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TRADIÇÃO na 81ª Reunião no Rio de Janeiro
Carlos Rubens Negreiros
Presidente em Exercício

Era o último evento de nossa
administração de 4 anos,
sucedendo ao fundador da SBW.
Kleber e eu pudemos dizer porque
não estaríamos nos apresentando
para mais um período na Diretoria
Executiva da sociedade.

Primeiro ítem da TRADIÇÃO:
prestigiar e distinguir o sócio.
Nada melhor que celebrar um
novo convênio de desconto num
lugar de qualidade. O VINÍCIUS
caía como uma luva, porque
também é TRADIÇÃO de boa
música na Zona Sul do Rio junto
com o Mistura Fina e o Bar do
Tom.

Não estamos prestando contas,
porque os W HISKY NEW S
anteriores estão aí mesmo para
mostrar o que fizemos, sempre
priorizando a qualidade das
reuniões e as novidades do nosso
mundo encantado e encantador
do whisky.
Mas, paranós eramuito importante
este evento.

Manuel Capão fala da sua
satisfação em receber a SBW
no Vinícius. "Pessoas que sabem
beber."

Primeiro por estarmos saindo de
uma zona de turbulência, onde foi
preciso mudar drasticamente
alguns hábitos e situações para
mantermos a SBW em seu rumo
correto.

Manoel Capão, um dos sóciosproprietários, nos recebeu com
fidalguia num ambiente super
aconchegante e confortável,
dizendo-se feliz por receber na
sua casa um pessoal que gosta e
sabe beber. Claro que houve a
descontração quando ele falou no
“clube do whisky” e logo o
harmonioso coro dos sócios
respondeu em uníssono “clube
de whisky é a ...”. Também faz
parte da TRADIÇÃO!

Abrimos as contas e o coração
para os sócios e estes
responderam da forma admirável
como esperávamos, para
podermos botar ordem na casa.

Carlos Rubens Negreiros da SBW
abraça Manuel Capão do Vinícius e
exibe convênio assinado por ambos.

Entãoprecisávamos celebrar este
momento, dizer que estamos vivos
e cheios de vontade de prosseguir
com a TRADIÇÃO da SBW.

Rui Martins, Mario Pagés, Pedro Paulo
Machado, Abílio Fernandes e Paulo
Márcio (Sete Lagoas)
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Da nossa parte instituímos o
primeiro
f ormal
“BY
APPOINTMENT TO SBW”. Isto
significa que a casa pode e tem
direito a solicitar a SBW que opine
formalmente sobre qualquer
desconfiança de um cliente sobre
o whisky sendo consumido lá.
Estará num adesivo na porta e no
menu do VINÍCIUS. Outros bares
e restaurantes já estarão
acompanhando esta novidade,
que entendemos prestigia tanto
tanto a casa como a SBW.

Pedro Paulo Machado nos informa que o
"Mistura Fina" voltará em 2008 em novas
instalações na Zona Sul, com o mesmo
padrão de qualidade que foi a marca de
sucesso da Casa da Lagoa.

Por fim, quisemos relembrar aos
presentes sobre a Assembléia
Geral dia 11 de Abril, para
prestação de nossas contas,
apresentando uma chapa para
concorrer à Diretoria Executiva,
encabeçada pelo nosso amigo e
colega de Diretoria Caiuby, desde
o início da nossa administração,
sempre “presente e operante”.
Obrigado
pelo
convívio,
continuamos juntos!!
Sérgio Cabral ergue como troféu o malt
Glenfiddich que recebeu da SBW.

Pudemos homenagear alguém
que é a TRADIÇÃO em pessoa
no Rio de Janeiro. Nosso sumido
sócio Sérgio Cabral, que há cinco
anos não aparecia, mas nunca
deixou de estar “adimplente"
inclusive na cota extra, apareceu
e, ao receber de presente um
Glenfiddich, falou da saudade do
nosso convívio e de como era
gratificante para ele este trabalho
de manter a TRADIÇÃO, de
reviver a marchinha no Carnaval
do Rio, etc..

