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o vinho tratado com inteligência

caros amigos,

 com esta edição, Wine Style inicia seu quinto ano de vida. registramos esse fato não com o intuito de chamar

a atenção para uma efeméride. Sabemos que cinco anos é pouco, seja na vida de uma pessoa, seja na vida de uma 

empresa, ou de uma publicação. mesmo quando, por ocasião de seu nascimento, não foram poucos os prognósticos

de que teria vida curta. a principal justificativa das “cassandras” de plantão foi a de que não haveria público

(e, consequentemente, anunciantes) em número suficiente para sustentar uma publicação com a proposta que 

caracterizou Wine Style desde seu lançamento, ou seja: qualidade editorial e gráfica muito acima da média e disposição 

para abordar em profundidade temas considerados “difíceis”.  o que achamos importante registrar nessa passagem 

é que, para alcançá-la, não precisamos abrir mão de nenhum dos princípios que nortearam a criação de Wine Style. 

principalmente a crença de que havia, sim, um público crescente de amantes do vinho ávido por algo mais do que 

recomendações de compra e textos ligeiros, muitas vezes pouco relacionados ao próprio universo do vinho. 

 dois exemplos de temas que corriqueiramente fazem parte de nossa pauta ilustram bem esse ponto: questões 

técnicas e as relações entre vinho e saúde (ambos, aliás, presentes nesta edição). Wine Style provavelmente foi

a primeira publicação brasileira dedicada ao vinho a abordar regularmente assuntos como “leveduras”, “redução” 

ou “brettanomyces”, para citar apenas alguns. foi também a primeira a tratar sistematicamente – e com a seriedade 

necessária – a delicada questão que envolve as relações entre vinho (álcool) e saúde, num amplo leque de artigos

que vão da osteoporose à ressaca. talvez surpreenda o leitor saber que os colaboradores de Wine Style que respondem 

por essas duas áreas de interesse (técnica e Saúde) são dois médicos, josé luiz borges e gustavo andrade de paulo, 

cujo campo de atuação, por coincidência, é o mesmo: a gastroenterologia. mas, afinal, esse fato talvez não seja tão 

surpreendente assim. a paixão pelo vinho, inscrita no dna de todos os envolvidos na elaboração de Wine Style, 

independe da formação ou da área de atuação profissional de cada um. e, como constatamos a cada nova edição

da revista, isso não se restringe a quem escreve sobre o assunto. um dos personagens em destaque nesta edição é 

uma prova do que afirmamos.  o produtor italiano emilio rotolo, dono da volpe pasini, respeitada vinícola da região do 

friuli, tema da seção “gente do vinho”, também é médico e oriundo da mesma área em que atuam josé luiz e gustavo. 

a única diferença é que, enquanto os dois últimos continuam atuantes em suas práticas, emilio, como ele próprio gosta 

de explicar, trocou definitivamente a gastroenterologia pela “gastroenologia”. embora diferente, a trajetória que levou 

jean-luc thunevin, tema da reportagem de capa desta edição, a tornar-se um dos produtores mais famosos da mais 

conhecida denominação do mundo, bordeaux, é outra das surpresas que fazem a diferença de Wine Style.

   abraços,

   arthur azevedo, 

   guilherme velloso

   mario telles jr.  


