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ABE homenageia enólogos
 brasileiros com vídeo que 
reflete o momento vivido

Brindes de 
persistência
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As vinícolas brasileiras 
certamente nunca viveram 
um momento como este, 
em que o isolamento social 
é uma condição para o 
enfrentamento de um vírus 
que tomou conta do mundo. 
Ao mesmo tempo, nunca, na 
história da vitivinicultura 
brasileira, se celebrou uma 
safra com tamanha qualidade. 
Para os enólogos do Brasil, um 
sonho realizado. Por acreditar 
que todos que são afastados 
sempre se reencontram, é que 
a ABE, com a participação de 
seus diretores, criou um vídeo, 
que é uma verdadeira reflexão 
a ser feita por cada um, dentro 
e fora da taça, e que traz, como 
tema central, a persistência.

O presidente da ABE, 
enólogo Daniel Salvador, 
explica que a ideia foi 
encorajar as pessoas a manter 
a fé, a esperança e a serem 
persistentes. Segundo ele, 
são três atributos que os 

O vídeo, além de atingir organicamente quase 4 mil pessoas 
pelo facebook da ABE, também engajou pessoas, empresas e 
entidades, que compartilharam o conteúdo com um universo 
muito maior. Uma curiosidade é que o desempenho foi maior 
entre as mulheres, que chegaram a 61%, a maior com idade 
entre 35 e 44 anos.

Texto do vídeo

Na história do homem, tragédia e graça se 
sucederam muitas vezes.
E a esperança reside na certeza de que, sempre, 
sempre, há sol após cada tempestade.
E que todos que são afastados se reencontram.
 
Persista, para além do possível.
Nós persistimos, por décadas
Para elaborar grandes vinhos e espumantes.
Quando o clima não ajuda, nós persistimos.
E quando ele ajuda, nós nos deliciamos.
E isso mostra que após cada tempestade, o sol volta 
a brilhar.
E cada desafio encarado com persistência cria um 
vinhedo mais forte.
Nós somos os enólogos do Brasil.
Nós somos persistentes.
Agora, seja você também.
Porque amanhã, o sol voltará a brilhar.
E nós voltaremos a brindar, bem de perto.
 
Em 2020, vivemos a melhor safra de uvas da 
história do Brasil.
Quando nos reencontrarmos, para brindar bem 
de perto, teremos a certeza de que o nosso maior 
legado é a persistência e o amor por tudo aquilo 
que a natureza e a ação do homem são capazes de 
proporcionar.
 
Uma homenagem dos enólogos do Brasil a todos 
aqueles que trabalham, empreendem, salvam vidas 
e nunca perdem a esperança.

vinhateiros e enólogos do 
Brasil aprenderam safra 
após safra, quando todos 
diziam que a vitivinicultura 
brasileira seria uma perda de 
tempo, um investimento sem 
volta. “Associamos estes dois 
aspectos – a brilhante colheita 
e o momento crítico – para 
incentivar o resgate social e 
econômico do vinho nacional 
a quem puder e preferir. E que 
todos possam brindar a vida”, 
ressalta.

Além de Daniel Salvador, 
também participaram do 
vídeo os enólogos diretores: 
Antonio Czarnobay, Daiane 
Badalotti, André Gasperin, 
Bruna Cristófoli, Edegar 
Scortegagna, André Larentis, 
Dirceu Scottá, Bruno Motter, 
Carlos Abarzúa e Felipe 
Bebber. De forma simples, 
mas com um texto potente, o 
roteiro foi desenvolvido pelo 
jornalista Janquiel Mesturini, 
da Conceitocom Brasil.
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10º Brazil Wine Challenge
será realizado em outubro

Com a mudança de data, amostras
podem ser inscritas até 15 de agosto

Fotos: Jeferson Soldi

A pandemia da Covid-19 mudou 
o calendário de eventos realizados 
no mundo inteiro. Com o 10º Brazil 
Wine Challenge não foi diferente. 
A ABE transferiu a data, que seria 
de 2 a 5 de junho, para o período 
de 13 a 16 de outubro. Com isso, o 
prazo para importadoras e vinícolas 
do mundo todo inscreverem suas 
amostras foi estendido até 15 de 
agosto, podendo ser feitas pelo 
site www.brazilwinechallenge.com.
br, onde também está disponível o 
regulamento completo.

