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DIA DO VINHO BRASILEIRO

Ação alcança mais de 1 milhão de
pessoas e premia cinco apreciadores
A ganhadora do “Vinho por um ano” é a sommelier Paola Nogueira,
de Jundiaí. Páginas 4 e 5
Foto: Jeferson Soldi

BRAZIL
WINE
CHALLENGE

Inscrições encerram
no dia 15 de agosto
Página 3

Safra 2020

Avaliação da Safra das Safras
será no dia 7 de novembro
Vinícolas já podem inscrever suas amostras. Página 7
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ABE aposta em palestras online e gratuitas
Profissionais da cadeia produtiva da uva e do vinho têm a
oportunidade de se atualizar mesmo em tempos de pandemia
O distanciamento controlado,
gerado em função da Covid-19, não
impediu que a ABE cumprisse sua
missão de oportunizar aos associados
a atualização profissional, a partir
de temas relevantes adequados
para o momento vivido. Diversas
palestras virtuais gratuitas estão
sendo programadas, abertas inclusive
para profissionais que não integram o
quadro social. Os temas contemplam a
área técnica.
A primeira foi no dia 3 de junho,
com o tema “Gestão da Nutrição
Nitrogenada
na
Fermentação
Alcoólica”, com o enólogo e Mestre
em Gestão de Vinícolas pela
Bordeaux Sciences Agro, França,
Bruno Munhoz. Na sequência, o Dr.
Giuliano Elias Pereira, que atua na
área de Vitivinicultura e Enologia
como pesquisador da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, falou sobre “A produção e
as pesquisas com uvas, sucos e vinhos
no Nordeste Brasileiro: Vale do São
Francisco e Chapada Diamantina”, no
dia 23 de julho.
O quarto tema, “Bate-papo sobre
investimentos em tempos de Selic a
2,25%”, foi abordado pelo assessor
de Investimentos do Sicredi, Daniel
Kurmann. A conversa ocorreu, no
dia 29 de julho. Por fim, a enóloga
e farmacêutica Isabela Peregrino
conduzirá a palestra do dia 5 de
agosto, sobre “Dupla Poda”. Ela atua
na Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais, Campo Experimental
de Caldas (EPAMIG).
A transmissão das três palestras
foi online via Google Meet.
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10º BRAZIL WINE CHALLENGE

Uma volta ao mundo pelos vinhos
Vinícolas e importadoras têm menos de um mês para
inscrever suas amostras na maior vitrine da América Latina,
que será realizada em outubro, com a chancela da OIV
As amostras estão chegando
de diversas partes do mundo; mas
a Associação Brasileira de Enologia
(ABE) chama a atenção das vinícolas
e importadoras para o prazo limite
das inscrições, que encerra dia 15 de
agosto. O 10º Brazil Wine Challenge,
hoje a maior vitrine de vinhos da
América Latina, acontecerá de 13 a
16 de outubro, em Bento Gonçalves,
seguindo todos os protocolos de
segurança e regras de distanciamento
social. As inscrições devem ser feitas
pelo site www.brazilwinechallenge.
com.br, onde também está disponível
o regulamento completo.
Único do país, com a patronagem
da
Organização
Internacional
da Vinha e do Vinho (OIV) e da
Associação Internacional de Enólogos

Fotos: Jeferson Soldi

(UIOE), o Concurso busca superar as
611 amostras da edição anterior. “O
vinho está em evidência no mundo
todo e o Brazil Wine Challenge tem
um importante papel de avaliar a
produção mundial, promovendo e
divulgando a qualidade disponível no
mercado”, destaca 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.
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 pandemia da Covid-19 não
mudou apenas o calendário de eventos
do setor vitivinícola no mundo inteiro,
mas também o comportamento dos
consumidores de vinho. O consumo
em casa aumentou, ampliando e
qualificando o tempo de pesquisa e,
com isso, incrementando as vendas
nos supermercados e no e-commerce,
além de abrir novas possibilidades.
Ou seja, o interesse por vinhos finos e
espumantes vem aumentando, o que
torna o 10º Brazil Wine Challenge
ainda mais importante na promoção e
divulgação da bebida.
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Ganhadora de
“vinho por um ano
inteiro” é de Jundiaí
DIA DO VINHO BRASILEIRO 2020
Reprodução

