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da ABE em 2015

Avaliação Nacional de Vinhos, Concurso do Espumante Brasileiro, Congresso LatinoAmericano e Brasileiro de Viticultura e Enologia movimentaram o ano. Páginas 4, 5 e 7

O Natal chegou. É hora de brindar!
Que neste Natal a emoção seja sentida em cada
momento, em cada olhar, em cada gole.
Que a energia das Festas de Final de Ano contagie a
todos com brindes de felicidade.
E que 2016 seja repleto de aromas e sabores do bem.

Boas Festas!

&

Degustações
Fotos: Acervo ABE

Eventos
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Terroir Trentino na taça
Os enólogos e diretores da ABE, Edegar Scortegagna e Daniel
Salvador, conduziram a 74ª Sessão de Degustação promovida
pela ABE, no dia 17 de setembro, em Flores da Cunha. Os
rótulos degustados foram italianos, seguindo o tema “Terroir e a
peculiaridade dos vinhos da Região Trentino – Adige / Südtirol
extremo norte da Itália”. As degustações aconteceram na Escola de
Gastronomia UCS-ICIF.

Daniel Salvador e Edegar Scortegagna com
o presidente da ABE, Juliano Perin

Ibravin elege novo
Conselho Deliberativo

143
premiações
em 2015
O Brasil segue conquistando, na taça,
premiações que reconhecem a qualidade dos seus
vinhos e espumantes. Desde 1995, já são 3.420
prêmios. Somente este ano, o país conquistou
143 premiações, sendo 105 para espumantes,
22 para vinhos tintos e 16 para vinhos brancos. O
reconhecimento veio de 11 países, sendo eles:
Argentina, Brasil, Canadá, Espanha, França, Grécia,
Hungria, Inglaterra, Itália, Portugal e Suíça. Tim! Tim!
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O enólogo e presidente da Uvibra, Dirceu Scottá, e o presidente
da Fecovinho, Oscar Ló, foram conduzidos aos cargos de presidente
e vice-presidente em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia
03 de dezembro.
O enólogo Dirceu Scottá foi eleito presidente do Conselho
Deliberativo do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) para o biênio
2016/2017. Scottá é presidente da União Brasileira de Vitivinicultura
(Uvibra) e foi indicado pelas entidades representativas da indústria
vinícola com cadeira na entidade. O presidente da Federação das
Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho), Oscar Ló,
foi eleito vice-presidente. A eleição segue o rodízio de entidades na
direção do Instituto e ocorre por consenso dos titulares.
Cassiano Farina

Degustação reuniu associados da entidade

Moacir Mazzarollo
(centro), representante dos
produtores rurais, passa
o cargo de presidente do
Conselho Deliberativo
para Dirceu Scottá, que
representa as indústrias,
tendo como vicepresidente Oscar Ló, que
fala pelas cooperativas
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ara celebrar o Dia do Enólogo,
a ABE promove, anualmente,
uma grande festa que, além de
brindar a data, também homenageia
um de seus associados como Enólogo
do Ano. Assim tem sido, desde 2004;
e, de lá para cá, 12 enólogos já foram
reconhecidos com a distinção. Desta
vez, o título coube ao enólogo Christian
Bernardi, eleito pelo voto espontâneo de
seus colegas de profissão. A Festa do Dia
do Enólogo reuniu 120 associados em
jantar, realizado no dia 23 de outubro, no
Restaurante e Churrascaria Ipiranga, em
Bento Gonçalves.
A votação, realizada de 6 a 18 de
outubro, foi homologada, mediante
regulamento, por uma comissão formada
pelo presidente da ABE, enólogo Juliano
Perin, por representantes da Embrapa
Uva e Vinho, além dos enólogos já
homenageados com a distinção. O
Enólogo do Ano 2015 será premiado com
uma viagem técnica, com o propósito de
visitar uma Feira Internacional do setor
vitivinícola.
A Festa do Dia do Enólogo contou
com muitas atrações. O enólogo Neuri
Bruschi foi o grande ganhador da adega
climatizada, sorteada pela ABE. A noite

