
DAREDAÇÃO

O sabor da terrinha será o
protagonista deste domin-
goemSantos,quandoacon-
tece a 11ª edição do Dia de
Portugal,aprimeiraemfor-
mato virtual, com apresen-
tações de fadistas e grupos
musicais, alémdevídeosde
ranchos folclóricos emuita
comidatípica.
Os tradicionais pratos tí-

picos portugueses poderão
serão pedidos por delivery
emestabelecimentoscadas-
trados pela festa, que terá
umalive transmitidadas12
às 15 horas, pelo Facebook
do Dia de Portugal e pelo
YouTubedaSB7.
Tasca do Porto, Restau-

ranteAlmeida eBarGoiás
terãopratos especiais nes-
te dia para entrega em
domicílio ou retirada.
Quem quiser optar por vi-
nhos portugueses e al-
guns petiscos para degus-
tar durante a live, poderá
encomendarkits doLaticí-
nios Marcelo e da distri-
buidoraVinhos eTais.
Érecomendadoqueasen-

comendas de pratos e vi-
nhos deverá ser feita com
antecedência para que as
entregaspossamserprogra-
madas. Parte da renda será
revertidaparaaEscolaPor-
tuguesa, que também fará
venda de Pastéis de Belém,
sobencomenda.

FAMÍLIAS

A Escola Portuguesa aten-

de, exclusivamente, crian-
ças de famílias de baixa
renda, com idades entre
três e seis anos, residentes
nas áreas do Paquetá, Vila
Nova, Mercado, Centro e
Monte Serrat. A institui-
ção conta com 120 alunos,
em período integral. Além
de educação pré-escolar
gratuita, os alunos rece-
bem alimentação, unifor-
mes de verão e inverno,
material escolar e aulas de
informáticaeducativa e re-
creaçãodiversa.
A manutenção da Esco-

la Portuguesa é feita coma
a contribuição de 218 pa-
drinhos, que arcam com
35% das despesas. A Pre-
feitura de Santos contri-
bui também com 35%, os
30% restantes são apura-
dos através de eventos co-
moalmoços, jantares e fes-
tas, como o Dia de Portu-
gal, que supremadeficiên-
cia financeira.

Santé! Desde a semana passada o
vinho brasileiro virou o tema corren-
te para a grande maioria dos profis-
sionais domundo do vinho, no Brasil
e exterior.
O motivo da polêmica é que che-

gou às mãos do ministro Paulo Gue-
des, da Economia, um documento
reivindicando váriasmedidas preten-
didas pela Uvibra (União Brasileira
de Vitivinicultura), Fecovinho (Fede-
ração das Cooperativas Vinícolas do
Rio Grande do Sul) e da Agavi (Asso-
ciação Gaúcha de Vinicultores), em
prol do setor vitivinícola.
No documento, o pleito era de uma

melhorcompetitividadedoprodutona-
cionaldiantedos importadoseagaran-
tiadesobrevivênciadosetor.
Porém, a controvérsia foi tamanha,

que estas mesmas entidades decidi-
ram voltar atrás em pontos cruciais do
documento que recaíam sobre os vi-
nhos importados.
Destaco dois quesitos, os mais rele-

vantes, dentre outros, que causaram
polêmicas:

1.Manutenção de umaalíquota fixa
do imposto de importação no pata-
mar de 27% tanto para vinhos quanto
espumantes estrangeiros, principal-

mente para os produtos oriundos do
Chile que possuem desgravação total
sem fazer parte doMercosul, por pelo
menos, 5 anos;

2.Criaçãodeummecanismode con-
troledeimportações,medianteaprova-
ção prévia das licenças de importação,
como forma de criar barreiras não
tarifárias para ingressos dos vinhos

importados (vinhos e espumantes)
por,pelomenos,5anos.
O fato de nem todos os produtores

brasileiros, em especial os pequenos
produtores, terem tido conhecimento
do documento, também pesou. Aliás,
muitosnemfazempartedessasentida-
des. E ainda, grande parte dos envolvi-
dos, sequer teve acesso ao documento
que chegou à Capital Federal. O que já

demonstra uma grande falta de trans-
parência na formulação das políticas
dedefesacomercialdoBrasil.
Quanto à demanda em relação aos

