Estado de Minas lança promoções de livros de arte e vinhos
Coleção Gênios da Arte traz aos mineiros vida e obra de artistas do porte de Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Dalí, Picasso, El Greco, entre outros. Curso de Vinhos
também pode ser adquirido na promoção do jornal.
Algumas pessoas têm o hábito de montar em casa uma biblioteca particular, com as obras
que mais lhes interessam ou são úteis. Nem sempre é tão fácil reunir todos os volumes de
uma mesma coleção ou adquirir vários livros de uma só temática. Os assinantes do Estado
de Minas apaixonados pela história das artes e amantes da experiência de degustar e
interpretar o sabor de um bom vinho ganham, em fevereiro, a oportunidade de adquirir
duas coleções especiais: Gênios da Arte e Curso de Vinhos. As obras são oferecidas
exclusivamente para os assinantes do Estado de Minas e a preços únicos, com pagamento
à vista ou parcelado. As compras são feitas por telefone. O número para assinantes de
Belo Horizonte e Contagem é o (31) 3263-5800. Para assinantes de outras localidades de
Minas Gerais o telefone é o 0800 031 5005.
A coleção Gênios da Arte é composta por 12 volumes que reproduzem fielmente as
maiores obras da arte da história. São artistas de diferentes épocas, escolas e países que
marcaram a humanidade. Os livros são ricamente ilustrados, impressos em papel nobre e
escritos minuciosamente. Os leitores, então, têm a oportunidade de conhecer melhor a arte
de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Dalí, Picasso, El Greco, Rembradt, Renoir,
Monet, Warhol, Gauguin e Cézanne. Para assinantes do Estado de Minas, a coleção
completa custa R$ 179,90 e pode ser parcelada em até 3 parcelas de R$ 59,97.
Para os apreciadores dos vinhos, a coleção Curso de Vinhos será um guia de muita
utilidade para entender a bebida fermentada. Os livros ensinam o que a visão, o olfato e o
paladar percebem diante de uma taça de vinho e as maneiras de interpretar esses
sentidos. As obras tratam de peculiaridades como as variedades de uva, denominações de
origem mais importantes, combinações, regiões produtoras, influência do clima e da terra
etc. A coleção também é composta por 12 livros, com os seguintes títulos: A degustação de
vinhos, O vinho tinto, O vinho branco, A comida e o vinho, O champanhe e os espumantes,
Cozinhando com vinho, O vinho após a refeição, Coquetéis, Vinho da Espanha e da
América Latina (2vol.), O ritual do vinho e A elaboração do vinho. A coleção completa está
disponível para o assinante no valor de R$ 279,90 e pode ser parcelada em até 3 vezes de
R$ 93,30. Os volumes da coleção Curso de Vinhos ainda podem ser adquiridos
separadamente, também por um preço diferenciado, a R$25,90 cada.