Fotos: Janquiel Mesturini

Ex-presidente da ABE
recebeu a distinção
na festa do Dia do
Enólogo

Christian Bernardi recebeu a distinção do presidente da ABE, Juliano Perin

de brindes seguiu com a distribuição
de mimos oferecidos pela Associação,
Tuttovino e Vêneto Mercantil.
Os enólogos associados Firmino
Splendor, Firmino Splendor Jr. e Daniel de
Siqueira Ferreira foram homenageados
com o certificado de Associado
Destaque, por terem participado de 13
ações da ABE, em 2015, a maior presença
entre os associados. Eles participarão
de um concurso internacional de
vinhos na América do Sul. Em clima de
confraternização e integração, todos
participaram da Gincana do Enólogo,
que surpreendeu os profissionais com
atividades de descontração ao som da
banda Farina Brothers. O Dia do Enólogo
é comemorado no dia 22 de outubro.
Dia do Enólogo foi comemorado com festa
que integrou profissionais da região

O HOMENAGEADO
Natural de Guaporé (RS),
Christian Bernardi é técnico e
tecnólogo em Viticultura e Enologia,
com pós-graduação em Gestão
Vitivinícola.
Já participou como degustador
em 11 concursos internacionais na
Argentina, Brasil, Canadá, Espanha,
França, Holanda e Hungria.
Foi presidente da ABE, onde
carrega a experiência de ter
conduzido a Avaliação Nacional de
Vinhos, o Concurso do Espumante
Brasileiro e o Concurso Internacional
de Vinhos do Brasil. Dono de uma
retórica invejável, domina como
poucos a arte de bem falar, que
emprega como aliada à arte de
elaborar vinhos e espumantes,
condição que o tornou uma das
principais lideranças do setor na
atualidade.
Sua dinâmica permite-lhe
transformar o que é complexo em
algo fácil de ser compreendido.
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Espumante
IX Concurso

Fotos: Jeferson Soldi

Brasileiro

Júri foi formado por 44 enólogos, sommeliers e jornalistas

Foram avaliados 264 espumantes de 70 vinícolas

9º Concurso do Espumante Brasileiro premia 80 amostras
ma edição emblemática. Assim pode ser definido o
9º Concurso do Espumante Brasileiro, que chegou em
2015, com número recorde de amostras inscritas e
premiação destaque, novidade da edição. Em dois dias
de degustações, 264 amostras de 70 vinícolas de 10 regiões
produtoras do Brasil foram degustadas por 44 enólogos. A
excelência foi comprovada na premiação de 80 espumantes,
sendo cinco Grande Medalha de Ouro, 70 de Ouro e cinco de
Prata. O evento foi realizado na Câmara da Indústria e Comércio
de Garibaldi, na Capital
Brasileira do Espumante.
“Ficou visível a qualidade
do espumante Brasileiro pelo
grande número de medalhas
de ouro e, também, de Grande
Ouro”, avalia o Presidente
da ABE, Juliano Perin. Os
trabalhos seguiram normas
da Organização Internacional
da Uva e do Vinho (OIV) e
da União Internacional de
Enólogos (UIOE).
A
divulgação
dos
resultados e entrega das

medalhas ocorreu em coquetel realizado no dia 16 de
outubro, no CTG Sentinela da Serra, no Parque da Fenachamp,
integrando a programação da Festa do Espumante Brasileiro.
Confira o resultado no site www.enologia.org.br.
Destaque Manoel Peterlongo
Buscando aprimoramento condizente com a evolução do
espumante nacional, a 9ª edição do Concurso do Espumante
contou com uma novidade: o Destaque Manoel Peterlongo,
distinção especial concedida
a espumantes que se
sobressaíram
em
suas
categorias,
através
da
degustação de preferência
de cada mesa. Cinco
amostras foram premiadas
com a distinção que veio
homenagear
Manoel
Peterlongo,
responsável
por elaborar o primeiro
espumante brasileiro e,
consequentemente,
dar
início à história da bebida no
Brasil.