Haroldo Sprenger e Jezer Menezes
colocando o papo em dia.

Feliz a sociedade que pode ter
um Sérgio Cabral de sócio !!

Também TRADIÇÃO
foi resgatar o Black
and Whiteservido pela
SBW , que andava
meio esquecido, mas
foi
unanimente
lembrado como um
dos grandes whiskys
Standards.
Bela
“rentrée” !!
Rui Martins, Eliane Lima, Haroldo Sprenger e Pedro
Paulo Machado, apreciando o Black and White
servido.

O casal Maria Regina e Kleber
Prado, felizes com o sucesso da SBW
no Vinícius.

Consulte a programação do Vinícius pelo tel. 2287-1497 ou pelo site www.viniciusbar.com.br e
utilize o desconto especial aos sócios da SBW. No Mês de abril tem Maria Creuza!
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LICENÇA DA PRESIDÊNCIA
Kleber Damasceno Prado

Logo após a magnífica festa de fim
de ano no Bar 360 eu pedi licença da
Presidência da SBW. Não foi uma
decisão fácil, mas quase três meses depois de tomá-la, tenho certeza que foi a mais acertada. E quero
compartilhá-la com vocês. Carlos
Rubens Negreiros, então o Vice Presidente, trouxe a mim a sua extrema preocupação com a situação
financeira da Sociedade e as
gravíssimas conseqüências que iriam advir caso medidas enérgicas
não fossem tomadas. Preparou um
documento, apresentando o quadro
e as medidas emergenciais absolutamente necessárias. Concordei
com todas e ponderei que para
implementá-las haveria necessidade de dedicação intensa e extensa.
E naquele momento eu não teria
disponibilidade, por razões profissionais, para chefiar o processo.

Estaria, por outro lado, ao seu
lado auxiliando-o e ao Diretor Secretario Jose Augusto Caiuby no
que estivesse ao meu alcance.
Todos sabem do sucesso que foi
esse processo de transição. E me
sinto orgulhoso em ter colaborado
com ambos na consecução dos
objetivos. Mas houve umoutro lado
bom disso tudo: Novas lideranças
surgiram, novo animo está presente na Sociedade, nova administração está por tomar posse,
novas idéias estão surgindo a todo
momento. E eu, de forma bastante egoísta, antevejo compartilhar
da companhia de todos os meus
confrades sem as responsabilidades que me acompanharam por
mais de quatro anos.Slainte Mhath
para todos e nos vemos na próxima Happy hour.

Com a palavra durante o
Evento no Vinícius.

SBW VISITA CAMPO GRANDE, MS
Nosso Diretor-Secretário José Augusto Caiuby faz entrega de
uma garrafa de whisky Glendfiddich ao sócio-companheiro da
SBW Ruy Celso Barbosa Florense.
Verifiquem a alegria e o entusiasmo dele!!
É a SBW presente em evento no Mato Grosso do Sul, quando
se encontrou com diversos companheiros da Região CentroOeste.

