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Colheita noturna é novidade
CERIMÔNIA

V ALE DO SOL 10ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2019

Suzana conferiu e aprovou a colheita à noite

Os empreendedores buscam transformar 
a propriedade em um atrativo turístico cada 
vez mais prestigiado. Além de estar aberto 
para visitação durante o dia, Valdomiro e 
Sara recebem casais para a colheita noturna 
- inovação deste ano. Nos fi ns de semana, 
é possível agendar esta experiência. A 
empresária vale-solense Suzana Mueller, 
dona de loja de confecções, calçados e 
lancheria no centro da cidade, foi uma das 
visitantes que aproveitou a oportunidade. 
“Achei muito interessante, pois já é mais 
fresquinho e acaba sendo bem divertido. 
Acho que vai ser bom para quem trabalha 
fora e à noite pode sair e aproveitar o ar 
fresquinho no meio da natureza e colher 
suas uvas. Está aprovada esta experiência 
da colheita noturna  do seu Valdomiro e 
da Sara Persch”, frisou ela, convidando os 
turistas a agendarem o passeio.

Safra cheia e turismo reforçado
VINDIMA

Abertura oficial da colheita da uva ocorreu na tarde de sexta-feira, no empreendimento Videiras do Vale

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br
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Leonícia com as crianças e mais familiares ao fundo se encantaram

Pelo menos mil pessoas 
da região foram conhecer 
o projeto Videiras do Vale 
no último domingo, dia 3. 
O proprietário Valdomiro 
Persch parou de contabilizar 
quando 200 veículos foram re-
gistrados no estacionamento 
e arredores da propriedade, 
que fica em Linha Herval 
de Baixo, interior de Vale 
do Sol. A abertura ofi cial da 
colheita ocorreu na tarde de 
sexta-feira, reunindo diversas 
autoridades regionais. Mas 

antes e depois disso, as visi-
tações têm sido constantes. 
É o ano de maior produção 
do empreendimento, com 
expectativa de colher mais 
de 100 toneladas nesta safra. 
Além de mercados da região, 
a venda direta ao consumi-
dor, no sistema colha e pague, 
tem fomentado e consolidado 
o turismo no local. A paisa-
gem dos parreirais empresta 
o charme da serra gaúcha a 
uma região tradicionalmente 
voltada ao tabaco. 

Eraldo e Odila Drost foram 
na sexta-feira com o neto Roni 
e Patrícia de Oliveira, e o bis-

neto Wesley, de três anos. A 
família mora em Linha Trom-
budo, mas seu Eraldo conta 
que se criou ali, na companhia 
da família Persch. Ver a área 
de cinco hectares tomada por 
uvas o fez encher os olhos. Foi 
a primeira visitação de Roni e 
ele estava impressionado com 
o tamanho e a produtividade 
do empreendimento. Muito 
da uva colhida vai virar suco 
e cuca, disseram eles, apro-
vando o sabor da fruta.

Também pela primeira 
vez, Leonícia Martin foi com 
familiares para a colheita. 
Curiosos para conhecer o 

local, se encantaram. “É um 
cacho mais bonito que o ou-
tro”, disseram os moradores 
de Rio Pardense e Formosa. 

Não precisa ir longe para 
conhecer as belas paisagens 
dos parreirais, atestam os 
visitantes.

Depois das boas vindas e do hasteamento das bandeiras na en-
trada da propriedade, o casal de empreendedores Sara e Valdo-
miro Persch encaminhou os convidados e diversas autoridades 
para participarem da bênção das uvas, seguida pelos pronun-
ciamentos, todos destacando a iniciativa de diversificação. O 
ritual se repete a cada ano e na próxima solenidade, já marcada 
para 31 de janeiro de 2020, que será a sexta vindima, Valdomiro 
espera apresentar o novo empreendimento que começa a ser 
construído: a agroindústria para fabricar sucos, vinhos e schmier.


