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o vinho tratado com inteligência

caros amigos,

 é com grande satisfação que saudamos a chegada de um novo colaborador à equipe de Wine Style. 

já a partir desta edição, a revista (e seus leitores) passa a contar com o texto inteligente, bem humorado e preciso

do jornalista marco merguizzo, novo editor especial. ao longo de sua carreira, nosso novo companheiro colaborou

com diversas publicações, bastante conhecidas do público, a exemplo das revistas prazeres da mesa, gula

e playboy. podemos garantir que merguizzo começou com o pé direito, assinando a cobertura de dois importantes 

eventos do calendário enológico realizados recentemente em São paulo (a expovinis e a World Wine experience 

dedicada aos vinhos do novo mundo) e trazendo para o leitor muitas novidades do mundo do vinho. 

 infelizmente, nem todas as notícias são tão boas como essa. o ministério da fazenda acaba de confirmar,

para 2011, o início da obrigatoriedade do uso do famigerado “selo fiscal” em todas as garrafas de vinho vendidas

no brasil. o pretexto oficial para a adoção dessa esdrúxula medida – coibir o contrabando e a entrada de vinhos

de baixa qualidade no mercado brasileiro – dificilmente será alcançado. afinal, há anos bebidas destiladas como

o whisky e a vodca são obrigadas a portar este selo e  nem por isso há menos contrabando e falsificação.

Simplesmente, vai aumentar a burocracia. como já opinamos em editorial publicado na edição nº 24, no ano

passado, é difícil dizer quem ganha com essa medida. mas é fácil apontar quem perde: você, consumidor

e apreciador de vinhos, e os pequenos produtores, inclusive nacionais. por isso, parodiando os grandes tribunos 

romanos, deixamos no ar a pergunta: “cui prodest” (a quem interessa)?

 para não encerrar este pequeno comentário em tom negativo, chamamos sua atenção para o fato de que 

esta edição está recheada de assuntos bem mais agradáveis para o amante do vinho. além dos já citados no início, 

destacamos também a entrevista com Hervé deschamps, apenas o 7º chef de caves na história do prestigiado 

champanhe perrier-jouët; o perfil e as opiniões de andreas larsson, eleito o “melhor sommelier do mundo”

em 2007 (a quem acompanhamos em duas degustações, uma delas exclusiva); e a cobertura da 44ª edição

da vinitaly, uma das mais importantes feiras de vinhos do mundo (realizada no início de abril, em verona). 

 um abraço e bons vinhos (ainda sem selo!),

  arthur azevedo,

   guilherme velloso

  mario telles jr.