Ação teve um alcance de mais de 1 milhão de pessoas, participação
de 120 vídeos e premiou cinco apreciadores de quatro Estados
Durante 12 meses, uma caixa de
vinho brasileiro com seis rótulos de
diferentes regiões vai sair de Bento
Gonçalves, na Serra Gaúcha, e viajar
mais de 1.000 quilômetros, até chegar
a Jundiaí (SP), na casa da sommelier
Paola Nogueira, a grande vencedora
da campanha “Dia do Vinho Brasileiro:
muita história para contar”, promovida
pela Associação Brasileira de Enologia
(ABE). Os quatro ingressos para a
Avaliação Nacional de Vinhos - Safra
2020, que será realizada no dia 7
de novembro, couberam a Mariella
Miranda (Belo Horizonte - MG), Maria
Barreiros - VinhocomMaria (Maceió AL), Marcos Olívio Cisco (Barão - RS)
e Manoel Aguiar Maciel (Caxias do
Sul - RS).
Paola, que compartilhou sua
história com o vinho brasileiro em
seu perfil @panogueira.sommeliere,
vai receber em sua casa uma caixa
com seis rótulos brasileiros, durante
12 meses. Ao todo, serão 72 garrafas
de vinícolas de regiões produtoras
do país, mostrando a diversidade
e qualidade do vinho nacional. O
sorteio foi feito, no dia 21 de julho,
pelo
www.sorteador.com.br,
na
presença do presidente da ABE,
enólogo Daniel Salvador, de seu vice
André De Gasperin, da secretária
Executiva Eliane Cerveira, da diretora

da Conceitocom Brasil, assessora
de imprensa Lucinara Masiero e do
diretor da Agência Gringa, Janquiel
Mesturini.
Desde 7 de junho, Dia do Vinho
Brasileiro, quando a ação foi lançada,
até 20 de julho, apreciadores de
todas as partes do Brasil, até do
exterior, contaram suas histórias
com o vinho brasileiro, muitas
emocionantes, outras engraçadas e
até inusitadas. Foram registrados 120
vídeos, que atingiram diretamente
340 mil pessoas. A audiência da
campanha alcançou mais de 1 milhão
de pessoas, conforme relatório
de desempenho do Facebook e
Instagram. O engajamento na página
da ABE, no Facebook, atingiu 63 mil

Junto com a ABE,
também participaram da
ação a Agavi, Comissão
Interestadual da Uva,
Fecovinho, Fenavinho,
Ibravin - Vinhos do
Brasil, Sindivinho RS
e Uvibra. A ação foi
desenvolvida pela
Agência Gringa e
Conceitocom Brasil.

pessoas com 12 mil envolvimentos
e 300 compartilhamentos, ou seja,
uma performance de mais de 500%.
Já no Instagram, 25 mil pessoas se
engajaram em torno da campanha,
com mais de 400% de desempenho.
De 4.276 a página saltou para 6.007
seguidores, nos 44 dias da ação.
Para Salvador, a iniciativa superou
as expectativas e mostrou que o vinho
brasileiro está presente na vida das
pessoas de diferentes formas. “Temos
o melhor conteúdo sobre o vinho
brasileiro que se podia imaginar, e tudo
contado pelos seus fãs. Com esta ação,
nos aproximamos dos consumidores
e descobrimos que cada um do seu
jeito viveu suas experiências com o
vinho. Nosso desejo é que ele, o vinho
brasileiro, cada vez mais, faça parte da
vida dos brasileiros”, destaca.
Uma live no canal Vinhos
de Bicicleta, no Youtube, com a
participação da sommelier argentina
Cecília Aldaz, apresentadora do
programa ‘Um Brinde ao Vinho’ do
Mais Globosat; do chef, empresário e
apresentador francês Olivier Anquier
e do sommelier brasileiro Rodrigo
Ferraz, marcou o lançamento da ação.
O encontro foi acompanhado por
3.164 pessoas. O vídeo já ultrapassou
as 7,5 mil visualizações, do Brasil e do
exterior.
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DIA DO VINHO BRASILEIRO 2020

VENCEDORES
VINHO POR
UM ANO INTEIRO
(12 caixas = 72 garrafas)
1º: PAOLA NOGUEIRA
(Jundiaí - SP)

INGRESSOS PARA A AVALIAÇÃO
NA CIONAL DE VINHOS - SAFRA 2020
2º: MARIELLA MIRANDA
(Belo Horizonte - MG)

3º: MARIA BARREIROS VinhocomMaria
(Maceió - AL)

4º: MARCOS OLÍVIO CISCO
(Barão - RS)

