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DEZENAS DE PRODUTORES INSCRITOS NO CONCURSO
DE QUALIDADE DO CAFÉ
ESTÃO CONCORRENDO AOS PRÊMIOS 57 PARTICIPANTES E 66 AMOSTRAS NAS CATEGORIAS CAFÉ CEREJA
DESCASCADO OU DESPOLPADO E CAFÉ NATURAL
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DEZENAS DE PRODUTORES INSCRITOS NO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAF? Est?o
concorrendo aos pr?mios 57 participantes e 66 amostras nas categorias caf? cereja descascado ou
despolpado e caf? natural
Postado por Assessoria de Comunica??o - quarta-feira, 14 de Outubro de 2015 as 16:32:04Fonte:
Secretaria de Agricultura e Agroneg?cio
No pr?ximo dia 22 de outubro a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e
Agroneg?cio e em parceria com o Incaper, realiza o 1? Concurso de Qualidade de Caf? Ar?bica de
I?na. Est?o concorrendo aos pr?mios 57 participantes, que inscreveram 66 amostras nas categorias
caf? cereja descascado ou despolpado e caf? natural.
As localidades de S?o Jo?o do Pr?ncipe, de Rio Claro, de Fazenda Alegria e de Bonsucesso
tiveram o maior n?mero de inscritos. ?Estamos muito felizes, principalmente com a qualidade das
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amostras. Tenho certeza que ser? muito dif?cil definir os ganhadores neste concurso?, ressaltou o
engenheiro agr?nomo da Secretaria de Agricultura, Jo?o Marcos Dalvi Gava.
Segundo o engenheiro agr?nomo do Incaper, Matheus Fonseca de Souza,?durante esta semana,
as amostras ser?o catalogadas e encaminhadas para prova de institui?es e provadores
certificados. ?Agora, vamos levar todas as amostras para fazer a prova ?s cegas, e depois vamos
fazer a soma dos pontos e realizar a premia??o. Por ser o primeiro ano do concurso e com essa
seca, imagin?vamos um n?mero bem menor de inscritos. Estamos surpresos?.
Al?m da nota da prova, os participantes ser?o avaliados pela comiss?o do concurso no quesito
sustentabilidade da propriedade.
Ser?o premiados os cinco primeiros lugares de cada categoria, com valores de R$ 1 mil a R$ 4
mil. A premia??o ser? no dia 22 de outubro, ?s 16h, no audit?rio do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais.
?
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https://iuna.es.gov.br/video/2015/10/dezenas-de-produtores-inscritos-no-concurso-de-qualidade-do-cafe.html
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