
MARCO ANTÔNIO CASTELLO BRANCO
DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEMIG

“Os clusters industriais são muito importantes,
porque geram sinergias entre as empresas,
permitindo compartilhamento de infraestrutura
básica, que leva à redução do custo e ao
aumento da competitividade global.” À frente
da Codemig, Castello Branco falou,
exclusivamente ao Italia Affari, sobre o
desenvolvimento de clusters em Minas Gerais.

LEIA A ENTREVISTA COMPLETA

SEMINÁRIO EM TURIM PARA
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
EVENTO TEVE COMO FOCO O SETOR
AUTOMOTIVO

A Semana de Minas, que aconteceu durante a
Expo Milão 2015, já apresenta resultados
positivos para o Estado. Essa perspectiva
otimista se concretizou, entre outros
momentos, ao longo do seminário “Por que
investir em Minas Gerais?”, promovido pela
Câmara Ítalo-Brasileira, no último dia 16, na
cidade italiana de Turim.
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http://www.italiabrasil.com.br/noticia/detalhar/entrevista_::_marco_antonio_castello_branco,_diretor-presidente_da_codemig
http://www.italiabrasil.com.br/noticia/detalhar/camara_italo-brasileira_de_minas_gerais_promove_seminario_para_atracao_de_investimentos_no_setor_automotivo,_em_turim
http://www.italiabrasil.com.br/evento/detalhar/vincezaoro_winter_2016


MINAS EM MILÃO
SEMANA DE MINAS DIVULGA OS ATRATIVOS
DO ESTADO DURANTE A EXPO

Na Itália, a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio
e Indústria de MG, participou da Semana de
Minas Gerais em Milão, que aconteceu entre os
dias 12 e 18 de outubro, e contou com eventos
ligados ao design, moda, atração de
investimentos e de momentos de
apresentação e degustação de alimentos
típicos mineiros, como café, cachaça, pão de
queijo e a água Cambuquira.

LEIA MAIS

CONVENÇÃO MUNDIAL DE
CÂMARAS ITALIANAS NO EXTERIOR
CÂMARA/MG PARTICIPOU DA 24ª EDIÇÃO
DO EVENTO

Ente os dias 24 e 27 de outubro, o presidente
da Câmara Ítalo-Brasileira de MG, Valentino
Rizzioli, acompanhado do secretário-geral da
Câmara, Leonardo Freitas, e do delegado da
Câmara para a Região do Vêneto, Marco
Valentini, participaram da 24ª Convenção
Mundial de Câmaras Italianas no Exterior,
que aconteceu em Trieste, na Itália.

LEIA MAIS

MISSÃO À MARMOMAC
DELEGAÇÃO PARTICIPOU DA 50ª EDIÇÃO
DA FEIRA

A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e
Indústria de Minas Gerais levou, entre os dias
30 de setembro e 3 de outubro, uma
delegação de seis empresários brasileiros para
a Marmomacc, que além de conferirem as
novidades do setor, puderam participar de
encontros de negócios com empresas italianas.
 

LEIA MAIS

HOST MILANO 2015
CÂMARA LEVA DELEGAÇÃO À FEIRA DE
REFERÊNCIA MUNDIAL NA ITÁLIA

Entre os dias 23 e 27 de outubro, em Milão,
além de visitarem a feira, os integrantes da
missão participaram de encontros de negócios,
conhecendo novos produtos, serviços e
inovações. A Host – bienal mundial da
hospitalidade profissional – dita tendências
de toda a cadeia dos setores de foodservice,
restaurante, bar, confeitaria e hotelaria.
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http://www.italiabrasil.com.br/noticia/detalhar/minas_em_milao
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http://www.italiabrasil.com.br/noticia/detalhar/camara_italiana_leva_delegacao_empresarial_do_brasil__para_participar_da_50a._marmomacc,_na_italia
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CONDECORADO NA ITÁLIA
PRESIDENTE DA CÂMARA RECEBEU

INDÚSTRIA VÊ SINAIS POSITIVOS 

Expectativas menos desfavoráveis sobre produção e emprego nos próximos três meses
levaram ao aumento de 2,4% na prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI), da FGV, em
outubro, para 67,6 pontos, feito o ajuste sazonal. Em setembro, o índice fechado caiu 2,9%
ante o mês anterior. A projeção puxou o resultado preliminar do Índice de Expectativas (IE),
que subiu 7,2% em outubro, ante setembro. A sondagem mensal da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) mostrou a primeira queda dos estoques do setor industrial do ano,
registrada em setembro, além do crescimento do otimismo com relação às vendas externas e
a elevação da intenção do investimento, a primeira alta em 2015. Para a FGV, no entanto, o
aumento na confiança, não implica otimismo dos empresários, apenas pessimismo menor. O
sentimento decorre da possibilidade de um movimento mais forte de substituição de
importações, devido à alta do dólar, disse o superintendente-adjunto de ciclos econômicos do
Ibre-FGV, Aloisio Campelo Junior. Fonte: V alor Econômco

 
PRODUÇÃO DE AZEITE EM EXPANSÃO NA SERRA DA MANTIQUEIRA

A produção de azeite na área de atuação da Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da
Mantiqueira (Assoolive), que envolve cidades de Minas Gerais e São Paulo vem batendo
recordes. Somente neste ano, o volume alcançou 25 mil litros, frente aos 10 mil extraídos em
2014, com alta de 150%. A produção de azeitonas na Serra da Mantiqueira somou 260
toneladas neste ano e a tendência é de crescimento. De acordo com o presidente da
Assoolive, Carlos Roberto Melo Diniz, o mercado para o azeite é promissor, já que o Brasil
importa a maior parte do volume consumido.