5º: MANOEL AGUIAR MACIEL
(Caxias do Sul - RS)
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Artigos em avaliação
pelo Comitê Editorial
ABE registrou 27
artigos inscritos
para a 12ª edição

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
Dr. Vitor Manfroi

Os trabalhos, que serão publicados na 12ª Revista Brasileira de
Viticultura e Enologia, já estão sendo selecionados. A Associação Brasileira
de Enologia acredita que, dos 27 inscritos, mais da metade deve passar
pelo crivo e ser compartilhado com os leitores. Os temas contemplados
são Enologia, Viticultura, Mercado, Legislação, Enoturismo e Gestão. A
Revista será apresentada, durante a Avaliação Nacional de Vinhos - Safra
2020, no dia 7 de novembro.
Com periodicidade anual e tiragem de 1,5 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
receberão. A Revista Brasileira de Viticultura e Enologia é orientada pelo
editor-chefe Dr. Alberto Miele e pelo editor Dr. Luciano Manfroi.

Wine South America será em 2021
A Wine South America, que seria realizada em
setembro próximo, foi transferida para o período de 22 a 24
de setembro de 2021 em razão da progressão da Covid-19.
Seguindo orientações dos órgãos competentes para a
prevenção e contenção da doença, a Milanez & Milaneze,

empresa realizadora da feira, vê nesta mudança a forma
mais prudente de continuar evitando ao máximo situações
que envolvam aglomeração de pessoas. O zelo pela saúde
e bem-estar de todos os envolvidos foi determinante para
a tomada de decisão.
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Safra 2020

Foto: Tatiana Cavagnoli

Vinícolas de todo Brasil já podem inscrever amostras
Safra histórica aumenta expectativa quanto à qualidade dos vinhos brasileiros e
lança novidades, como a categoria de vinhos rosés, o grupo de tintos de corte
e a possibilidade de pequenos produtores inscreverem suas amostras
O mercado está ansioso para
conhecer a representatividade da ‘Safra
das Safras’, assim denominada pela
Associação Brasileira de Enologia (ABE)
diante da histórica qualidade registrada
este ano. Enólogos de todo o Brasil se
empenham para fazer o melhor vinho
de suas vidas.
A prova será compartilhada na
Avaliação Nacional de Vinhos - Safra
2020, agendada para 7 de novembro.
Reconhecida como a maior degustação
de vinhos de uma safra do mundo e
reverenciada por todo setor, a Avaliação
abre inscrições para vinícolas de todo
o país. O regulamento está disponível
no link https://www.enologia.org.br/
avaliacao-nacional-de-vinhos/.
Inspirada na Safra 2020 e sempre
atenta às mudanças de mercado, a
Diretoria Executiva traz duas novidades
em relação às Categorias de Vinhos

para a 28ª edição. A primeira delas é
a criação de uma categoria específica
para Vinhos Rosés Finos Secos. A
segunda, é que a Categoria Vinhos
Tintos Finos Secos passará a aceitar,
além de 100% varietais, tintos de corte.
As outras quatro categorias seguem
iguais: Vinhos Base para Espumante,
Vinhos Brancos Finos Secos Não
Aromáticos, Vinhos Brancos Finos
Secos Aromáticos e Vinhos Tintos Finos
Secos Jovens. O presidente da ABE,
enólogo Daniel Salvador, explica que
a novidade se justifica pelo aumento
da produção e consumo deste tipo de
produto.
Outra mudança significativa no
regulamento e que já vinha sendo
discutida nos últimos anos é a
participação de pequenos produtores
com produção total de até 50.000 kg
de uva. Agora, eles podem inscrever

amostras com um lote de pelo menos
3.000 litros. Para os demais, o lote deve
ter pelo menos 4.000 litros. Em todos
os casos, somente serão aceitos vinhos
de variedades vitis vinífera, secos.
Esta é a primeira vez que o evento
acontece em novembro, transferido
devido à pandemia. Daniel Salvador
tem em suas mãos o grande desafio
de realizar a edição da safra histórica
brasileira, no ano em que o mundo vive
uma pandemia.
“Estamos acompanhando de perto
o desenrolar da situação e temos
mais de um plano para garantir que a
Avaliação Nacional de Vinhos aconteça.
Por enquanto, o que pedimos é que as
vinícolas aproveitem a oportunidade
que a natureza nos deu e inscreva suas
amostras para mostrar ao mundo a
evolução do vinho brasileiro”, destaca o
Presidente.