Realizado em Bento Gonçalves, 
na Serra Gaúcha, este Concurso 
é o único no Brasil credenciado 

NOVAS DATAS
10º BRAZIL WINE CHALLENGE

Inscrições de amostras:

até 15 de agosto

Recebimento de amostras:

até 15 de setembro

Degustações:

13 a 15 de outubro

Jantar de Premiação:

16 de outubro

pela Organização Internacional da 
Vinha e do Vinho (OIV) e pela União 
Internacional de Enólogos (UIOE). As 
degustações, que acontecerão de 13 a 
15 de outubro, assim como o Jantar de 
Premiação, no dia 16, serão no Centro 
Empresarial de Bento Gonçalves, 
integrando a programação paralela 
da Fenavinho 2020, numa parceria 
firmada com o Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC-BG).

A ABE já está recebendo inscrições 
de todas as partes do mundo. As 
amostras devem ser enviadas até o 
dia 15 de setembro. A expectativa da 
ABE é superar as 611 amostras de 18 

países da edição anterior. “Teremos 
mais tempo para sensibilizar vinícolas 
e importadoras. Esperamos que 
essa crise do Coronavírus passe 
e a gente consiga realizar a maior 
edição da história do evento”, afirma 
o presidente da ABE, enólogo Daniel 
Salvador.

A cada três amostras inscritas, 
a quarta é gratuita. Para cada vinho 
inscrito é necessário enviar quatro 
garrafas rotuladas, laudo analítico 
assinado e cópia da Ficha de Inscrição 
online. Mais informações podem ser 
obtidas pelos e-mails enologia@terra.
com.br e info@brazilwinechallenge.
com.br.
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REVISTA BRASILEIRA DE
VITICULTURA E ENOLOGIA

Trabalhos inéditos agora serão 
avaliados pelo Comitê Editorial

Concluída a fase de inscrições, 
agora a ABE trabalha na avaliação 
dos artigos de Enologia, Viticultura, 
Mercado, Legislação, Enoturismo 
e Gestão, a cargo de especialistas 
que integram o Comitê Editorial. 
Mais uma vez, a entidade 
comemora a adesão chegando a 
27 artigos inscritos. O número 
só fica atrás do desempenho 
alcançado em 2018, quando foram 
registradas 32 inscrições. A 12ª 
Revista Brasileira de Viticultura e 
Enologia será apresentada durante 
a Avaliação Nacional de Vinhos – 
Safra 2020, no dia 26 de setembro, 
em Bento Gonçalves.

Destes 27 trabalhos, 
somente serão publicados 
aqueles aprovados pelo Comitê, 
o que deverá chegar a 150 artigos 
inéditos em 12 edições, um projeto 
que contribui expressivamente 
com a evolução do setor vitivinícola 
por meio do compartilhamento 

ProWine
São Paulo 2020

A ProWine São Paulo acontecerá, 

de 20 a 22 de outubro, no Transamérica 

Expo Center. Com o propósito de 

gerar negócios e desenvolver a 

indústria, a Feira projeta reunir mais 

de 4 mil visitantes qualificados, 350 

marcas de vinhos e destilados e 15 

países visitantes.

O resultado do principal guia de vinhos da América Latina será apresentado, 
no dia 19 de outubro, em São Paulo, durante a ProWine 2020 e, no dia 23, no Rio 
de Janeiro. O conteúdo do guia reúne, em mais de 1.200 páginas, o resultado da 
degustação de mais de três mil rótulos, além de descrições, pontuações e dicas 
de harmonização com informações relevantes sobre as vinícolas. Em português 
e inglês, a edição reúne, de forma prática, completa e objetiva, informações 
sobre os melhores vinhos e espumantes da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. 
5 mil exemplares são vendidos também nos Estados Unidos. Todo trabalho é 
avalizado pelo especialista chileno Patricio Tapia, crítico que idealizou a obra, 
consolidando-a como referência para importadores e, principalmente, para 
lojistas e consumidores de todo o Brasil. A publicação é da Inner Editora. 

27 artigos são inscritos para
a 12ª edição da publicação

de estudos relevantes para toda 
cadeia produtiva da uva e do vinho. 
Além disso, a Revista também 
passou a ser um canal que destaca 
pesquisadores, sendo a única 
publicação técnico-científica do 
setor no Brasil.

