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Avaliação Nacional
de Vinhos

A Avaliação Nacional de Vinhos, maior evento do gênero no mundo, será

realizada no dia 29 de Setembro de 2018, no Pavilhão "E" do Parque de

Eventos de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha.

Uma comissão de seleção, composta por enólogos de todo o País,

selecionará os vinhos mais representativos da Safra 2018. No dia do evento,
serão degustados os16 vinhos classificados, das seguintes categorias:

• BRANCOS FINOS SECOS AROMÁTICOS

• BRANCQS FINOS SECOS NÃO AROMÁTICOS

• TINTOS FINOS SECOS

• TINTO FINO SECO JOVEM

• BASE PARA ESPUMANTE

08h

~: PROGRAMAÇÃO
Credenciamento

09h Abertura

11 h Intervalo
• 09h30 Degustação / Comentários

llh30 Entrega de Troféus VITIS
12h Degustação / Comentários

13h30
13h Prova de Espumantes

*Somente haverá transporte para o local
do evento dos seguintes hotéis: üallOnder
Grande Hotel, Dall'Onder Vitória, Hotel
IJinocap, Hotel Laghetto Viverone e Hotel
Mont Blanc. O horário de saída será afixado
nos hotéis.

16h30
Almoço
Encerramento



'*'::-~~ INSCRiÇÃO ON UNE

Inscriçõesa partir de 04 de setembro de 2018.

Preencha o formulário disponível no site www.enologia.org.br.

A inscrição somente será confirmada após a identificação do pagamento.

O número de participantes é limitado. As vagas serão preenchidas na ordem em
que os pagamentos forem identificados e não haverá inscrições no dia do evento.
Consulte e confirme já sua inscrição.

**As mesas e lugares para o almoço serão determinados antecipadamente,
mediante a confirmação de pagamento da inscrição.

***Proibida a inscrição de menores de 18 anos.

WiJt VALOR DA INSCRiÇÃO

Associados ABE: R$ 275,00

Não Associados: R$ 350,00

Os participantes terão direito a uma pasta com material sobre a climatologia durante
a Safra 2018, fichas para degustação adequadas, uma taça de vinho e uma taça de
espumante para degustação, crachá de identificação, certificado de participação e
almoço.

CANCELAMENTOS:Serão aceitos até cinco dias antes do evento.

): FORMAS DE PAGAMENTO

• Boleto Bancário

Gerado na inscrição. Não é necessário enviar comprovante .

• Depósito Bancário

É necessário enviar o comprovante do depósito bancário, com o número da
inscrição gerada, para o e-mail enologia@enologia.org.br.afim de confirmar
a participação no evento.

IMPORTANTE: O participante deverá efetuar o pagamento da inscrição (via
depósito ou boleto) até três dias úteis a partir do momento da inscrição, caso
contrário a inscrição será cancelada.

A participação no evento XXVI Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2018 acarreta a
expressa cessãode imagem para fins de divulgação do evento, sem qualquer ônus para a
Associação Brasileira de Enologia.



Desde 1993, a Associação Brasileira
de Enologia realiza, em Bento
Gonçalves (RSl, a Avaliação Nacional

de Vinhos. Embora siga um regulamento
formal, a Avaliação Nacional de Vinhos não é
um concurso. De caráter educativo, o evento tem
a finalidade de promover o vinho brasileiro e divulgar
práticas de degustação e apreciação dos vinhos, sendo o único do gênero
em todo o mundo. O estímulo ao resultado do trabalho dos enólogos
está presente a cada ano, oportunizando aos participantes a comparação
entre safras, além do desenvolvimento de técnicas de degustação e
vocabulário praticados por experts internacionais. A cada amostra de vinhos
apresentada, todos os participantes registram em uma ficha individual suas
sensações visuais, olfativas e gustativas, podendo, em seguida, compará-Ias
com a média dos 16 degustadores convidados.
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INFORMAÇÕES '.:'

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENOLOGIA
Rua Matheus Valduga, 1431 Bairro São Bento
95703-120 1Bento Gonçalves 1RS
54345262891543451 2277
enologia@enologia.org.br
www.enologia.org.br
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REALIZAÇÃO:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENOLOGIA
Rua Matheus Valduga, 1431 Bairro São Bento
Bento Gonçalves 1RSI Fone 54 3452 628913451 2277
enologia@enologia.org.br 1 www.enologia.org.br


