
Reconhecida a Indicação de Procedência Farroupílha
As vinícolas integrantes da Associação Farrou-

pilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes,
Sucos e Derivados (Afavin) já podem usar o selo
numerado que identificará cada garrafa e escrever
em seus rótulos a expressão "Indicação de Pro-
cedência - Farroupilha". A concessão ocorreu a
partir da solenidade de entrega do certificado de
registro da mais nova Indicação Geográfica (IG)
de vinhos do país, a Indicação de Procedência
(IP) Farroupilha para vinhos finos moscatéis,
outorgada pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) à Afavin, no dia 27 de outubro.

Poderão utilizar a expressão "Indicação de Pro-
cedência - Farroupilha" as vinícolas associadas
à Afa:vin. São elas Adega Chesini, Basso Vinhos
e Espumantes, Cooperativa Vinícola São João,
Vinhos Don Giusepp, Cave Antiga Vitivinícola,
Vinícola Cappelletti, Vinícola Colombo, Vinícola
Perini e Vinícola Tonini.

A IP Farroupilha possui uma área geográfica
de 379 km2, contemplando todo o município
de Farroupilha, que representa 99% desta área
delimitada, e incluindo também pequenas áreas

contíguas ao município de Farroupilha, em Caxias '
do Sul, Pinto Bandeira e Bento Gonçalves (veja

• J

desenho abaixo).
A IP Farroupilha possui a particularidade de ter,

no interior da área geográfica delimitada, uma Re- ,
gião Delimitada de Produção de Uvas Moscatéis
(RDPM), centrada na região tradicional produtora I
das uvas moscatos. A RDPM possui 129 km2 e
dela deverão ter origem pelo menos 85% das uvas
para os vinhos da IP Farroupilha.

A principal variedade é a tradicional Moscato
Branco, historicamente cultivada no município.
Esta variedade não é encontrada em outras regiões
produtoras fora do Brasil.

As outras variedades autorizadas são todas
moscatéis, incluindo: Moscato Bianco, Malvasia
de Cândia (aromática), Moscato Giallo, Moscatel
deAlexandria, Malvasia Bianca, Moscato Rosado
e Moscato de Hamburgo. Poderão ser elaborados
os seguintes vinhos finos: Moscatel Espumante,
Vinho Fino Branco Moscatel, Vinho Frisante Mos-
cateI, Vinho Licoroso Moscatel, Mistela Simples
Moscatel e Brandy de vinho moscatel.
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Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Luiz Otávio
Pimentel (D), no momento da entrega ao presidente da Afavin, João Garfos

Taffarel, do certificado que reconhece a IP Farroupilha, para vinhos finos
moscatéis.