CARNAVAL NO "MARIMBOLA"
Kleber Damasceno Prado

Mais uma vez a terça-feira gorda teve seu ponto alto no Marimbás,
numa matinê que se entendeu noite adentro com muita música, whisky
e alegria. A diretoria da SBW, como em todos os anos, se fez presente.
Alem de Aldo Gonçalves, José Augusto Caiuby e Kleber Prado, com as
esposas, animaram a festa nossos sócios e diretores do Marimbás
Marcos Amarante e Ervim de Matos Rothe, acompanhados de Maria
Elcira e Consuelo. Nossas homenagens à nova diretora social do
Clube, MariaLúcia Lins(na foto com Ana Maria Watson) pelos momentos
agradáveis de confraternização e amizade.
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MAIS UMA DE FORTALEZA - CEARÁ
Núbia Brasileiro
A SBW/CE é, inegavelmente, nos dias atuais, um grupo consolidado, conhecido e respeitado em nossa cidade, tanto pela
imprensa como pelos que fazem a sociedade fortalezense.
Reunindo-se com regularidade sempre nas residências de seus próprios sócios, que têm prazer em receber (coisa bem
cearense) os amigos, o grupo reuniu-se desta vez nas belas e requintadas instalações do "Barbra's" buffet, cujo casal titular é
integrante do nosso quadro de sócios.
O cardápio à base de whisky foi elogiado por todos.
Foi feita uma degustação do malt Famous Grouse, contando com a presença do seu representante.
Esta noite, entretanto, teve um cunho afetivo, qual foi o de demonstrar nossa solidariedade ao nosso amigo Deusmar Queiroz,
que passou momentos terríveis ao ter seu filho seqüestrado. A família esteve presente e todos os amigos fizeram questão de
dizer do quanto se preocuparam e oraram por um final feliz, que finalmente aconteceu.
Boa bebida, boa música, boas conversas, bons sentimentos, boa noite.
São assim os encontros da SBW em Fortaleza graças ao empenho do vice-presidente norte/nordeste Lagildo Brasileiro e seu
diretor/Fortaleza Deusmar Queiroz.

Lagildo e Núbia Brasileiro e amigos: simpatia em alto astral.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
(Conforme enviado por e-mail e vinculado
na carta circular do 1º trimestre / 2007)

Ficam, pelo presidente, convocados os senhores associados da Sociedade Brasileira do Whisky a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária a se realizar na sede social, localizada na Avenida Rui Barbosa 830, ap. 102, na cidade do Rio
de Janeiro, dia 11 de abril de 2007, às 18 horas e trinta minutos em primeira convocação, ou às 19 horas em segunda
convocação, a se realizar com qualquer número, para deliberarem sobre as seguintes matérias:
- Exame e aprovação das demonstrações financeiras e análise do parecer do Conselho Fiscal;
- Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2007/2009;
- Assuntos de interesse geral.
Rio de Janeiro, 09 de março de 2007
A DIRETORIA
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O FREE SHOP E O OLHO MÁGICO
Rui Martins Ferreira

