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Edição Especial
Verdemar inicia venda de cafés campeões
do Concurso de Qualidade da Emater-MG
A rede de supermercados Verdemar lançou
no dia 25 um lote de cafés especiais
produzidos em Minas, com a marca “Cafés
Campeões Verdemar”. Os produtos foram
campeões do 15º Concurso Estadual de
Qualidade dos Cafés 2018 promovido pela
Emater-MG. O supermercado comprou 56
sacas de café de alta qualidade, o
equivalente a 3,4 mil quilos, e que estarão
nas gôndolas em três versões: café em grão,
moído para espresso e moído para ltro. Os
rótulos trazem a história de cada produtor.

História de Campeões
Josias Gomes - Campeão Estadual das Matas de Minas Categoria Natural e Campeão
Geral de Minas Gerais. Sempre trabalhou na lavoura de café e construiu sua família com
a agricultura familiar em Espera Feliz. Seu café é um exemplar da arábica catuaí vermelho
e amarelo do tipo natural. É adocicado, com aroma intenso e de agradável e prolongada
nalização. Com a assistência técnica da Emater, pode melhorar o manejo e gestão de
sua propriedade e já acumula prêmios.

João Domingos - 1º lugar na
categoria Cereja Descascado
Cerrado Mineiro. Produzido
em Campos Altos, é um café
arábica, fermentado por 60
horas, de aroma intenso.

Marcelo Carvalho - 1º lugar na
categoria Cereja Descascado Sul
de Minas. Produzido na fazenda
Boa Vista em Dom Viçoso, o café
possui sabor adocicado e
cremosidade.

Leandro Cristiano da Silva - 1º
lugar na categoria Natural Sul
de Minas - Produzido em
Bueno Brandão, café arábica
catuaí.

Horácio Antônio - Vice-campeão
das Matas de Minas na categoria
Cereja Descascado - Pequeno
produtor de Simonésia. Café
arábica, de aroma intenso e
sabor adocicado.

José Carlos Grossi - 1º lugar na
categoria Natural Cerrado
Mineiro. Café do tipo Arábica,
com sabor doce e levemente
frutado. Cultiva café há 40 anos
em Patrocínio.

José Paulo Borges - Vicecampeão do Sul de Minas, na
categoria Natural - Café tipo
arábica, do município de São
Gonçalo do Sapucaí,

Assista ao programa MINAS RURAL pela Rede Minas: Sábado às 8h e Domingo às 9h

