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Os 16 vinhos representativos da safra 2013

GILMAR GOMES/DIVULGAÇÃO/JC

A safra de vinhos brasileiros 2013 não foi excepcional, como
se dizia que seria, em dezembro de 2012, porque os vinhedos, em
algumas regiões, foram afetados por situações climáticas prejudiciais em janeiro e fevereiro, mas foi uma boa safra. Foi o que
se viu, sábado, na 21ª Avaliação Nacional de Vinhos do Brasil
2013, em Bento Gonçalves, promoção da Associação Brasileira
de Enologia. Dezesseis especialistas, brasileiros e estrangeiros,
provaram os 16 vinhos representativos de 30% da safra 2013 e
deram suas notas, que ficaram numa média de 90 pontos, exceção de um Riesling, degustado pelo alemão Eckhard Supp, editor
da ENO WorldWine e Effilee, que deu nota 93, a maior do evento.
Sendo a Alemanha a terra do Riesling, foi uma vitória do Riesling Itálico, da Aurora. A degustação teve a participação de mais
de 850 pessoas.

O Dia
Pela primeira

A Avaliação Nacional de Vinhos é uma grande festa

Os 16 II
Os 16 vinhos destacados foram, pela ordem: em
vinho base espumante – Chardonnay Casa Valduga;
Riesling Itálico/Chardonnay/Pinot Noir, Chandon;
e Pinot Noir Vinícola Geisse. Entre os brancos finos
secos não aromáticos: Riesling Itálico Aurora; Chardonnay Nova Aliança; Chardonnay Luiz Argenta;
Chardonnay Góes e Venturini. Nos brancos finos
secos aromáticos, Sauvignon Blanc Miolo. Entre os
tintos finos secos jovens, Cabernet Franc Salton.
Nos tintos finos secos: Merlot Bueno Bellavista Estate; Cabernet Sauvignon Rasip; Malbec Almaúnica;
Marselan Dom Cândido; Teroldego Don Guerino;
Teroldego Monte Rosário – Vinhos Rotava; e Merlot Perini. Entre as surpresas, a ausência do Tannat,
a presença do Malbec, a diminuição dos Cabernet
Sauvignon e o aumento dos Chardonnay.

De Miami
Cyraneiki, Caballito, Amigo, Zara Leandra,
G&C Flash, Zafira, Dynamo, Bonanza Van Paemel,
Makavoy, Utan, Bobby e Chalacorada desembarcaram, domingo, no aeroporto Salgado Filho, em voo
direto de Miami, e a primeira coisa que fizeram,
depois de passar pela alfândega, foi beber água
mineral para não estranhar a água clorificada do
rio Guaíba. São 12 cavalos, dos Estados Unidos,
Canadá e Venezuela, que participarão, a partir de
amanhã, na Vila Hípica, do 45º The Best Jump, concurso internacional de saltos.

Suínos
Os suinocultores estão
comemorando a decisão do
governo de prorrogar o decreto que diminui a tributação
sobre os animais vivos. A
solicitação foi encaminhada,
dia 19, pelo deputado estadual Aloísio Classmann (PTB),
presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura na
Assembleia Legislativa. O governo manterá a prorrogação
até o final do ano.

São Gabriel
O Sindicato Rural de São Gabriel concluiu a programação da 79ª Exposição-Feira
Agropecuária, entre os dias 18 e 27 deste mês, e os organizadores acreditam que será
uma das maiores. Além da exposição e venda de animais e máquinas agrícolas, haverá
atividades culturais, shows, palestras, leilões e rodadas de negócios. “No ano passado a
Expofeira de São Gabriel comercializou um volume geral de R$ 1,7 milhão e atingiu uma
das maiores médias de preço por quilo vivo de todo o Interior. Certamente temos musculatura para superar esta marca, graças ao bom momento do setor”, prevê o presidente do
Sindicato Rural de São Gabriel, Tarso Teixeira. Na noite de abertura, dia 18, este colunista
estará entre os homenageados pelo apoio ao desenvolvimento do agronegócio.

Roubo no campo
É cada vez maior o número
de roubos e assaltos em fazendas no Rio Grande do Sul. Se nas
cidades o policiamento é insuficiente, que dirá nas imensidões
dos campos, onde as distâncias
são longas, as estradas quase
todas de terra, péssimas, e o
sistema de segurança não tem
homens nem viaturas para o policiamento ostensivo. Os ladrões
agem na Fronteira-Oeste, na
Campanha e na zona Sul, principalmente. Recentemente, a propriedade rural do presidente do
Sindicato Rural de Pelotas, Fernando Müller, foi invadida, e os
ladrões carnearam quatro vacas
da raça Jersey e levaram seis terneiras, o gerador de eletricidade,
rolos de arame, arreios e ferramentas. Dados da Secretaria da
Agricultura, Pecuária e Agronegócio apontam que 600 mil cabeças de bovinos são abatidas
irregularmente por ano, grande
parte oriunda de roubos.

vez no Estado, o Brasilshop,
congresso do setor varejista de shopping, às
8h30min, no Sheraton Hotel, com a presença de
Washington Olivetto, da W/Mc Cann; o superintendente do Shopping Total, Eduardo Oltramari; Daniel Zanco, da Universo Varejo; Gustavo
Schifino, presidente da CDL Porto Alegre; e Nabil Sahyoun, presidente da Alshop.
Entrevista coletiva do prefeito em exercício
Sebastião Melo (PMDB), do diretor do DMLU,
André Carús, e do presidente do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Marcino Fernandes Rodrigues, às
9h30min, no 4º andar do Sheraton Porto Alegre
Hotel, sobre o 1º Encontro dos Gestores Públicos
de Limpeza Urbana das Capitais e 1º Fórum Internacional de Gestão de Resíduos Urbanos.
Carlos De Martini Duarte assumirá a direção
do Afocefe Sindicato, que representa os técnicos
do Tesouro do Estado. A posse foi ontem, e ele
substitui Guilherme Campos.
O advogado Fernando Malheiros Filho falará
sobre comunicabilidade e incomunicabilidade
das verbas trabalhistas, às 12h, no Iargs, com
entrada franca. Travessa Acelino de Carvalho,
21, 4º andar.
Abertura do 7º Salão do Imóvel RS, às 13h, no
Edifício Antares, avenida Carlos Gomes, 141.
Conversando sobre Turismo - Gerando Negócios, às 19h, no Hotel Deville Porto Alegre Aeroporto, à Avenida dos Estados, 1.909.
A Comissão de Valores Mobiliários promoverá
nova edição do Encontro com Investidores, no
Salão de Atos da Ufrgs (avenida Paulo Gama,
110), para analisar o mercado de capitais. Lançamento do livro Mercado de Valores Mobiliários.
Às 18h30min.
O jornalista e escritor Liberato Vieira da Cunha
autografará seu novo livro O silêncio do mundo,
às 19h, na livraria Saraiva do Moinhos de Vento,
em lançamento da AGE Editora.
O psiquiatra Fábio Brodacz autografará o livro Da guerra ao porto alegre – memórias de
Simcha Brodacz, às 19h30min, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping Country.
A Rede Laghetto de Hotéis inaugurará o Laghetto Viverone Moinhos, em Porto Alegre, situado
no bairro Moinhos de Vento.

Canoas Shopping
A Casa do Marquês, tradicional galeteria de
Porto Alegre, abrirá unidade no Canoas Shopping,
ocupando área de 445 m2 no segundo piso. O centro
comercial canoense totalizará cinco novas operações nos próximos dias: Loja MMA, Caracol Chocolates, Lupo e Cine 6D.