Saiu batendo a porta com tamanha força que o olho mágico ficou roxo por quinze dias. E tinha toda razão.
Presenteara com muito esforço uma viagem à mulher. Ela queria. Ele não podia. Porém, para satisfazê-la usou
o cheque especial, os cartões de créditos, financiou passagens, endividou-se todo, mas a pôs num vôo para
Nova Iorque. Apesar do aperto de grana ficou feliz em realizar aquele sonho de sua amada. Gostaria de ter ido
junto. Há muito ela queria conhecer a cidade considerada a capital do mundo. Tinha uma verdadeira fixação por
aquilo. “Armando, eu não morro sem conhecer Nova Iorque!” Não perdia um filme cujas cenas exibiam a cidade.
Era fascinada pela luminosidade das noites novaiorquinas que via no cinema. Letreiros piscando em cores
diversas. O agito diurno, aquela massa de gente, sirenes tocando sem parar. Sonhava com Manhattan...
Passear pelo Central Park, caminhar pela Quinta Avenida, andar pela Broadway, subir no Empire State... Depois,
daria um chego até a Quarenta e Seis só pra falar um pouco em português. Nem Frank Sinatra cantou tantas
vezes “New York, New York” como ela. Era só entrar no chuveiro e lá vinha a música.
Planejaram a tal viagem uma porção de vezes, mas sempre surgiam os contratempos. Ele quando tinha
dinheiro os compromissos não lhe davam férias. Às vezes conseguia uma sobra de tempo e grana, que sempre
coincidia com o inverno. “Não Margarida! No inverno, não! Você sabe que friagem me ataca logo a bronquite”.
E aí vinham as discussões:
- Pô! Com a sua ex-mulher você foi à Nova Iorque uma porção de vezes...
- Ô meu bem, foram só três vezes em mais dez anos... E eram outros tempos, as coisas eram mais fáceis.
- É, mas nós já estamos casados há dezoito e nunca se pôde ir!
- Só que ainda temos a prestação do apartamento, filhos em cursos caros... Pra você é tudo simples.
E o lero-lero prosseguia. Aquilo era um assunto recorrente. Até que um dia ela veio com a solução. Ia viajar
com a irmã, e o cunhado bancaria a viagem das duas. Ele não gostou nada da idéia. Não admitiria ninguém além
dele bancando sua mulher. E aquela viagem, quando acontecesse, seria deles dois. “Armando! Eu ouço essa
história a vida inteira e a gente nunca foi! Já perdi o World Trade Center por sua culpa!” Falava daquela tragédia
como se fora uma peça teatral que saiu de cartaz. Era só o que faltava! Agora já virara até Osama Bin Laden.
Foram dias de caras amarradas. Armando fez contas, falou com o gerente do banco, consultou um amigo
dono de uma agência de viagem e de certa forma, ficou até aliviado em ter trabalhos que não permitiriam sua
ausência. A viagem dela sozinha ficaria mais barata e sobraria algum pro “duty free” na volta. Fez as pazes com
a mulher e passou a curtir com ela os preparativos da viagem. Comprou-lhe um guia de Nova Iorque com dicas
interessantes, fez o câmbio do dinheiro, deu-lhe uma boa provisão de doletas e os sagrados quinhentinhos para
os whiskies do Free-Shop. “Margarida, o limite de bebidas são doze garrafas, não deixam passar mais que isto.
Mas, aquele garrafão de dois litros, conta apenas uma. Pega uns três de Red Label que é pro dia-a-dia. As outras
nove vou querer maltes e doze anos. Se encontrar Macallan, pega uns três. Vintage é um malte ótimo da Famous
Grouse. Buchanan’s 18, se o precinho estiver bom eu quero. Faz melhor, leva o celular. Não, eu sei que você
não vai falar dele em NY, é pra quando voltar. Eu vou buscá-la, e de dentro do Free, você me liga e vai dizendo
as ofertas. Entrei na Internet, mas até você voltar as ofertas já devem ter mudado. Não esquece de levar o
carregador.
Tudo estava programado, mas na véspera do retorno de Margarida e da irmã, Armando teve de ir a São
Paulo e não conseguiu voltar. A confusão em Congonhas era medonha, a crise dos controladores de vôos
provocara um caos e o seu avião só partiria na manhã seguinte. Ligou para o concunhado, narrou o ocorrido e
este se dispôs a buscá-las no Tom Jobim. Calculou a hora da chegada delas, deu um tempo e como combinado,
ficou tentando ligar para o celular da mulher. Mas, ninguém sabe ao certo por que mulher tem celular. Ou
esquecem de levar, ou de recarregar, de ligar, quando não o deixa perdido no fundo da bolsa de onde jamais será
ouvido.
Armando chegou em casa depois da mulher. Abraços, beijos, saudades, as malas ainda sendo desfeitas...
“Diz como foi, me conta...” Margarida lhe dá outro beijo e diz que amou Nova Iorque... “Meu bem tentei ligar para
falar sobre os whiskies, mas seu celular não atendia...” Depois de uma pausa Margarida um pouco sem graça
diz: “Amor, sabe o que foi, esqueci de carregar, ficou sem bateria. Ah! Meu bem não zanga não, é que passei
primeiro no setor de cosméticos, tinha cada oferta...” Ele cortando o papo já suspeitando o pior, pergunta:
- Margarida, cadê meus whiskies?
- Não deu, ainda tive de devolver um hidratante ótimo, porque já passava da cota dos quinhentos dólares...
- O quê! Você gastou a minha grana de whisky toda em cosméticos?
O palavrão foi ouvido por todo o prédio. Chutou o pau da barraca da economia familiar e bradou: “Vou ao
Lidador!” E saiu batendo a porta com toda a razão. Será que água boricada faz bem pra olho mágico?

