Espumante que estará no Brinda Brasil
2018 vence competição na Espanha
O Espumante Garibaldi Moscatel conquistou a décima medalha de ouro
este ano, para a Cooperativa Vinícola Garibaldi (RS). O rótulo que traz para
o Brasil a premiação máxima no XVI Concurso Internacional de Vinhos Bacchus 2018, realizado agora em março, em Madrid, na Espanha também
já foi vencedor de medalhas no Prêmio Brinda Brasil do Espumante
Brasileiro e será um dos destaques da vinícola na oitava edição do Brinda
Brasil, dias 14 e 15 de junho, no Brasília Palace Hotel.
Espumante Garibaldi Moscatel disputou a preferência do júri formado por
82 degustadores de 21 países, concorrendo com outras 1.740 amostras
inscritas. O júri multidisciplinar teve a participação de enólogos, jornalistas
especializados, master of wine e coordenadores de outros concursos
internacionais, referendando o rigor técnico e alto padrão de exigência
pelo qual o concurso é reconhecido no segmento.
Com essa medalha, a Cooperativa Vinícola Garibaldi já soma dez
premiações para seus produtos apenas no ano de 2018 – indicador que
consolida o êxito da marca em investir na qualidade das bebidas como
principal diferencial junto ao mercado. “Essa cultura começa com o
trabalho desenvolvido junto ao produtor, que safra após safra trabalha em
busca da excelência. No parque produtivo, investimos em tecnologia de
ponta e profissionais especializados para elaborar vinhos, espumantes e
sucos de referência. O reconhecimento, tanto do mercado quanto dos
concursos técnicos, é uma consequência desse ciclo que muito nos
orgulha”, avalia o presidente da Cooperativa, Oscar Ló.
O Garibaldi Espumante Moscatel é uma bebida característica que expressa
a tropicalidade, quebrando paradigmas com seu sabor doce e baixa
graduação alcoólica. Combina com frutas frescas ou em calda, sorvetes e
bolos. Para conhecer outros destaques do portfólio da Cooperativa

Vinícola Garibaldi. E você poderá experimentá-lo em Brasília no estande
da Garibaldi.
BRINDA BRASIL
O Maior Salão do Espumante Brasileiro
Data: 14 (quinta) e 15 (sexta) de junho de 2018
Local: Brasília Palace Hotel – SHTN, Trecho 1, Lote 1 – CEP:70800-200 –
Brasília/DF
Convites á venda
– pela Bilheteria Digital (com cobraça de taxa), nas lojas do
– Conjunto Nacional
– Pátio Brasil Shopping
– Brasília Shopping
– Feira dos Importados
ou pelo site: www.bilheteriadigital.com.br
– Adega Almeida (Sem taxa de serviço)
End: SHCGN 710/711 – Bloco F, loja 43 – Asa Norte – Brasília, DF, 70750-660
Horário: das 9 às 19h
Telefone: (61) 3036-8580
– Renato Vilarinho (Sem taxa de serviço):
(61) 98252-3905
VALORES:
90 reais – 1o lote (100 primeiros ingressos)
100 reais – 2o lote
120 reais – 3o lote
150 reais – na porta do evento.
Maiores informações no site do Brinda Brasil: www.brindabrasil.com.br
Ou por whatsapp:
(61) 99829-8087
(61) 98131-7437
(61) 98193-8313

Censura 18 anos.
Sujeito a lotação.