Para atestar a qualidade superior do azeite, a Assoolive está investindo na certificação e
buscando o selo de Identidade Geográfica (IG).  A certificação vai comprovar, através de
testes, a qualidade e os procedimentos utilizados na fabricação, tudo isso para dar segurança
ao consumidor de que o azeite é de excelência. “Produzimos um azeite de alta qualidade,
porque ele é fresco e utilizamos técnicas modernas de produção. O período entre colher as
azeitonas, processar e disponibilizar no mercado é bem mais rápido do que os importados,
que ficam estocados. Essa característica é o nosso grande diferencial. Além disso,
conseguimos extrair o produto em menos de 24 horas, o que faz com que nosso azeite tenha
melhor qualidade”, garante Diniz. Fonte: Diário do C omérc io

 

EMPRESAS ITALIANAS BUSCAM PARCEIROS EM MINAS GERAIS

CANTINA DI SOAVE
Interesse: parceria com redes supermercadistas para a importação direta de vinhos que
atendem a variados paladares e valores.
Site: www.cantinasoave.it

REGULUS
Interesse: parceria para nacionalização e comercialização de software
Site: www.regulus.it

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

CONFIRA OS DETALHES! 

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

 

http://www.cantinasoave.it/
http://www.regulus.it/
http://www.ghelco.it/en/
http://www.italiabrasil.com.br/upload/link/c5ad85ec4e04e578b92b1c4a4cd3fc6c.pdf


HONRARIA DURANTE A EXPO 2015

Valentino Rizzioli, Presidente da Câmara Ítalo-
Brasileira de Comércio e Indústria de Minas
Gerais, recebeu, no último dia 14, na Expo
2015, em Milão, uma homenagem por
promover, durante a sua trajetória, a Itália na
América do Sul. 

LEIA MAIS

PRÊMIO JOSÉ COSTA
INICIATIVA CHEGA EM SUA 5ª EDIÇÃO

Organizado pelo Jornal Diário do Comércio,
associado à Câmara, em parceria com a
Fundação Dom Cabral (FDC), o Prêmio José
Costa é entregue às empresas que contribuem
para o crescimento sustentável do Estado. O
presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
para a América Latina e Ex-Presidente da
Câmara, Cledorvino Belini, foi premiado, no dia
22 de outubro, como Executivo Destaque da 5ª
edição, que também reconheceu iniciativas de
sustentabilidade do grupo. Imagem: Alisson J. Silva

NOVO ASSOCIADO

4F CORRETORA DE SEGUROS

Ramo de atuação: serviços
Endereço: Rua Padre Odorico 128/105, São
Pedro - Belo Horizonte (MG)
Telefone: +55 31 3566-8280
Site: www.4fcorretora.com.br

NOVO ASSOCIADO

LIMONCELLO CAMPANO

Ramo de atuação: bebidas
Endereço: Rua Teixeira de Freitas, 336/603,
Santo Antonio - Belo Horizonte (MG)
Telefone: + 55 31 9684-5713 / 31 9862-6228
Site: www.limoncellocampano.com

NOVO ASSOCIADO

TYNO CONSULTORIA

Ramo de atuação: serviços
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2227,
Pituba - Salvador (BA)

http://www.italiabrasil.com.br/noticia/detalhar/presidente_da_camara_italo-brasileira_de_minas_gerais_recebe_condecoracao_por_promover_a_italia_na_america_do_sul
http://www.4fcorretora.com.br/
http://www.limoncellocampano.com/


Telefone: +55 71 3341-3336
Site: www.tynoconsultoria.com.br

ÁRVORE DA VIDA E PALLAZO ITALIA
O LEGADO DA EXPO 2015 PARA MILÃO

Novos e belos pontos turísticos aguardam os
turistas em Milão. Assim como em edições
anteriores, como é o caso da Torre Eiffel, em
Paris, a Exposição Universal 2015 deixará um
importante legado para charmosa capital da
Lombardia. Ao final da Expo, a cidade receberá,
definitivamente, a Árvore da Vida e o Pallazo
Italia como símbolos desta edição do terceiro
maior evento do planeta.
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http://www.tynoconsultoria.com.br/
http://www.italiabrasil.com.br/noticia/detalhar/arvore_da_vida_e_pallazo_italia