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

WHISKY INGLÊS - SERÁ O BENEDITO
OU SERÁ O SAINT GEORGE?
Kleber Damasceno Prado

A surpresa na leitura da edição de 2007 do
Jim Murray’s Whisky Bible, para mim foi
semdúvida saber que estão destilando whisky
ao sul da Muralha de Adriano. E é a pura
verdade. Pegueio exemplar do Carlos Rubens
emprestado para comparar com o meu de
2006 e tomei um susto. Não se trata de
aberrações como o Glen Kella da Ilha de
Man ou algo estranho produzido no País de
Gales, mas um empreendimento sério comandado por ninguém menos que Iain
Henderson, o ex-todo poderoso de Laphroaig
e de Edradour. A destilaria pertencente à English Whisky
Company chama-se St. George e fica em Roudham perto de
Thetford, em Norfolk, no pleno coração da Inglaterra. É a
primeira do gênero naquele país desde a Rainha Victoria! E vai
sair de lá sem dúvida um Malt Whisky, já que instalaram dois
alambiques tipo Pot Still, no formato dos usados por Macallan,
porém pequenos como os instalados em Edradour. Não se fala

em unidades de colunas empregadas para
obtenção do whisky de grão. A primeira
alambicada já ocorreu em meados de 2006,
a partir de cevada inglesa, mas teremos
que aguardar alguns anos até tomarmos o
primeiro dram, tendo em vista os 3 anos
mínimos de envelhecimento (se os fabricantes mantiverem as mesmas regras do
Scotch). O Principe Charles já esteve por
lá este ano, mas disseram para ele segurar
a sede por mais dois (sempre lembrando
que o Laphroaig é o seu Single Malt favorito). Recebido por Mr. Henderson (ver foto), assinou dois
barris que serão engarrafados em 2009. E outra curiosidade:
como já existe um Single Malt com o nome de St. George
destilado na Califórnia (!!??) foi escolhido outro para designar o produto final: English Whisky. Quem viver verá. E
como na Inglaterra não se fala gaélico, tenho que fazer a
despedida com um “Cheers, here’s to your health.”

80ª REUNIÃO ÚLTIMA DE 2006 - NO 360°, UM SUCESSO 100%
Haroldo Sprenger

Na noite de 12 de dezembro de 2006 , o 360° - maravilhoso ambiente no
terraço do Hotel Everest Rio, em Ipanema, acolheu a 80ª reunião da SBW,
presenteando-nos comuma inigualável vista, abrangendoIpanema, Leblon,
Lagoa e Copacabana. Como se não bastasse, um luar prateado, aliado
ao reflexo das cores da gigantesca árvore de Natal da Lagoa, faziam as
pedras de gelo do nosso whisky
cintilarem como se diamantes
fossem. Diamantes mergulhados num Famous Grouse cor de
ouro e sabor de estrelas...
Eram aproximadamente 90 sócios e convidados que, aos grupos e em conversas animadas,
degustaram os excelentes salgados preparados pelo chef
Harold Lethiais, fartamente servidos e que, de tão bons, foram Carlos Rubens Negreiros, Waldir Garcia e
Werneck, em
absoluta
rebatizados de “põe gostos” no Gustavo
contemplação: “Só não contaram o nome da
lugar de “tira gostos”...
musa.”
Foi a última reunião de 2006, num
ambiente abrilhantado pela presença de amigos em confraternização
absolutamente festiva... quase que natalina, inteiramente condizente com
o espírito sempre presente nas reuniões da SBW.

Os sócios Estélio Mercante, Luiz Fernando
Machado e Paulo Márcio A.F. de Souza, o
nosso querido "Paulinho 7 Lagoas":
"A sobriedade aparente".

Os sócios Ana Maria Watson e Júlio
Graber, fazendo pose e charme.
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ALDO GONÇALVES

