do setor produtivo de 
café no Estado.

O recorde dos últimos 13 anos 
coloca o CCCV na ponta das 
exportações, com geração de 
mais de 760 milhões de dóla-
res, contribuindo de forma ro-
busta para o saldo da balança 
comercial brasileira.

Como Cetcaf desejamos desta-
car o apoio que os exportado-
res filiados ao CCCV vêm dan-
do para que cumpramos nossa 
meta de informações tecnológi-
cas e mercadológicas ao setor 
produtivo de café.

Fica aqui o nosso agradecimen-
to a esse importante segmen-
to da economia capixaba para 
harmonização e eficiência dos 
demais setores da economia do 
Estado.

Seguiremos firmes e confiantes 
que mesmo diante das turbu-
lências do momento brasileiro 
e do déficit hídrico que assola 
a produção de café no Estado, 
continuaremos trabalhando.

Trabalhemos, pois!

Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf 
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O Cetcaf inicia o ano de 2016 prestan-
do homenagem ao seu parceiro Centro 
do Comércio de Café de Vitória (CCCV), 
que há 68 anos representa o setor que 
é o maior gerador de divisas do agro-
negócio café, o principal fornecedor da 
indústria e o que mais absorve e escoa 
a safra cafeeira. 

Em quase sete décadas de atividades, 
o CCCV desenvolve inúmeras ações que fomentam e fortalecem o 

agronegócio café no Espírito Santo. Entre tantas atividades, o Cetcaf 
destaca que, como agência da Organização Internacional do Café 
(OIC), a entidade certifica a origem das exportações pelo Espírito 
Santo. O CCCV também elabora e publica periodicamente as esta-
tísticas de exportação pelo ES e de preços de café praticados em 
Vitória e realiza a cotação diária do café.

Outra atividade importante para o setor é oferecimento de cursos 
de classificação e degustação de café, proporcionando ao produtor 
capixaba a oportunidade de aprender como avaliar as características 
de seu café e, assim, ter mais qualidade em sua produção. Além 
disso, o CCCV apoia projetos como o de Inclusão Digital “Criança 
do Café na Escola”, em parceria com o Conselho dos Exportadores 
de Café do Brasil (Cecafé), nas cidades cafeeiras, e colabora com 
a realização dos encontros regionais de cafeicultores organizados, 
buscando constantemente a melhoria da qualidade do café, aumen-
to da produtividade e a disseminação de tecnologias no campo por 
meio do Cetcaf.

Até 22 de dezembro, segundo o presidente do CCCV, Jorge Nicchio, 
em 2015, os exportadores de café embarcaram pelo Espírito Santo 
volume de 6,2 milhões de sacas, recorde nos últimos 13 anos, ge-
rando divisas para o país superiores a 760 milhões de dólares. 

O presidente do Cetcaf, Bento Ven-
turim, agradece ao CCCV pela par-
ceria e pela real contribuição para o 
agronegócio café no Espírito Santo. 
“O Cetcaf se sente honrado de ser 
parceiro do CCCV na tarefa de le-
var ao cafeicultor capixaba a melhor 
tecnologia hoje disponível para uma 
cafeicultura socialmente justa e eco-
nomicamente sustentável”. 

No dia 16 de dezembro, o Cetcaf, através de seu superintendente, 
Frederico de Almeida Daher, e seu assessor técnico, Marcos Moulin 
Teixeira, participou da solenidade de premiação do XXIV Concurso 
de Qualidade de Café de Afonso Cláudio, que premiou os melhores 
cafés conilon e arábica do município.  

O produtor Edilson Brandt, da localidade de Santo Antônio, ficou 
em 1º lugar na  categoria de café conilon, com 85 pontos, e o pro-
dutor Dazio Zambom, de Pontões, foi vencedor na categoria café 
arábica, com 90 pontos.

O concurso, que é uma realização da Prefeitura Municipal de Afon-
so Cláudio, através de sua secretaria de Agricultura, mobiliza os 
produtores do município, que vem se caracterizando como polo 
destacado na produção de cafés de qualidade superior no Espírito 
Santo, sejam eles arábica ou conilon. 

O Cetcaf parabeniza a iniciativa da prefeitura, que não têm medido 
esforços para dar ao cafeicultor afonsoclaudense o melhor incen-
tivo para melhoria de sua renda. “Os cafés de Afonso Cláudio vem 
se destacando pelo seu sabor e aroma de qualidade superiores, 
com notas que superaram os 89 pontos”, afirma o superintendente 
do Cetcaf.

Juntamente com o Cetcaf, estiveram presentes na premiação o 
prefeito de Afonso Cláudio, Wilson Berger Costa, o vice-prefeito, 
Pedro Vill, o secretário de Agricultura, Valci Pagio, e o representan-
te do Incaper local, Leandro Guisso.

Curtas Afonso Cláudio
SustentabilidadeConcurso de Qualidade de Café 

Nos dias 30 de 
novembro e pri-
meiro de dezem-
bro de 2015, o 
Cetcaf participou 
do curso Sus-
tentabilidade do 
Café,  ministrado 
pela P&A Marke-
ting Internatio-
nal, no auditório 
do Sebrae, em 
Vitória, visando à 
sustentabilidade 
da propriedade 
rural.

Os temas abordados nos dois 
dias foram: Gestão da proprie-
dade; Gestão ambiental; Locali-
zação e implantação de cafezais; 
Fertilidade do solo e nutrição do 
cafeeiro; Manejo do solo, da co-
bertura vegetal e do cafeeiro; 
Uso de água e irrigação; Prote-
ção integrada do cafeeiro; Co-
lheita e pós-colheita; Legislação 
trabalhista, Segurança, Saúde e 
Bem estar do trabalhador.

O Cetcaf parabeniza o Sebrae e 
a P&A Marketing pela iniciativa e 
oportunidade dos assuntos dis-
cutidos. 

Presidente do CCCV, Jorge Nicchio

Os premiados do 
XXIV Concurso de 
Qualidade de Café de 
Afonso Cláudio com 
equipe do Cetcaf e da 
prefeitura de Afonso 
Cláudio. 


