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Como parte de sua estraté-
gia de expansão para novas
cidades, aNespresso anun-
ciaachegadadesuaprimei-
ra boutique em Santos, dia
18 de agosto, no Praiamar
Shopping.
Essaseráaprimeiracida-

dedo litoral de SãoPaulo a
receberuma lojadamarca,
que trará uma experiência
de compra completa aos
moradores da região, com
Coffee Experts disponíveis
para auxiliar os visitantes
nas descobertas na linha
decafés.
A loja, em formato Pop

Up, está localizada no nível
1 do Shopping, com cerca
de 16m2 e design minima-
lista, que visa oferecer uma
experiência prática. A nova
lojavaiofereceralinhacom-
pleta de cafés do portfólio
Nespresso, além de acessó-
riosemáquinas.
“Santoséumacidademui-

to estratégica para nós por
ter uma grande relevância
nahistóriadonossoprodu-
to – o café. Estamos felizes
em poder compartilhar
com nossos consumidores
todo o conhecimento da
Nespressosobrecafésdeal-
ta qualidade sustentável
que adquirimos ao longo
dos15anosdeoperaçõesno

Brasil, e a abertura da pri-
meira operação na cidade
temcomoobjetivo também
consolidar a marca na re-
gião e atender aos nossos
clientes que já utilizavam
outros canais de compra”,
comentaGabrielNobre,Di-
retor de B2C da Nespresso
noBrasil.

RECICLAGEM

Todas as cápsulas da Nes-
presso são feitas de alumí-
nio, um material infinita-
mentereciclável,eassimco-
mo nas demais operações

damarca, a loja de Santos
contará com um ponto de
coleta de cápsulas utiliza-
das para reciclagem. A ci-
dade já contava com um
pontodecoletadesdemar-
ço, localizado na Agência
Central dos Correios de
Santos(RuaCidadedeTo-
ledo, 41, Centro), fruto da
parceriaentreasduasem-
presas. A iniciativa de au-
mentar os pontos de reci-
clagem vai de encontro
com o compromisso glo-
bal damarca em se tornar
carbononeutroaté2022.

Santé! A Wine South America lança
programa inédito inspirado na Vini-
taly. É o Circuito do Vinho, um roteiro
comexperiênciasexclusivasemviníco-
las boutiques e tradicionais da Serra
Gaúcha (RS). Durante seis dias, entre
20e26desetembro,grupospequenos
de visitantes poderão participar de
degustações premium, master clas-
ses,almoçose jantaresharmonizados,
passeios vintage de trem e wine tucs,
além de outras atividades exclusiva-
mente preparadas pelas 14 vinícolas
integrantesdoroteiro.
“Aprogramaçãofoi todadesenvolvi-

da para que os apreciadores de vinhos
conheçam, de maneira exclusiva, a
maior região produtora de vinhos do
Brasil”, explicaMarcosMilaneze, dire-
tordaWineSouthAmerica.
O Circuito do Vinho passará pelas

cidades Alto Feliz, Bento Gonçalves
(Vale dos Vinhedos, Vale do Rio das
Antas e Cantinas Históricas), Garibal-
di, Pinto Bandeira, Flores da Cunha e
Farroupilha. As vinícolas visitadas se-
rão: Don Guerino, Miolo, Casa Valdu-

ga,Pizzato,Cainelli,Cristofoli,Garibal-
di, Aurora, Don Giovanni, Luiz Argen-
ta, Salvattore, Viapiana, Casa Perini e
LídioCarraro.
Para Rodrigo Parisotto, secretário

de Turismo de Bento Gonçalves, o Cir-
cuito do Vinho posiciona ainda mais a
região comoreferência noenoturismo
do Brasil e consolida o papel da Wine
South America como o principal even-
todevinhosdaAméricaLatina, fomen-
tandonegóciosparaosegmento.
“Nomomentoemqueovinhobrasi-

leiro comemora índices de crescimen-
to, o Circuito do Vinho se mostra um
programapositivoparaosetor,princi-
palmente nesse período de pandemia,
no qual os novos hábitos de consumo
influenciaram na descoberta do vinho
nacional”, destaca Deunir Argenta,
presidente da União Brasileira de Viti-
vinicultura (UVIBRA).
Vale ressaltar que o Circuito do

Vinho tem vagas limitadas. O grupo
terá número reduzido e a programa-
ção obedecerá a protocolos rígidos
de segurança.

Se você ainda não conhece a Serra
Gaúcha, essaéumaótimaoportunida-
de para se apaixonar pela beleza da
regiãoepelo vinhobrasileiro. Vivas ao
vinhodoBrasil!