CERIMÔNIAS REGADAS A FAMOUS GROUSE 12 ANOS
ALDO GONÇALVES, aquele que já ganhou
comenda da Câmara dos Vereadores e da
ALERJ, é isto mesmo, já é cidadão Carioca e Fluminense... Disparado o nosso
maior medalhista, (e isto, diga-se de passagem, em tempo de PAN é ótimo), foi
reeleito Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro, que vem a ser o maior Sindicato patronal do Brasil, agora, também foi eleito
Presidente do CDL/RJ - Clube dos Diretores Lojistas do RJ. Aldo, além das múltiplas atividades, é Físico e professor da
UFRJ, comerciante, claro, e diretor da SBW,
o que faz ratificar o dito: "Quando se precisa que alguma coisa seja feita urgentemente, dê esta atribuição a quem não tem tempo, e ele com certeza conseguirá dar conRenato Gelli transmite a Aldo Gonçalves a Presidência do CDL/RIO.
ta em prazo hábil".
Todavia, as festas das posses foram capítulos à parte. A
primeira foi no salão nobre do Jockey Club Brasileiro no
Centro, e a segunda no Centro de Convenções da Bolsa
de Valores do Rio. Independente do garbo de cada solenidade, há que se destacar a proficiente escolha dos Buffets
e, mais ainda, do Scotch Whisky que brindou os convidados - Famous Grouse, 12 years - whisky do qual a SBW
se orgulha muito de ter lançado e ajudado a divulgar no
Brasil.

Rui Martins, Haroldo Sprenger, Kleber Prado e João
Empolgação degustam o fabuloso Famous Grouse, 12 years.

Parabéns ao nosso bom Aldo. Que tenha à frente do
SINDILOJAS e do CDL/RJ a mesma eficiência e bom
gosto das cerimônias de posse.
SLAINTE MHATH!
Membros da SBW congratulam-se com o nosso Aldo, pela reeleição
à frente do SINDILOJAS-RIO.

ATENÇÃO: E já que estamos falando em posses... A próxima reunião da SBW
festejará a eleição da nova diretoria para o biênio 2007/2009. RESERVE a data
em sua agenda 25/05/07. (sexta-feira) LOCAL: Roof Bar do RIO OTHON PALACE
HOTEL na Avenida Atlântica. IMPERDÍVEL! A vista é mais deslumbrante do
que a da abertura da novela.
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DE GOLE EM GOLE
CÚ DHUB
(... de quem?)
Cú Dhub - (cão negro em gaélico) - o
single malt pretoda Florestade Gaick.
“...eraumavez..,cãesnegroscaçavam
a Bruxa de Laggan na Floresta de
Gaick, nas Highlands. Ela tinha que
fugir pois os cães negrosqueriam sua
alma- assim rezaa lenda. Lembrando
estecontode“bruxas”,
uma
destilaria
escondida no meio da
Floresta de Gaick
revela o segredo,
destilandoumrefinado
single malt whisky
escuro.
O sabor e os aromas
deste whisky uivam
sobre a língua ,
deixando uma trilha
quente de alcaçuz
doce-amargo , café e
traços de malte,
fumaçaees-peciarias.
Os cães negros de
Gaickestãoàsoltaem
seu copo.
Cú Dhub, o whisky
com mordida ! !
(www.cudhub.com)
SOCIEDADE BRASILEIRA DO WHISKY
AV. RUI BARBOSA, 830 / 102
RIO DE JANEIRO 22250-020 BRASIL
Tel/Fax: (21) 2551-2297
E-mail: whisky.sbw@sbw.org.br

GAROTA DE
COPACABANA, SIM.
MAS O LUCAS PERMANECE

NOVAS CARTEIRAS
DE SÓCIO

O nosso bom Manuel Capão sócio titular
da rede “Garota”, que há pouco foi o anfitrião da mais recente reunião da SBW em
outra de suas casas, o Vinícius-Bar, adquiriu, como já noticiamos antes, o tradicional
Restaurante Lucas, na Avenida Atlântica. As
reformas para a inauguração do “Garota”
do bairro logo ficarão prontas. Modificou o
lay-out , de modo que trará na frente o seu
bar Garota de Copacabana, porém, atrás
deste, com entrada pela Rua Souza Lima,
manterá o Lucas, com todos aqueles pratos exclusivos como: Goulash, Pato com repolho roxo e purê de maçã, Miolos fritos e
outras iguarias da culinária austro-húngara, além daquela entrada de aipo fresco
com patê de gorgonzola, genial. E, em anexo, depois do Lucas, uma Galeteria. Todos
os espaços servidos por aquele chope de
primeiríssima linha. A SBW saúda, augura
sucesso pleno e aguarda o convite para o
open-house. Parabéns!!