Bastidores: Comissão de amostras e o serviço do espumante

Fotos: Jeferson Soldi
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Congressos de Viticultura e Enologia superam expectativas

oram momentos de intensa troca de conhecimento, com
uma gama de 44 palestras divididas em quatro dias. O XV
Congresso Latino-Americano e o XIII Congresso Brasileiro
de Viticultura e Enologia reuniram mais de 500 pessoas, entre
palestrantes, estudantes e profissionais de 11 países, que se
uniram em uma celebração ao setor com um saldo positivo de
troca de experiências e superação de expectativas. No último
dia do evento, visitas técnicas em seis rotas enoturísticas fizeram
parte da programação.
Um dos grandes destaques dos congressos foi o alto nível
das palestras, atestado pelo público e palestrantes. A intensa
troca de conhecimento, devida à diversidade de pautas, foi
ressaltada pelo Presidente da ABE, Juliano Perin. “Acredito que
tenhamos atingido os objetivos traçados quando começamos

Presidentes das Associações de Enólogos Latino-Americanas: Gerardo
Aguirre, Cristian Aliaga, Juliano Perin, Fernando Pettenuzzo e Abel Furlan

a pensar nos congressos. Tivemos a preocupação de abordar
conhecimento científico de várias áreas, com retorno prático ao
profissional. O feedback positivo de palestrantes e participantes
atestou que estávamos no caminho certo”, ressaltou o
Presidente. Juntamente com a ABE, a Embrapa Uva e Vinho
promoveu e organizou o evento. Mauro Zanus, Chefe Geral
da instituição, destacou a relevância dos temas abordados nas
áreas de Viticultura e Enologia. “Quando o evento foi desenhado,
buscamos satisfação do público, com temas profundos e atuais,
mas que agradassem ao maior número de pessoas possível.
Conseguimos alcançar o objetivo com tópicos do momento,
abordamos aplicações técnicas que ajudam os profissionais e
temas que qualificam a produção brasileira.”, avalia o chefe da
autarquia. Satisfeitos com o resultado, ABE e Embrapa Uva e
Vinho estão estimulados a contribuir para receber o Congresso
Mundial da Organização Internacional da Uva e do Vinho (OIV),
em 2016.

Participantes vieram de 11 países
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Inscrições abertas para 2016. Interessados
terão quatro meses para aderir
2015 nem terminou e a ABE já trabalha na 8ª edição da Revista Brasileira de
Viticultura e Enologia. Interessados já podem enviar artigos inéditos para 2016, nas
áreas da Viticultura, Enologia, Legislação e Mercado. A iniciativa de antecipar o início
das inscrições reflete o interesse da entidade de oportunizar aos pesquisadores maior
tempo para adesão. Os trabalhos devem ser formatados de acordo com as normas
de publicação disponíveis no site da ABE - www.enologia.org.br. O prazo para as
inscrições encerra no dia 15 de abril.
Nas sete edições, foram publicados mais de 70 trabalhos originais, trazendo
denso conteúdo, que segue a metodologia científica, priorizando o ineditismo. Com
periodicidade anual e uma tiragem de 2,5 mil exemplares, a Revista é lançada na
Avaliação Nacional de Vinhos. A publicação também chega a Universidades, Escolas
e Associações de Enólogos de outros países, além de Institutos de Pesquisa e demais
instituições de ensino.
Todo trabalho tem a orientação do editor-chefe Dr. Alberto Miele.

Calendário de Eventos 2016
Fique atento à programação do mundo vitivinícola

DATA
24 a 26 de Fevereiro
26 a 29 de Fevereiro
Março
Março
16 a 20 de Março
Abril
01 e 02 de Abril
05 a 07 de Abril
11 a 22 de Abril
26 a 29 de Abril
29 de Abril a 01 de Maio
Abril e Maio
Maio
02 a 05 de Maio
29 a 31 de Maio
Junho
02 a 04 de Junho
07 a 11 de Junho
Julho
Julho
Agosto
24 de Setembro
Outubro
22 de Outubro
23 a 29 de Outubro
Novembro

