Carissimi Fratelli de SC e del Mondo
DOS PERINI'S DO RIO GRANDE DO SUL QUE ENGRANDECEM O BRASIL E A A.F.P.
Com a nobre e primordial missão de reatar laços familiares, perdidos no tempo, buscando
resgatar a amizade e fortalecer valores culturais, expressos na coragem, no trabalho, nas atitudes
ético-profissionais e na valorização da família, tivemos a satisfação e a honra de visitar os
PERINI's da Serra Gaúcha. Os fratelli Evanilto ( SC), Orácio (PR) e José (SP) empreenderam
essa expedição, consolidando e efetivando uma visita de amizade e cortesia aos nossos fratelli
gaúchos, de Gramado, Caxias e Farroupilha. Nesta ocasião, foram representados os dois mil
descendentes(aproximadamente) do nosso patriarca Francesco Perini, que veio de Matarello no
ano de 1876, estabelecendo-se com seus filhos em Santa Catarina, na pequena comunidade de
Pomeranos, município de Rio dos Cedros.
Ficamos impressionados pela hospitalidade e pela carinhosa e fraterna recepção recebida.
Temos orgulho de relatar que a Família Perini do Rio Grande do Sul enaltece nos arautos o nome
PERINI, não só pelo espírito empresarial, mas, principalmente, porque constatamos que guardam
e cultivam, no coração, como nós todos aqui, aquele legado de inestimáveis valores de nossos
queridos nonos. Sem dúvida, um rico patrimônio, que jamais podemos deixar de transmitir às
futuras gerações, se desejarmos uma sociedade mais justa e solidária.
O encontro com Gilnei Casagrande (sua mãe é PERINI), se deu em Gramado no dia 18/02/07.
Gilnei,é mestrando e professor universitário, coordenador-responsável pelos eventos culturais da
Prefeitura de Gramado-RS. Enquanto brindávamos nosso encontro, com um delicioso vinho da sua
última safra, mostrava-nos as honrosas distinções de mérito do nono Francesco Perini de
Gramado - RS. E, entre as muitas coisas boas da família, contou-nos do lançamento de sua obra O Cheiro do Vinho - onde a Família Perini riograndense terá seu destaque.
Dia 19/02/07, fomos para Caxias do Sul (75km de Gramado), onde o empresário comercial,
Alcides Perini, que já nos tinha dado hospitalidade anteriormente, nos recebeu outra vez
fraternalmente. Ficamos muito felizes em saber da sua disposiçâo em assumir a presidência do
Circolo Trentino de Caxias, para o que não lhe faltará coragem e competência. No dia seguinte, ele
nos oportunizou o encontro com o Benildo Perini, lá em Farroupilha. Visitamos a Vinícola Perini,
de sua propriedade. É uma significativa e pujante empresa que chega a industrializar 12 milhões
de toneladas de uva das mais distintas variedades. Durante horas nos maravilhamos com o
processo da produção e elaboração de champanhas, vinhos, licores e sucos. Com uma
cordialidade invejável, Benildo, pacientemente, nos fez detalhadas explanações sobre todo o
fabrico dos diversos tipos de vinhos. A serenidade e a finesse, até no trato com os colaboradores
(empregados) com certeza, é o segredo do sucesso.
Nós seríamos suspeitos em exaltar a qualidade e o sabor de seus champanhes, dos vinhos,
licores e sucos, já conhecidos, em todo o Brasil e no exterior. Tivemos a satisfação de degustá-los
nos brindes e no almoço; e a nossa avaliação foi confirmada ao lermos as premiações com
medalha de ouro nos folders do III Concurso Internacional de Vinhos do Brasil, da FENAVINHO,
por nós visitada à tarde naquele dia.
De retorno, entre as muitas considerações positivas de nossa viagem, chegamos à conclusão
que todo este sucesso cultural e empresarial dei nostri fratelli, sem dúvida, é resultante
daqueles grandes e superiores valores, muito bem guardados, cultivados e fortalecidos; legado de
nossos pioneiros.
Parabéns Benildo, Alcides, Gilnei e a todos seus familiares. Externamos nosso muito obrigado
pela calorosa acolhida e queremos dizer a todos que vocês, efetivamente, representam todo
aquele simbolismo daquela "Aguilla Nera", estampada no azul dourado do nosso Brasão.
Associação da Família Perini

Veja abaixo alguns registros fotográficos

Benildo da “Vinícola Perini” (Farroupilha –RS), enaltecendo seus entes queridos

Um brinde com o empresário Alcides Perini.... (Caxias do Sul – RG)

Um brinde ao sucesso da “Vinícola Perini” do empresário Benildo

Um brinde ao futuro lançamento “Cheiro do Vinho”, do mestre e escritor Gilnei (Gramado-RS)

