
         

 

MOÇÃO  

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores: 

 

 

 

O Vereador Diego Tonet, Progressistas, apresenta MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES à Cooperativa Nova Aliança, na pessoa do Senhor Alceu Dalle Molle, 

Presidente da entidade, extensiva aos demais membros da diretoria, associados e colaboradores, 

em celebração pelos seus 90 anos de serviços prestados na região e na comunidade florense e 

pela recente conquista da premiação máxima no concurso Citadelles du Vin, realizado na 

França. 

 

É sabido que a uva e o vinho conceituam muito mais que a gastronomia da serra; 

eles são verdadeiros símbolos culturais herdados dos ancestrais italianos que imigraram para a 

essa região. Herança esta que representa uma trajetória inexorável de muito esforço e luta. Nada 

foi fácil quando estes forasteiros ancoraram em terras brasileiras. As dificuldades cerceavam 

todos aspectos de suas vidas: desde a língua falada até o lugar onde dormir e o que providenciar 

para comer. Em meio a tantos obstáculos, as videiras surgem como um foco de esperança, dando 

forças para quem já estava cansado, para obstinar uma vida melhor. Assim surgiram pequenos 

agricultores, que foram crescendo e se desenvolvendo no que hoje pode-se chamar de alta 

tecnologia enológica. O vinho surge como uma bebida de altíssima qualidade trazendo consigo 

todo o peso do legado deixado pelos imigrantes italianos. 

Em meio a isso, no ano de 1931, surge a uma tradicional vinícola no município 

de Flores da Cunha: a Cooperativa Nova Aliança. Fundada a partir da fusão de cinco 

tradicionais cooperativas vitivinícolas da região: Cooperativa Aliança e Cooperativa São Victor 

de Caxias do Sul, Cooperativa São Pedro e Cooperativa Sant Antônio de Flores da Cunha e 

Cooperativa Linha Jacinto de Farroupilha. Reunidas em uma única família completaram, no dia 

4 de janeiro de 2021, 90 anos de história, que carregam muito orgulho por parte de seus clientes 

e desta Casa de Leis, que sempre puderam testemunhar a realização de um trabalho feito com 

muito amor pela terra. 

Amor este que transborda em um sabor reconhecido internacionalmente. A busca 

pelo novo faz parte do dia a dia da Cooperativa Nova Aliança. Sempre atenta às demandas do 

mercado e mantendo seus princípios de cooperação e desenvolvimento sustentável, obteve o 

incrível mérito de conquistar a premiação máxima no concurso Citadelles du Vin 2021, 

realizado na França. O Chardonnay Aliança Safra 2020 foi eleito o melhor vinho entre os 

brasileiros inscritos na competição recebendo uma medalha de ouro e o título “Prêmio Especial 

Brasil”. 



         

 

É notável que a Nova Aliança é motivo de muito orgulho para esta Casa 

Legislativa e, portanto, viemos por meio desta moção congratula-la na pessoa do Senhor Alceu 

Dalle Molle, Presidente da entidade, assim como os demais membros da diretoria, associados 

e colaboradores, em celebração pelos seus 90 anos de atuação exemplar! 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 29 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Líder da Bancada do Progressistas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua Estrada Gerardo Santin Guarese S/N° - Caixa Postal: 21. Travessão Lagoa 

Bela - Flores da Cunha - RS 

 


