
LORENZO LUCCHETTI
SÓCIO-DIRETOR DA LA MACELLERIA

"O segmento da gastronomia gourmet é muito
interessante e está em fase de crescimento.
Nós conquistamos os clientes pela qualidade
dos nossos produtos e atendimento
diferenciado no mercado." Em entrevista ao
Italia Affari, o italiano de Arezzo, da
região Toscana, conta os segredos do mercado
gourmet de carnes e o sucesso da La
Macelleria entre os mineiros.

LEIA MAIS

CRONOGRAMA DE FEIRAS INTERNACIONAIS 2016
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INTEGRAÇÃO EUROCÂMARA DE MG 
EVENTO TRADICONAL FOI UM SUCESSO 

Foi um sucesso a Confraternização da
Eurocâmara de MG, realizada dia 09 de
dezembro, no restaurante Província de
Salerno. A diretoria e os associados das
Câmaras de Comércio bilaterais da Itália,
França e Portugal se reuniram em clima
descontraído. 

LEIA MAIS

ENCONTRO GEEX
CÂMARA APOIOU EVENTO DE FIM DE ANO

A Câmara ítalo-Brasileira apoiou o Encontro
Especial de Fim de Ano do GEEX (Grupo de
Estudos sobre Expatriados em Minas Gerais),
realizado no dia 09 de dezembro, no Hotel
Savassi Boutique.

LEIA MAIS

BALANÇA TEM SUPERÁVIT DE US$ 1,6 BILHÃO
2ª SEMANA DE DEZEMBRO APRESENTA RESULTADO POSITIVO

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,6 bilhão na segunda semana de
dezembro (dia 7 ao dia 13). De acordo com dados divulgados ontem pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), o valor é resultado de exportações que
somaram US$ 4,256 bilhões no período, e de importações de US$ 2,656 bilhões.

Em dezembro, o superávit acumulado é de US$ 2,369 bilhões. Dessa forma, o resultado no
ano chegou a US$ 15,810 bilhões, ultrapassando a previsão do governo, que esperava saldo
comercial de US$ 15 bilhões neste ano.

Fonte: Jornal Diário do C omérc io
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MOMENTO GRAZIE 2015
CONSULADO DA ITÁLIA HOMENAGEIA
CÂMARA

O Momento Grazie, realizado no dia 03 de
dezembro, foi idealizado pelo Consulado da
Itália em Belo Horizonte para agradecer
aqueles que apoiaram e contribuíram de forma
decisiva para o sucesso das atividades do
Consulado em 2015. 
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EMPRESAS BUSCAM PARCEIROS EM MINAS GERAIS

4F CORRETORA DE SEGUROS

Interesse: oferecer o suporte necessário, com soluções diversificadas, tanto na implantação,
quanto na administração de seguros de quaisquer ramos.
Site: www.4fcorretora.com.br

GHELCO 

Interesse: parceria para comercialização de tecnologias em impressão digital.
Site: www.ghelco.it

JOCAR
 
Interesse: venda de jazida inexplorada de granito preto e azul.

CONFIRA OS DETALHES!

Mais informações: fabiola.portes@italiabrasil.com.br ou (31) 3287 2211 - ramal 204

 

CLAMPER NA MÍDIA

Publicada no jornal Diário do Comércio, a matéria sobre a Clamper, associada da Câmara Ítalo-
Brasileira, abordou o crescimento de 15% no faturamento da fabricante de produtos e
componentes eletroeletrônicos. A expansão é decorrente da valorização do dólar, que
aumentou a competitividade do mercado interno e favoreceu as exportações.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA
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O CHARME NATALINO DE ROMA
CIDADE RESERVA SURPRESAS E TRADIÇÕES

Passear por Roma durante o mês de dezembro
é uma boa forma de sentir o clima do Natal e
apreciar as luzes decorativas espalhadas por
toda a cidade, que encantam olhos e corações
de adultos e crianças. Na véspera desse clima
único de festa, pode-se desfrutar também de
concertos de música clássica e ópera em uma
atmosfera amigável e convidativa.

LEIA MAIS

Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link.
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