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Cooabriel
16º Concurso Conilon
de Excelência Cooabriel
Em outubro, a equipe do Cetcaf
esteve presente em mais uma edição do Concurso Conilon de Excelência Cooabriel, etapa 2019,
realizado em São Gabriel da Palha,
e que classificou 15 cafés produzidos pelo sistema de Café Natural e
Café Cereja Descascado.
A 16ª edição do concurso recebeu

Vista Geral de todos classificados com a dire- 69 amostras de café conilon produtoria da Cooabriel.
zidos pelos sócios na safra 2019.

Os cafés eram originados de propriedades localizadas em oito municípios da região noroeste capixaba e um município do sul da Bahia. O concurso, que acontece
desde 2003, busca incentivar e premiar os sócios que produzem e
apresentam cafés de excelentes qualidades.
O primeiro colocado produzido pelo sistema Café Natural foi o produtor de Alto Rio Novo, Adair Batista Borges. Na categoria Cereja
Descacado, o primeiro lugar foi do produtor de São Gabriel da Palha,
Rodrigo Marcio Rigo.
O presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, explica que o papel da Cooabriel é estimular seus cafeicultores a produzir grãos de
qualidade. “A própria Cooabriel dá uma remuneração a mais de 20%
para alguns cafés. Temos projetos para estreitar a relação dos produtores de cafés especiais com fornecedores que pagam um preço
diferenciado”, afirmou o presidente.
O Cetcaf parabeniza a Cooabriel por mais um concurso de qualidade. “Sem dúvida, a Cooabriel dá um grande estímulo à produção de
cafés conilon de qualidade. É um grande parceiro do Cetcaf na luta
para melhoria dos cafés produzidos no Espírito Santo”, finaliza o superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.

Legendas no sentido horário das fotos:
FOTO 1: Momento de oração na abertura da premiação.
FOTO 2: 1º lugar no Café Conilon Cereja Descascado, Rodrigo Rigo.
FOTO 3: Homenagem ao ex-presidente da Cooabriel, Antonio Joaquim de Souza Neto.
FOTO 4: 1ª lugar no Café Conilon Natural - Adair Batista Borges

Planejamento
Planejamento 2020
Durante o mês de Outubro, o Cetcaf se dedicou
ao seu planejamento para 2020, conversando
com seus tradicionais parceiros e montando
um projeto para continuidade de suas ações
em favor da cafeicultura do Estado do Espírito
Santo.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, explica que serão 28 ações diretamente ligadas aos interesses maiores do
cafeicultor capixaba, e que, embora o Cetcaf
e seus parceiros empreendam muitos esforços
para a capacitação, o produtor ainda é carente
de conhecimentos.
“Os resultados alcançados até aqui permitiram que a cafeicultura
do Espírito Santo se inserisse no contexto da cafeicultura nacional
com posições de destaque, sendo hoje, reconhecida nacional e internacionalmente. Somos campeões nacionais em Qualidade de Café
tanto no Arábica quanto no Conilon, mas mesmo assim há uma necessidade de perseverarmos nessa caminhada de transferência tecnológica ao cafeicultor”, explica o superintendente.

Editorial
Semana Internacional do
Café (SIC)!
A capital dos mineiros, Belo
Horizonte, nos dias 20 a 22 de
novembro, se transforma na
Capital da Cafeicultura Internacional em mais uma edição da
Semana Internacional do Café
(SIC).
Quem tem café de qualidade se habilita neste evento
para promover seus produtos e
concorrer ao prêmio de melhor
café do Brasil, tanto da variedade arábica quanto, conilon!
No ano passado, nessa mesma feira e concurso, o Espírito
Santo levou o 1º, 2º, 3º e 5º
lugares do Conilon e 1º e 2º do
arábica. Estas posições, deram
à nossa cafeicultura um destaque todo especial, visto que já
se sabia que os cafés de Montanhas Capixabas e do Caparaó eram bons. Mas precisava
de uma projeção ganhando e
confirmando sua presença consecutiva entre os melhores do
Brasil. E o conilon, por sua vez,
precisava ter visibilidade para
que o mundo soubesse que fazemos cafés de qualidade e especiais em todo o nosso Espírito Santo.
Este ano, vamos nós para lá
novamente. Esperançosos que
possamos repetir a dose, mas
cientes de que o nível da competição está mais elevado. Muito mais pessoas estão trabalhando na qualidade dos cafés.
Rondônia e Sul da Bahia estão
vindo com muita força para a
competição no conilon, e os cafés de Minas Gerais, São Paulo
e Bahia virão para desbancar
os nossos capixabas.
Por que estamos ocupando
este espaço com este relato?
Queremos chamar a atenção
dos produtores para este mercado que está se oferecendo para que possamos sair da
mesmice de fazer commodities
para vender só para a indústria.
Os cafés de qualidade e os
especiais têm mercado nas cafeterias e nas micro torrefações
do Brasil e do mundo com preços remuneradores. Aproveitemos o “cavalo que está passando arriado”!
Permaneçamos unidos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Site
Já visitou a
página do
Cetcaf hoje?
Acesse
o
nosso endereço eletrônico e fique
por dentro das novidades do
agronegócio café no Espírito
Santo, Brasil e no mundo.
No site também é possível
acompanhar as edições anteriores do Cetcaf Online.
Acesse: www.cetcaf.com.br
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