Com periodicidade anual e 
tiragem de 2,5 mil exemplares, 
a Revista é distribuída entre o 
público da Avaliação Nacional 
de Vinhos e associados da 
ABE. Universidades, Escolas e 
Associações de Enólogos de outros 
países, bem como Institutos de 
Pesquisa e demais instituições de 
ensino, também recebem a revista. 
A Revista Brasileira de Viticultura 
e Enologia é orientada pelo 
editor-chefe Dr. Alberto Miele e 
pelo editor Dr. Luciano Manfroi. 
O PDF das edições anteriores 
pode ser acessado no site https://
www.enologia.org.br/revista/
downloads/1.

Guia Descorchados 2020

Comissão Organizadora
Daniel Salvador, Dr. Alberto 
Miele, Dr. Luciano Manfroi, 
Edegar Scortegagna, Carlos 
Abarzúa, Christian Bernardi, 
Dra. Cláudia Stefenon, 
Dario Crespi, Juliano Perin

 Comitê Editorial
Dr. Alberto Miele (Editor-Chefe), 
Dr. Luciano Manfroi (Editor), 
Dr. Carlos Eugênio Daudt, 
Dra. Cláudia A. Stefenon, 
Dr. Celito Crivellaro Guerra, 
Dr. Eduardo Giovannini, 
Dr. Erasmo José Paioli Pires, 
Dr. Jean Pierre Rosier, Dr. Maurilo 
Monteiro Terra, Dra. Regina 
Vanderlinde, Dr. Sérgio Ruffo 
Roberto e Dr. Vitor Manfroi
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O que o mundo do vinho nos 
ensina em período de 
enfrentamento à Covid-19

Mudança no consumo de vinho

Reprodução: www,roteirodovinho.com.br

Encontramos, na cultura 
do vinho, muitas semelhanças 
com comportamentos e hábitos 
indispensáveis para superar uma 
crise como a que estamos vivendo. 
Resiliência, persistência, versatilidade, 
adaptabilidade, superação e evolução 
estão intimamente ligadas ao mundo 
do vinho e, agora, a esta pandemia do 
Coronavírus.

Ao elaborar um vinho, todo 
enólogo encontra, na persistência, 
a qualidade ideal para garantir que 
a uva atinja os padrões mínimos 
exigidos, além da própria análise 
sensorial depois de pronto. A mesma 

A Campanha Gaúcha acaba de conquistar sua Indicação 
Geográfica (IG), na espécie Indicação de Procedência, para Vinhos 
e Espumantes. A notícia foi publicada na Revista de Propriedade 
Industrial do dia 5 de maio. Esta é a sétima IG do Rio Grande do 
Sul para o segmento de vinhos. A concessão é da Associação dos 
Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha.

A região demarcada compreende 44.365 km², abrangendo 
Aceguá, Barra do Quaraí, Candiota, Hulha Negra, Itaqui, Quaraí, 
Rosário do Sul, Santana do Livramento, Uruguaiana, Alegrete, 
Bagé, Piraí, José Otávio, Dom Pedrito, Ibaré, Maçambará, Bororé, 
Encruzilhada, Torquato Severo e Joca Tavares.

versatilidade, para driblar os desafios 
da atualidade, também se aplica à 
harmonização de um vinho, assim 
como a adaptabilidade decorrente 
das estações do ano. E é justamente 
esta flexibilidade que permite ousar, 
explorar a criatividade e colocar 
os sentidos à prova. Nesta batalha 
contra a Covid-19, com restaurantes 
e bares fechados, é que as vinícolas 
encontram alternativas para enfrentar 
a crise. Lives, degustações virtuais 

e investimento em lojas virtuais são 
ações que vêm ganhando atenção no 
meio para driblar o distanciamento 
social.

O consumo de vinho em casa 
passou a ser uma prática ainda mais 
difundida. Com isso, a venda de vinhos 
em supermercados e pelo e-commerce 
vem aumentando. Existem registros de 
vinícolas que ultrapassam o aumento 
de 60% em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Foto: Divulgação

Mais uma IG de vinhos, a sétima no RS

Mesmo com a pandemia do Coronavírus, 
a ABE não parou suas atividades. O trabalho 
home office pela diretoria segue em ritmo 
normal, além da continuidade da operação 
Executiva, na sede da entidade, mediante todos 
os cuidados exigidos para o enfrentamento da 
Covid-19.

De longe e tão perto




