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Mundo do 
vinho on-line

FOTOS / Arquivo Pessoal / Léa Araújo

O consumo de vinho aumentou nessa quarentena e os 

estudos não podem parar. Para a nossa sorte, excelentes 

pro8ssionais sobre o assunto preparam periodicamente cursos 

e confrarias on-line com degustação e até mesmo lives que 

transmitem ensinamentos de qualidade e sem custo.

Ana Luiza Borges há mais de 20 anos espalha seu vasto 

conhecimento de forma didática, clara e objetiva. Em seu per8l 

do instagram (@uva.ee) divulga suas lives com importantes 

produtores além dos cursos em que você recebe em casa seis 

vinhos em garra8nhas de 60ml acompanhadas de dois queijos 

da Roça Capital para degustação interativa. 

Participei da aula de vinhos de São Paulo e não imaginava a 

quantidade de bons produtores e vinícolas preparadas para o 

enoturismo que temos tão perto de nós. Apaixonei pelo Gran 

Speciale Cabernet Sauvignon/Franc da Casa Verrone (Itobi/

SP).

A próxima confraria será sobre a França, no dia 04/09 às 

19:00 e as inscrições podem ser feitas pelo site (uvaee.com.br) 

a R$160 com frete incluso para zona sul de BH e desconto de 

10% para duas pessoas.

Gustavo Giacchero é o atual embaixador dos Vinhos 

do Alentejo no Brasil e seu per8l do instagram (@seu_vin) 

conversa mais de uma vez por semana com produtores de 

vinhos e outras personalidades da gastronomia. 

Estive presente em uma das confrarias com o tema “A 

História dos Blends no Mundo do Vinho” para apreciar rótulos 

da França, Portugal, Chile, Argentina e Estados Unidos, da 

importadora Wine Lovers em cinco garra8nhas de 80ml. 

O californiano Burnside Road Sunset de Joe Otos me levou 

de volta para o Napa Valley e conquistou meu coração. Em 

parceria com o Cabernet Butiquim, sua próxima aula será no 

dia 1
�
 de setembro às 19h30 e inclui tapas da chef Jana Barrozo 

para acompanhar os tintos tempranillos em terras espanholas 

(R$160 ou R$300 para duas pessoas). Mais informações por 

PROFISSIONAIS sobre o assunto preparam periodicamente 

cursos e confrarias com desgustação e lives educativas
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BEL LAR cria a 
instalação “Oasis 
Particular” e apresenta 
lançamentos da Decortiles

FLASHES
—
Da Redação

A BEL LAR Casa Contemporânea 

apresenta a exposição “Oásis 

Particular”, um projeto conceitual 

que engloba design, arquitetura e 

arte. O objetivo é criar um cenário 

no interior da loja que possibilite 

uma experiência lúdica, baseada 

em tendências globais de design 

e comportamento. A ideia é 

que o projeto permaneça até 

outubro e, para novembro, já há 

a previsão de desenvolver outro 

cenário dentro dessa proposta 

de transformar os espaços em 

refúgios, em oásis particulares. 

Inclusive, esse foi o mote 

utilizado pela Decortiles, parceira 

da BEL LAR, para lançar sua 

coleção 2020 de revestimentos. 

O arquiteto Roger Lages é o 

responsável pela criação da 

cenogra8a, que pode ser vista na 

loja BEL LAR, que 8ca na BR 356, 

3.300, no Santa Lúcia.

01 / Diego Nandes faz 
show on-line para ajudar 
artistas mineiros
O cantor e compositor mineiro Diego Nandes fará uma live no próximo dia 4 de 

setembro, às 20 horas em seu canal do YouTube, em companhia do guitarrista 

Fabinho Gonçalves, do baterista Leo Pires e do contra baixista Sanches. O 

objetivo da exibição on-line é arrecadar doações para artistas que se encontram 

em situação financeira delicada em decorrência da pandemia da covid-19. O 

show contará com canções autorais do artista, além de músicas de renomados 

compositores da bossa nova, do samba e da MPB. As doações poderão ser feitas 

através do QR CODE que aparecerá na tela durante a transmissão.

02 / Startup de Minas participa 
do programa de aceleração 
Samsung Creative Startups
Representando Minas Gerais, e a cidade de Itajubá, a NexAtlas é uma das startups que 

vai participar da quinta rodada do programa de aceleração Samsung Creative Startups. 

As escolhidas pelo projeto vão receber até R$200 mil cada, para serem investidos 

no desenvolvimento e aprimoramento dos produtos e serviços apresentados, 

conforme regras previstas pela Lei da Informática. O programa, que já acelerou 

42 startups nas edições anteriores, ainda prevê mentorias técnicas e de mercado, 

treinamentos e assessorias, inclusive com profissionais da Samsung. Com duração 

de aproximadamente 11 meses, o Samsung Creative Startups terá início em setembro.
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direct (@seu_vin) ou pelo WhatsApp (31) 98673-0354.

Márcio Oliveira do @vinoticias, um dos maiores 

estudiosos e críticos de vinhos do Estado de Minas Gerais 

está ao vivo toda quinta-feira às 19h30 em destaque no 

menu de lives da @luluvinhas.confraria. 

Adolfo Lona também merece destaque pela exposição 

de conteúdo técnico e altamente quali8cado a cerca do 

mundo do vinho toda quarta-feira às 21h em seu per8l 

(@adolfo.lona). 

Vinho bom é aquele que você gosta, então pesquise, 

conheça mais sobre o assunto e principalmente deguste 

com sabedoria. 

Os entendedores de vinho podem lhe dar um norte, mas 

descobrir qual é o vinho que mais agrada você no paladar, 

só você mesmo poderá dizer - e isso requer prática.

Mais experiências gastronômicas

www.degustatividade.com.br


