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Noite de muita emoção, comemoração e de projeções 
para o ano de 2019.

No último dia 13, o Centro 
do Comércio de Café de 
Vitória realizou seu tradi-

cional Coquetel de Confraterniza-
ção Natalina. O encontro permitiu 
a interação e congraçamento de 
integrantes de diversos segmentos 
do negócio café do Espírito Santo 

e de outras praças comerciais do 
Brasil e do exterior. 

O Presidente do CCCV, Jor-
ge Luiz Nicchio, abriu a noite 
tributando homenagem à Ri-
cardo Tristão, filho de Jônice 
e Ilza Tristão, falecido preco-
cemente aos 58 anos no dia 
30/12/2017. Ricardo era dire-
tor da divisão internacional do 
Grupo Tristão, em Londres. 
Em sua mensagem de agrade-
cimento pela homenagem ao 
filho, Jônice Tristão, mencio-
nou que “Ricardo deixou para 
o mercado de café a imagem 
do compromisso, do respeito 
à concorrência e ao clientes 
e da paixão pelos negócios; 
para toda a família fica um 
legado de trabalho, integrida-
de, competência, lealdade e 
honestidade; para a esposa e 
os filhos, além do amor incon-
dicional, fica o orgulho de um 

passado raro e um exemplo para 
o futuro”. Jônice emocionou a 
todos e foi saudado de pé.

Confraternização 
Natalina do CCCV

Jônice Tristão, homenageando 
Ricardo Tristão.

Jorge Luiz Nicchio, 
Presidente do CCCV.
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Em seu pronunciamento, Jorge 
Nicchio, agradeceu ao Conselho 
de Administração e à sua Diretoria 
Executiva pelo apoio na condução 
do CCCV e elencou os desafios que 
o setor enfrentou em 2018. Porém, 
destacou as conquistas: recuperação 
da safra de café do Espírito Santo; 
crescimento de cem por cento dos 
embarques por Vitória, de 2017 
para 2018;da conquista pelos cafés 
arábica e conilon capixabas dos pri-
meiros lugares no prêmio Coffee Of 
The Year na Semana Internacional 
do Café, além da decisão da Asso-
ciação Brasileira de Cafés Especiais 
de passar a receber em seu rol de 
membros, produtores rurais de café 
conilon, demonstrando reconheci-
mento da qualidade do café conilon.

Jorge Nicchio, conclamou a to-
dos a trabalharem juntamente com 
os novos representantes políticos 
pela reconstrução da economia 
brasileira e da nossa autoestima. 
Esperançoso, afirmou que o setor 
está pronto para isso e mencionou 
investimentos de empresas associa-
das, previstos para o Espírito Santo 
em 2019.

Destacou que  “neste ano tere-
mos um incremento da ordem de 
100% nas exportações de café: 4 
milhões de sacas contra 2 milhões 
exportadas em 2017. A recuperação 
de nossa produção foi fundamental 
nessa evolução. Sem dúvida, o coni-
lon foi o responsável pela retomada 
dos números da exportação capixa-
ba. Porém, ainda estamos num pa-
tamar bem abaixo dos anos de 2014 
e 2015, quando embarcamos 6 mi-
lhões de sacas/ano”.  

Em outro momento enfatizou 
“nos últimos quatro anos sofremos 
com medidas equivocadas que re-
duziram nossa economia e levaram 
o país a um nível de desemprego al-
tíssimo. Mas estamos otimistas. Vis-
lumbramos melhoras nesse quadro 
já para o próximo ano. No que de-
pender do café no Espírito Santo, já 
para 2019, prevemos safra alta e ex-
portações perto de 6 milhões de sacas 
Cacique e Nossos associados Olam 
Agrícola farão grandes investimentos 
e se juntarão à Realcafé na industria-
lização de café solúvel em terras ca-
pixabas. Que os parlamentares eleitos 
juntamente com o Presidente possam 
de maneira responsável e equilibrada, 
nos ajudar a colocar nosso país nova-
mente nos trilhos.

Ao final, concluiu com um anti-
go provérbio que, segundo Nicchio, 
ilustra bem o espírito determinado 
de nossa classe: “Se os ventos não 
vão servir, leve os remos”.

A evento contou com a presen-
ça de diversas autoridades. O Vi-
ce-Governador do Espírito Santo, 
César Colnago, dirigiu mensagem 
de conforto à Família Tristão e de 
reconhecimento ao trabalho de Ri-
cardo Tristão. Colnago congratu-
lou-se com as conquistas do setor 
e destacou a sua importância para a 
economia capixaba e o trabalho do 
Governo do Estado em prol da ca-
feicultura do Espírito Santo.

Sua governança constitui-se do 
Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva redirecionados 
recentemente para novo mandato 
até 31/12/2019:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
E RESPECTIVOS ASSOCIADOS: 

Presidente: Jorge Luiz Nicchio (Nic-
chio Sobrinho Café S.A.)
Vice-Presidente: Márcio Cândido Fer-
reira (Tristão Companhia de Comércio 
Exterior)

Membros Efetivos:
Carlos Henrique Zurlo Bortolini (Cus-
tódio Forzza Comércio e Exportação 
Ltda.)
Cláudia Nicchio (Nicchio Café S.A. 
Exportação e Importação)
Fábio Coser Teixeira (Unicafé Compa-
nhia de Comércio Exterior)
Fabrício Tristão (Olam Agrícola Ltda.)
Júlio César Galon Moro (Blendcoffee 
Comércio Exportação e Importação. 
Ltda.)
Mário de Abreu Guerra (Marca Café 
Comércio Exportação S.A.)
Marcelo Martinho Pedro (Louis Drey-
fus Company Brasil S.A.)
Rubens Daniel Krohling (Kaffee Ex-
portadora e Importadora Ltda.)
Vicente Rubens (EISA Empresa Intera-
grícola S.A.)

DIRETORIA EXECUTIVA:

Diretor Presidente: Jorge Luiz Nicchio
Diretor Vice-Presidente: Márcio Cândi-
do Ferreira
Diretor Secretário: Fabrício Tristão
Diretor Financeiro: Fábio Coser Tei-
xeira
Diretor de Patrimônio: José Eugênio 
Ruschi Tápias
Diretor Social: Eduardo Lima Bortolini

César Colnago, vice-governador do Espírito Santo.
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