vinhos chilenos, saliento que o Chile
faz parte do Mercosul, sim, desde
1996, não como membro efetivo, mas
como associado. E como associado
tem obrigação da desgravação total.
Existe um Acordo Bilateral entre Mer-
cosul e Chile. Esse acordo traz benes-
ses econômicas tanto para o Brasil
quantoparaoChile, fato.
Relevantedestacarquecomapande-

mia e a consequente crise econômica,
torna-se importante a preservação de
empregos e investimentos tecnológi-
cos em todo o setor de produção do
vinho nacional. Sim, é fundamental
que se garanta a sobrevivência do se-
tor produtivo do vinho,mas aomesmo
tempo a redação do documento mos-
travapontosduvidosos.
Consideráveldestacarqueas reivin-

dicações do documento recaiam so-
bre todo o vinho importado, de qual-
quer procedência. Concordo que o
setor produtivo do vinho nacional de-
va sim, reivindicar mecanismos para
diminuir as tarifas tributárias impos-
tas pelas nossas leis, o custo Brasil é
muito alto, mas não haveria que se

barrar as importações. A oferta e
procura só fez aprimorar a nossa in-
dústria, o nossovinho.
Diante da pandemia da covid-19,

surpreendentemente, o consumo do
vinho brasileiro aumentou bastante,
e creio não seria esse o momento
ideal para barreiras contra os impor-
tados,mas simde se fomentar tanto a
produçãocom financiamentose inves-
timentos quanto o consumo da bebi-
da que tanto divulgo aqui, a vocês
queridos leitores.
As entidades retiraram as reivindi-

caçõesde restriçõesaos vinhos impor-
tados, diante do alarde causado e
mantiveram os pedidos de subven-
ções para ummaior desenvolvimento
do setor.Oxalá!
O vinho brasileiro e os produtores

vêm evoluindo fortemente, principal-
mente em virtude da concorrência.
Quantas premiações, quantas meda-
lhas temos alcançado! Eu brado o vi-
nho brasileiro, com muita honra! Mas
também clamo por liberdade de esco-
lha, seja nacional ou importado, dou
vivas ao vinho! A bebida mais sã que
existeeaquemenosmal fazàsaúde!
Atéapróximataça!
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Novamente,apolêmicadassalvaguardasaovinhonacional

Pratos de bacalhau do Tasca do Porto, Almeida ou Bar Goiás estão entre as opções, assim como vinhos do Marcelo Laticínios e da Vinhos e Tais

ClaudiaG.Oliveira
Sommelière
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PARAAJUDAR

VEJAASESPECIALIDADESGASTRONÔMICASECOMOPEDIR

Quemquiser ajudar a
EscolaPortuguesa também

podecontribuir comdoações de
qualquervalor direto

paraa contada instituição:
BancoSicredi (748)

Agência0727
C/C:88517-7

CNPJ:60.013.646/0001-35
oupeloQRCodeque

serádivulgadodurantea live.

>>Doces - EscolaPortuguesa
Comoemtodos os anos, aEscola
Portuguesa irá vender os
tradicionais docesparaajudar
namanutençãoda instituição.
Asencomendaspoderão ser feitas
pelo telefonedaescola: (13)
3234-2912ouWhatsApp (13)
99642-2939.As caixasdepastéis
deBelém (comseis unidades cada)
serãovendidasaR$35,00, para
retiradana escola, nodomingo, ou
R$45,00paraentrega, a combinar.

>>RestauranteAlmeida
Omais antigo restaurantede
Santos, criouummenuparao
evento: BacalhauàPortuguesa
(postadebacalhau cozida,
brócolis, batatas, alho, cebola e
arroz - 1postaR$ 130,00, 2postas
R$220,00, 3postasR$280,00),
BacalhauàLeoneza (desfiado
combatata, alho, cebola,
azeitonaseacompanhaarroz
combrócolis - R$ 130,00,
para2 a3pessoas) eBolinho
deBacalhau (porção com
12unidades -R$42,00).
Pedidosantecipados, com
agendamentodeentregas, pelos
telefones: (13) 3232-7508e
(13) 32221605ouWhatsapp
(13) 98118-4379. Taxadeentrega
R$7,00.Ospratos tambémpodem
ser retiradosno restaurante
(Av.AnaCosta, 1 –VilaMathias).