Maisdestaques
A Wine South América é a maior

Feira de Vinhos do país. Realizada em
Bento Gonçalves/RS acontece de 21 a
23 de setembro de 2022 (por conta da
pandemia). Para este ano aWSAman-
teráasprogramaçõesdoWineSummit
eWine Connection, ações híbridas nas
mídiassociais.
O Wine Summit acontece dia 18 de

agosto, às 19 horas, e será sobre o
panorama do primeiro semestre de
2021 e a tributação do mercado de
vinhos no Brasil. O evento virtual tem
inscriçãogratuita,acessewww.winesa.
com.br/summit.
Atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

SERVIÇO: CIRCUITODOVINHO -WINESOUTHAMERICAE
GIORDANI TURISMO | 1ª EDIÇÃO
DE20A26DESETEMBRODE2021
6NOITESDEHOSPEDAGEM (COMCAFÉDAMANHÃ), 14
VINÍCOLASEM6CIDADES,MARIA FUMAÇAEPARQUE
CULTURALEPOPEIA ITALIANA.VALOR: APARTIRDE
R$5.370PORPESSOA.ASVAGASSÃOLIMITADAS.
INFORMAÇÕESERESERVAS: TELEFONE: (54) 3455-2788 -
WHATSAPP: (54) 99683-9928. SITE:
WWW.GIORDANITURISMO.COM.BR
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AEverbrewestá construin-
do a sua primeira fábrica
própria noMercadoMuni-
cipaldeSantos.Aimplanta-
ção faz parte da revita-
lizaçãodolocal.
Essa semana, o ma-

quinário foi transportado
de Bento Gonçalves (RS)
até oMuseu Pelé e de lá foi
descarregado no Merca-
dão. Os equipamentos in-
cluem 12 tanques de 2 mil
litros, 1 tanque de 4 mil li-
tros, equipamento de mos-
tura triplico, tanque de
água quente, tanque de
água gelada, propagador
de levedura, silo de malte,
triblocoemoinhodemalte.
Inicialmente, a cervejaria

terácapacidadeparaprodu-
ção de 28 mil litros/mês

com espaço e capacidade
de expansão para 40 mil
litros/mês. A previsão é
que tudo esteja pronto até
dezembro.
Pararealizarestesonho,

amarcacontacomumcro-
wdfunding - que teve iní-
cio em maio deste ano - e
objetiva receber um mi-
lhão. Até o momento já
foram 65% do valor arre-
cadadoeacampanhacon-
tinua até outubro. No to-
tal, serão investidos cerca
de R$ 3 milhões. O
Brewpub de Santos (Av.
Siqueira Campos, 351 -
Embaré), onde atualmen-
te são feitas as produções
especiais da Everbrew,
passará a funcionar como
taproom-o local também
passaporreformas.

CircuitodoVinhoem14vinícolasnoSul

ClaudiaG.Oliveira
Sommelière

MomentoDivino
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A Casa Madeira lançou o
Vinho para Risotto, rótulo
especial para culinária que
tem assinatura do Grupo
FamigliaValdugaequepo-
de ser usado em diversos
preparos das cozinhas clás-
sicaecontemporânea.
Ouso de umbomvinho é

essencial na receita do riso-

to. Isso porque apesar do
álcool da bebida evaporar
e, com isso, boa parte das
propriedades de aroma se
perderem, permanece ain-
daoutrapartedesuaessên-
cia, o que agregará à comi-
da e somará ao prato com-
plexidadeesabor.
Elaborado com uvas se-

lecionadas Chardonnay

da histórica safra de
2020, o Vinho para Risot-
to Casa Madeira possui
graduação alcoólica de
18%. Este alto teor é ideal
no preparo de risotos por-
quequebraa grandequan-
tidade de gordura presen-
te na receita, confere aci-
dez, sabor, aroma e ajuda
na liberaçãodoamidocon-

tido no grão de arroz,
conferindo cremosidade.
Pode ser usado ainda

em marinadas, base para
molhos, fondue e diversas
receitas que levem vinho
no preparo. O produto já
está disponível no e-com-
mercedamarcahttps://lo-
ja.famigliavalduga.com.
brporR$39,90.
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OBrisamar Shopping, no
Centro de São Vicente,
promove este mês o Brisa
em Dobro, que acontece-
rá em todos os domingos
do mês (15, 22 e 29), a
partirdas 18horas.
Durante a ação, quan-

do for comprado, em lan-
chonetes, restaurantes
ou cafés, um item de ali-
mentação que faça parte
dapromoção apessoa ga-
nhará outro igual. Ao to-
do, 19 lojas confirmaram
participação.
“Aalimentaçãoésempre

umatrativomuitofortepa-
ra quem vai ao shopping e
poder desfrutar dessemo-
mentoemdobroserámui-
to bem-vindo por todos.
Queremos oferecer, as-
sim,umpasseio completo,
seguro e, ao mesmo tem-
po, gerando economia aos
nossos clientes”, diz Vivia-
ne Morimoto, gerente de
marketingdoBrisamar.
Completando o passeio,

o estacionamento terá
50% de desconto para
aquelesquecompraremal-
gum item da promoção,
no respectivo domingo,
das 18 às 22 horas. Para
conseguir o desconto, de-
ve-sepedir o ticket dapro-
moção no estabelecimen-
toemquefezsuarefeiçãoe
realizar o pagamento no
autoatendimento.Nãova-
leparaSemParareoutros.

Terá a linha completa de cafés do portfólio, além de acessórios

Tanques, vindos do Rio Grande do Sul, foram descarregados ontem

Nespressoabre
boutiqueemSantos
Ela será inaugurada no dia 18, no Praiamar Shopping

MercadoMunicipal
terá fábricade cerveja

CasaMadeira lança vinhopara fazer risoto

Shopping
temBrisa
emDobro
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