
CARLA PETTERS
PETTERS PROJETOS DE COZINHAS
INDUSTRIAIS

“A feira é um espaço que possibilita a troca de
conhecimentos e experiências". Em entrevista
ao Italia Affari deste mês, Carla Petters conta
detalhes de sua participação na missão
empresarial, promovida pela Câmara Ítalo-
Brasileira de MG,  ao Salão da Hospitalidade
Internacional, a Host Milano 2015.

LEIA A ENTREVISTA COMPLETA

CONFRATERNIZAÇÃO DA EUROCÂMARA 2015

A Confraternização de Final de ano da Eurocâmara, evento já tradicional na Capital, será
realizada no dia 09 de dezembro, durante um jantar descontraído e de excelente gastronomia
no restaurante Provincia di Salerno. Sob a organização das Câmaras de Comércio bilaterais da
Itália, França e Portugal, o evento é uma oportunidade única de networking empresarial entre
as Câmaras Europeias e, ao mesmo tempo, promove a integração entre os seus associados.
Vale ressaltar que os não sócios das Câmaras também poderão participar.

Serviço: 09 de dezembro de 2015, das 19h30 às 23h, no Ristorante Provincia di Salerno (Rua
Maranhão, 18 Santa Efigênia)

Valor do Convite: R$ 110,00 (associados) e R$ 130,00 (não associados)

SAIBA COMO SE INSCREVER

Informações: (31) 3287-2211 / ramal 201 ou silvia.vilhena@italiabrasil.com.br
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CÂMARA ÍTALO-BRASILEIRA RECEBE
MISSÃO COMERCIAL ITALIANA 
EMPRESÁRIOS DO SETOR AUTOMOTIVO
VISAM PARCERIAS NO ESTADO

Entre os dias 26 e 30 de outubro, os
representantes da empresa italiana Nuova
Mabras, Franco Porracchio e Andrea Marcuzzi,
estiveram em Belo Horizonte, pela segunda
vez, por intermédio da Câmara, para participar
de encontros de negócios com empresas
mineiras. 

SAIBA MAIS

CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEIS
CÂMARA ÍTALO-BRASILEIRA APOIA
SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

Com o apoio da Câmara Ítalo-Brasileira de
Minas Gerais, nos dias 18 e 19 de novembro,
foi realizado o V Seminário Internacional de
Construção Sustentável – Ecoconstruct Brazil  e
o I Seminário Internacional de Desenvolvimento
Sustentável – Sociedade Mineira de Engenheiros,
que contou com a palestra da Embaixada da
Itália no Brasil sobre a Embaixada Verde.

SAIBA MAIS
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FESTA ITALIANA CLUBE PALMEIRAS
EM BH

Sob a organização da Acibra-MG, a Festa
Italiana do Clube Palmeiras em BH celebrará a
história e a tradição do clube, fundado em
1957, por uma colônia italiana. A festa será no
dia 5 de dezembro, de 10h às 18h, na Rua
Grão Pará (entre as ruas dos Otoni e Padre
Rolim), em Belo Horizonte, e a entrada é

BALANÇA COMERCIAL DE MINAS GERAIS

Confira os dados preliminares da Balança Comercial de Minas Gerais, referentes a outubro
de 2015 e divulgados em novembro deste ano.

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

REABERTURA DO PORTAL "ASSOCIAZIONI ITALIANE NEL MONDO"

Com o objetivo de garantir uma constante atualização da presença das associações italianas
nas respectivas circuncisões consulares, o portal “ASSOCIAZIONI ITALIANE NEL MONDO” foi
reaberto no dia 30 de novembro.  

Para mais informações, acesse: Consulado da Itália em Belo Horizonte

 

PRIMEIRA CANTATA ITALIANA DE NATAL DE MG
COMITÊS/MG REALIZA EVENTO INÉDITO

Promovida pelo Comites de Minas Gerais, a Primeira Cantata Italiana de Natal de Minas Gerais
acontecerá após a Missa de Natal na Igreja do Carmo, em Belo Horizonte, no dia 16 de
dezembro de 2015, a partir das 20h. A regência do coral e da orquestra ficará por conta do
maestro Guilherme Bragança. 

Informações: Comites BH
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gratuita. O público terá a oportunidade de
saborear algumas especialidades da culinária
italiana, além de se divertir com shows
musicais e danças típicas do país. Informações
em: Festa Italiana Clube Palmeiras

EXPOSIÇÃO UMBERTO NIGI
CORES CIDADÃS DO MUNDO NA CASA FIAT
DE CULTURA

Cores intensas, variados matizes e pinceladas
refletem as diversas influências culturais
presentes nas obras do artista plástico italiano
Umberto Nigi, que tem 44 obras indéditas
expostas na Casa Fiat de Cultura de 10 de
novembro de 2015 a 10 de janeiro de 2016,
com entrada gratuita.

SAIBA MAIS

NOVO ASSOCIADO

GHELCO

Ramo de atuação: indústria gráfica digital
Endereço: Settimo Torinese - Itália
Site: www.ghelco.it

PARABÉNS, DIÁRIO DO COMÉRCIO
JORNAL COMEMORA 83 ANOS DE HISTÓRIA

Fundado em 1932, pelo jornalista ítalo-
descendente, José Costa com o nome de
Informador Comercial, o jornal Diário do
Comércio completou 83 anos recentemente.
Único jornal de Minas Gerais especializado em
economia e negócios, suas páginas retratam
com profundidade as diversas vertentes do
ambiente econômico do Estado, atento aos
acontecimentos regionais, mas sem perder de
vista os cenários nacional e internacional.

MOLISE
O ESPLENDOR E A GASTRONOMIA
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TRADICIONAL

O Molise é uma Região situada no sul da Itália,
cuja capital é Campobasso. Sua área
montanhosa defronte ao mar Adriático tem
limites ao norte, com a Região de Abruzzo, e
entre as regiões meridionais, é uma das mais
ricas em correntes d’agua.

SAIBA MAIS

Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link.
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