>>TascadoPorto
Orestauranteportuguêsmontou
kits paraquem for participarda
festa.Okit 1 inclui 12bolinhosde
bacalhaue6cervejas SuperBock
(R$ 110,00).O kit 2 tem6bolinhos
debacalhau, 1 pratodeBacalhau
GomesdeSá (serve 2pessoas),
mais 1 VinhoGrandjó Tinto/ou
Branco (R$ 320,00).Okit 3 tem
6BolinhosdeBacalhau, 1 Sardinha
Portuguesa (8unidades) e 1Vinho
PortasdoSol Tinto/ouBranco
(R$210,00). E okit 4, 1Alheira
aperitivo, 1Bifanas aNossaManeira
e6CervejasSuperBock (R$220,00).
Promoçõesparapedidos
antecipadospelo telefone e
WhatsApp (13) 3219-4280, com
entregasagendadas ekits
limitados, não válidaspara Ifood.
Taxadeentrega–R$ 10,00.
Oskits epratos tambémpodem
ser retiradosno restaurante
(RuaXVdeNovembro, 115).

>>BarGoiás
Acasa commais de50anos, criou
ummenuespecial paraa festa.
Os clientespoderãopedir bolinho
debacalhau (R$ 7,00aunidadeno
tamanho tradicional, R$70,00a
porçãocom12unidades no tamanho
tradicional, eR$70,00porção com
24unidades no tamanhoaperitivo).
Depratoprincipal, as sugestõesda
casa sãooBacalhauàPortuguesa

(legítimobacalhau cozido
combrócolis, ovos e cebola -
acompanhaarroz brancoe
batatas cozidas - 1posta, para
1a 2pessoas, R$ 125,00; 2postas,
para2 a3pessoas,R$ 175,00;
e3 postas, para 3a4pessoas,
R$225,00) eoBacalhauàModa
daCasa (legítimobacalhau
fritoeaceboladoemazeite
deolivaportuguês - acompanha
arrozbrancoe fritas à
portuguesa - 1posta, R$ 125,00;
2postas,R$ 175,00e3postas,
R$225,00.Pedidospelos
telefones (13) 3232-4344,
(13) 99668-4344oupelo Ifood.
Ospratos tambémpodemser
retiradosnoBar (Av.Washinton
Luís, 371, Boqueirão).

>>LaticíniosMarcelo
Oempório aceita encomendas
paraa festa, compreços
promocionais.NoKitDia de
Portugal 1, os vinhosMarquês
deMarialva eDomLopo,de
R$ 106,80 saemporR$89,90.
JánoKitDia dePortugal 2, o vinho
verdeToucas eoDomLopo saem
R$81,80porR$69,90.Ospreços
são referentes aos kits comas
garrafasde 750ml. JáoVinho
BegBoxUdaca5 litros tinto, de
R$ 129,90sai porR$ 119,90.
Alémdosvinhos, chouriçoPrimor,
geleiasdaSerradaEstrelaElement

equeijos daSerradaEstrela
artesanal estarão com10%
desconto. Pedidospelo telefone
(13) 3234-1861ouWhatsApp
(13) 99766-0838.Paraentregas
nodomingo, as encomendas
devemser feitasaté odia
20/06 (sábado). Nas compras
acimadeR$50,00, não
haverá taxaparaentregas
doCanal 1 àPontadaPraia.
Ospedidos tambémpodemser
retiradosna lojadaRuaLobo
Viana, 54 –Boqueirão.

>>VinhoseTais
Adistribuidora selecionoualguns
vinhosportugueses paraa
ocasião, comooParedesMeia
colheita tinto2018 (R$50,00), o
QuintadosCastelares colheita
branco2018 (R$80,00), oQuinta
dosCastelares colheita tinto 2017
(R$80,00)eoPedaçosMoscatel
doDouro (R$60,00). Encomendas
peloWhatsApp (11) 99921-2161.
Pedidos feitos atéhoje (sexta),
serãoentregues nosábado,
dia 20.Pedidos feitosno sábadoe
domingoserãoentreguesno
dia23 (terça-feira).Desconto
paracomprade 2garrafas (5%),
3 garrafas (10%), acimade
4garrafas (15%). Taxadeentrega
deR$ 10,00apenas paracompra
de 1 garrafa.Acimade2garrafas
nãoserá cobrada taxadeentrega.

Culinária da
terrinha com
saborde
solidariedade
Delivery em prol da Escola Portuguesa
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