
UMA JOIA DE FEIRA
DELEGAÇÃO DA CÂMARA PARTICIPA DA
VICENZAORO JANUARY 2016

Juntando-se aos mais de 35 mil visitantes que
passaram pela VicenzaOro January 2016, os
integrantes da missão empresarial, organizada
pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e
Indústria de Minas Gerais, marcaram presença
na maior feira de joias do mundo, entre os dias
22 e 27 de janeiro, em Vicenza, na Itália.
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EXPORTAÇÃO ALIVIA CRISE DAS AUTOPEÇAS

As fábricas de autopeças se voltaram às exportações na tentativa de melhorar os seus
resultados financeiros. De acordo com o Sindipeças, que representa o setor, com a moeda
brasileira desvalorizada em 2015, a exportação de autopeças teve alta de 20%. O diretor do
Sindipeças-MG, Fábio Sacioto, em depoimento concedido ao Jornal da Globo, afirma que “2016
deve ser um ano de reestruturação, com o foco em competitividade do setor para se preparar
para uma retomada.”

Fonte: G1 –  Jornal da Globo (07/01/2016)

“MELHOR CAFÉ ESPECIAL DO MUNDO” É DE PRODUTOR MINEIRO
CAFEICULTOR É PREMIADO PELA SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA

A cidade de Cristina, situada no sul de Minas, tem o produtor bicampeão do concurso Cup Of
Excellence, que consagra o título de “Melhor Café Especial do Mundo”. Ele é Sebastião Afonso
da Silva e o seu café foi avaliado por jurados internacionais e atingiu recordes na pontuação.
Em 2014, com 95.18 pontos foi a maior nota já obtida na competição, e em 2015, o segundo
recorde, 94.47.

Sobre a importância de a lavoura estar localizada no Sul de Minas, Sebastião destaca “Eu
cuido de todos os lotes com a mesma dedicação. Mas é que aquele lugar já tem incidência de
ter uma bebida melhor, então ficamos esperando a hora certa para tirar o café. Isso envolve
vários detalhes, até a previsão do tempo”. Além desse prêmio, o produtor já conquistou
outros, como o campeão disparado no Prêmio Illy de Qualidade - com o grão cereja
descascado, o 1ºlugar no Mantiqueira de Minas e o 2º lugar no Concurso da Cocarive -
Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde, em Carmo de Minas. 

Fonte: mgturismo.com.br

EMPRESAS BUSCAM PARCEIROS EM MINAS GERAIS

GHELCO

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

EKA

Interesse:desenvolvimento de parcerias para tropicalização e nacionalização de softwares e
distribuição e assistência no Brasil (parceria técnica e comercial).
Site: www.eka-systems.com

CONFIRA OS DETALHES!

Mais informações: fabiola.portes@italiabrasil.com.br ou (31) 3287 2211 - ramal 204
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HOST: GERANDO RESULTADOS POSITIVOS
CÂMARA LEVA DELEGAÇÃO BRASILEIRA À FEIRA ITALIANA

Em outubro de 2015, a Câmara Ítalo-Brasileira de Minas Gerais levou, para Milão, na Itália,
uma delegação de empresários brasileiros para participar da Host - 39° feira bienal mundial da
hospitalidade profissional.Um dos integrantes da delegação brasileira, o empresário Alexandre
Rocha, da Smart Cozinhas, afirmou que a visita à feira italiana gerou novos negócios para a
empresa e que está com ótimas expectativas. “Estamos finalizando uma importação com as
empresas italianas Cuppone, que vende fornos para pizza, além da Eurotech que vende micro-
ondas”. 

SAIBA MAIS

QUATRO CURTUMES BRASILEIROS PARTEM PARA MILÃO
EMPRESAS IRÃO EXPOR NA FEIRA LINEAPELLE

Acontece em Milão, nos dias 23 a 25 de fevereiro, a Lineapelle, uma das feiras do segmento
de couros, acessórios e componentes mais comentadas do mundo. Nesta edição, quatro
curtumes brasileiros expõem na exibição italiana, que recebe designers, estilistas e
profissionais de moda de importantes grifes internacionais. 

Para a participação na feira, o grupo recebe apoio do Brazilian Leather, projeto de expansão
do setor no mercado internacional desenvolvido pelo Centro das Indústrias de Curtumes do
Brasil (CICB) e a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).
Na Lineapelle de fevereiro 2016 as inspirações do Verão 2017 serão antecipadas, já a edição
de setembro será a vez das tendências da temporada seguinte. Veja mais sobre o evento em
www.lineapelle-fair.it (Fonte: A pex Bras il)

ABERTURA DO NOVO EDITAL DO ‘SEED’

Já estão abertas as inscrições do SEED – Enterpreneurship Ecosystem Development até o dia
03 de fevereiro.  Esse é um programa inovador do Estado voltado para o empreendedorismo
sob a condução da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com
recursos da FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

SAIBA MAIS

NOVA GESTÃO DA ABRASEL – MG

O Conselho de Administração da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas
Gerais (Abrasel MG) tem novo presidente, Ricardo Rodrigues, sócio proprietário do tradicional
restaurante Maria das Tranças, em Belo Horizonte. “Toda a estrutura da entidade permanece
a mesma. O formato das ações do grupo agora ganha a implantação de novas ideias,
contando sempre com os parceiros da iniciativa pública e privada que são essenciais para a
instituição”, comenta Rodrigues. 

Fonte: mg.abrasel.com.br

TECHEDGE GROUP É ELEITO “FORNECEDOR DO ANO TIC 2015” PELA FCA

O Techedge Group foi reconhecido, em dezembro passado, como Fornecedor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) do Ano, em 2015, pela  Fiat Chrysler Automobiles (FCA). O
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O FOLCLÓRICO CARNAVAL DE IVREA
FESTA MANTÉM LIGAÇÕES COM A IDADE
MÉDIA

Famoso em toda Itália e na Europa, o histórico
carnaval da cidade de Ivrea, na região de
Piemonte, acontece desde 1808, sendo uma
das festas mais antigas e peculiares do
mundo, preservando a ligação com costumes
da Idade Média. Entre histórias e lendas,
durante o carnaval acontece a “Batalha das
Laranjas” e a distribuição gratuita às pessoas
de um prato típico da cidade, o faggioli grassi.

SAIBA MAIS

reconhecimento acontece anualmente, quando a FCA premia seus principais fornecedores. O
Grupo é um player global, especializada em soluções de tecnologia para a gestão e melhoria
de processos de negócios premier.

Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link.
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