Serão emitidas novas carteiras de sócio com validade até abril de 2009 para
todos os que estiverem quites com
suas contribuições. Guardem com carinho pois s carteiras são indispensáveis na concessão de descontos e benefícios por parte de nossos
conveniados.

"ILUSITADO"!
DOSE EM SAQUINHO
W HYTE AND MACKAY, agora em
sachets de 25 ml. Voe TAP e surpreenda-se com a dose espremidinha.

ANIVERSARIANTES
Os Sócios aniversariantes dos meses de
dezembro, janeiro, fevereiro e março estão
convidados a tomar uma dose de whisky
de cortesia na sede da SBW, todas as quartas-feiras, das 18:30 às 22:00 horas.

19 YEARS OLD

A SBW É UMA SOCIEDADE INDEPENDENTE E SEM FINS
LUCRATIVOS, FUNDADA EM 1988 E MANTIDA POR APRECIADORES
DO MAIS NOBRE DESTILADO DE CEREAIS.
Site: http://www.sbw.org.br

EDITORIA DO WHISKY NEWS: KLEBER DAMASCENO PRADO, JORGE LEÃO TEIXEIRA.
COLABORADORES: RUI MARTINS FERREIRA, MILTON PIRES, ESTÉLIO MERCANTE, CARLOS RUBENS NEGREIROS, SÉRGIO CABRAL,
JOSÉ AUGUSTO CAIUBY, LUIZ FERNANDO MACHADO, LAGILDO BRASILEIRO DE LIMA, JAGUAR, HAROLDO SPRENGER.
COMPOSIÇÃO: ELIANE LIMA

DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DO WHISKY - 1° TRIMESTRE/2007
PRESIDENTEDE HONRA:HelenaAnnes Dias
Vignoli
VICE-PRESIDENTE no exerc íc io da
PRESIDÊNCIA: Carlos Rubens Negreiros
DIRETORSECRETÁRIO:JoséAugustoCaiuby
DIRETOR FINANCEIRO: Waldir M. Garcia
DIRETOR: HaroldoSprenger
DIRETOR: Aldo Carlos Gonçalves
DIRETOR: RuiMartins Ferreira
DIRETOR: Milton José M. Pires
CONSELHOFISCAL:
TITULARES: Paulo Villela de Moraes,
Arides Visconti, José Carlos Audiface de
Brito

SUPLENTES: Lidiana Salgado, Antônio Tito
Pontes, Ronaldo Chaer do Nascimento
DIRETORIASESPECIAIS:
DE EMPOLGAÇÃO: JoãoBaptista Magalhães
DERELAÇÕESEXTERNAS: PauloMárcioJardim
Decat
DE PATRIMÔNIO: Arthur Rego Lins
DE IMPRENSA: Jorge Leão Teixeira
CONSELHO JURÍDICO: Luiz FernandoM.
Machado, Salvador Cícero Veloso Pinto, Estélio
Mercante, Edmundo Macedo Soares
CONSELHOTÉCNICODE MALTESECEREAIS:
Jezer Menezes dos Santos, Júlio Graber, Ivana
Mendes dos Santos, Gustavo Werneck R. de
Carvalho, Mariley Freitas M. de Bezerra.

PRESIDENTEDESÃOPAULOEREGIÃOSUL:
Sidney Stahl
CONSELHODIRETORDESÃOPAULO:Ovídio
Lopes Guimarães Júnior, José LaerteFerreira
Dutra, Eduardo C. Tess Filho
VICE-PRESIDENTE REGIÃO NORDESTE:
Lagildo Brasileiro de Lima
DIRETOR PARA FORTALEZA: Francisco
Deusmar de Queirós
VICE-PRESIDENTEREGIÃONORTE:Ananias
Walter Dantas de Góes
DIRETORDEMINASGERAISECERCANIAS:
Paulo Márcio A. F. de Souza
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