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caros amigos,

 

 ao longo de seus seis anos de vida, Wine Style se tornou referência para o cada vez maior contingente

de sommeliers que se formam, por exemplo, nas inúmeras turmas de profissionais dos cursos da associação 

brasileira de Sommeliers -- São paulo (abS-Sp), ministrados de forma sistemática e permanente em São paulo

e em todo o país. em consideração a estes profissionais e atendendo às crescentes necessidades de informação, 

que ultrapassa os limites do universo do vinho, visto que hoje o sommelier deve também conhecer outras bebidas, 

apresentamos a partir dessa edição duas novas seções, envolvendo, respectivamente, cervejas e destilados.

a coluna de cervejas fica a cargo da experiente sommelière de cervejas e engenheira de alimentos Katia Zanata.

já fabrício marques, que irá comandar a seção de destilados, é embaixador de marcas da diageo no brasil.

 mas, nem por isso descuidamos do cada vez mais fascinante mundo do vinho, razão de ser da Wine Style. 

nesta edição, mostramos, por exemplo, com exclusividade, os elegantes vinhos produzidos na bulgária, em visita

de um dos signatários da presente à terra natal dos antepassados de nosso presidente. ainda no campo 

internacional, da espanha, rosa gonzáles e gerson lopes, colaboradores habituais da revista, trazem as novidades 

das regiões vinícolas de toro e málaga. falamos também do cinquentenário do grande produtor italiano angelo 

gaja, cuja recente visita ao brasil foi acompanhada por nosso repórter-especial guilherme velloso. já a nova 

redatora-chefe da Wine Style, a experiente jornalista cristiana couto, visitou vinícolas da região da campanha

e do vale do S. francisco (nesse último caso de barco!). não descuidamos também da cobertura dos principais 

eventos de vinhos que aconteceram em São paulo e em outras cidades, como a expovinis, e os promovidos

pelas importadoras World Wine e vinci.

 com “cris” couto e nossa incansável e onipresente colaboradora, Silvia franco, aumenta a presença feminina 

na Wine Style, o que de certa forma reflete o que já vem acontecendo no próprio mundo do vinho, onde é cada vez 

maior o número de enólogas e produtoras do mais alto nível. os novos projetos de uma das mais conhecidas

dos brasileiros, a argentina Susana balbo, são outro assunto presente nesta edição.

boa leitura e abraços a todos, 

  arthur azevedo 

  mario telles jr