EVENTO
Concurso Thessaloniki International Wine Competition
Concurso Vinalies Internationales
Concurso Chardonnay du Monde
Concurso Vinitaly - Concorso Enologico Internazionale
Concurso Bacchus
Concurso Mondial du Merlot
Concurso Challenge International Du Vin
IBRAVIN - Expovinis
Concurso International Wine Challenge
Envase Brasil | Brasil Alimenta
Concurso Mondial de Bruxelas
Decanter World Wine Awards
Concurso Lês Citadeles du Vin
IBRAVIN - APAS
Concurso Selections Mondiales
Concurso VinAgora
Simpósio Interrnacional Vinho e Saúde
VIII Concurso Internacional de Vinhos do Brasil
Ensenada Tierra del Vino
Concurso Muscats du Monde
Concurso Internacional de Vinos Vinus
XXIV Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2016
Concurso La Mujer Elige
Jantar em Comemoração ao Dia do Enólogo
Congresso da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV)
Concurso Effervescents du Monde

LOCAL
Thessaloniki - Grécia
Paris - França
Saint Lager - França
Verona - Itália
Madri - Espanha
Lugano - Suíça
Bourdeaux - França
São Paulo - Brasil
Londres - Inglaterra
Bento Gonçalves - Brasil
Plovdiv - Bulgária
Londres - Inglaterra
Bordeaux - França
São Paulo - Brasil
Quebec - Canadá
Budapeste - Hungria
Bento Gonçalves - Brasil
Bento Gonçalves - Brasil
Baixa Califórnia - México
La Peyrade - França
Mendoza - Argentina
Bento Gonçalves - Brasil
Mendoza - Argentina
Bento Gonçalves - Brasil
Bento Gonçalves - Brasil
Dijon - França

A safra 2015
na taça

Fotos: Jeferson Soldi
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Qualidade foi provada por
mais de 850 apreciadores
Avaliação Nacional de Vinhos, mais
uma vez, cumpriu seu papel de ser
o maior momento do vinho brasileiro.
Essa experiência foi vivida por mais de
850 admiradores do mundo do vinho,
no dia 26 de setembro, no Parque de
Eventos de Bento Gonçalves (RS). Das
312 amostras inscritas por 56 vinícolas,
90 foram classificadas entre os 30%
mais representativas. Destas, 16 foram
selecionadas e degustadas pelo público.
O resultado está disponível no site www.
enologia.org.br.
O som do vinho sendo servido em
taças, por movimentos orquestrados
de 90 alunos do curso de Viticultura e
Enologia foi o único ruído presente, por

Troféu Vitis 2015

cerca de cinco horas. A concentração
manteve-se durante todo o tempo,
enquanto as 16 amostras foram
degustadas e comentadas uma a
uma. Para cada amostra 90 garrafas,
totalizando um universo de 1.440
garrafas.
O caráter didático da Avaliação
Nacional de Vinhos foi reforçado por um
painel de 16 comentaristas, formado
por grandes nomes da vitivinicultura
mundial, que tiveram suas opiniões
comparadas com as impressões de cada
membro do público.
Em sua 23ª edição, a Avaliação
trouxe uma inovação em sua interação
com a plateia. Um sistema totalmente

Desde 1993, a ABE homenageia, através do Troféu Vitis, pessoas que
dedicam o seu tempo, conhecimento e talento para a promoção do vinho
brasileiro. Este ano, o Troféu Vitis 2015 Destaque Enológico foi para o Doutor
em Viticultura, consultor do CNPQ e fundador da Confraria Cavaleiros do
Vinho da Serra Gaúcha e do Congresso Brasileiro de Viticultura e Enologia
e também editor da Revista Brasileira de Viticultura e Enologia, Alberto
Miele. O Troféu Vitis 2015 Amigo do Vinho Brasileiro foi entregue para
Rosane Marchetti, que há oito safras participa do evento. A jornalista
mostra ao mundo, por meio de sua atuação no Globo Repórter e Jornal
Nacional, a importância do setor vitivinícola, seus atrativos e valores.

digital compartilhou a mediana do
público, ampliando a participação
dos apreciadores de vinho. Através
do número de inscrição e senha, o
participante pôde acessar, de seu
dispositivo móvel, uma plataforma com
o descritivo de cada amostra, registrando
sua nota. Ao final de cada amostra, o
resultado foi projetado e compartilhado
com todos.

Nosso orgulho
e agradecimento
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Obrigado a todos os parceiros de 2015 que, unidos à ABE,
trabalharam para promover e divulgar o vinho brasileiro.

