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ATIVIDADES REALIZADAS

CÂMARA SE REUNE COM PREFEITO DE SETE LAGOAS
ENCONTRO TRATOU DO ESCRITÓRIO REPRESENTATIVO DA CÂMARA, NA CIDADE

Em continuidade à expansão de sua presença em outras regiões de Minas Gerais, a Câmara
de Comércio Italiana de Minas Gerais avançou, ainda mais, neste sentido. No dia 18 de
agosto, os vice-presidentes Raffaele Peano e Alberto Medioli; a secretária-geral, Ana
Corrêa; e o representante regional em Sete Lagoas, Mario Coriale, reuniram-se com o
prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro Faria, na sede do executivo municipal.

Como uma organização apartidária, a Câmara objetivou o compromisso por entender que o
desenvolvimento econômico passa pela união de esforços, entre a iniciativa privada e o
poder público, estando acima de interesses políticos. A reunião teve, como objetivo,
apresentar, ao prefeito, o portfólio de atuação e o detalhamento da iniciativa de instalar um
escritório de representação na cidade, como uma maneira de fortalecer as relações com as
empresas de origem italiana, presentes na região, ou interessadas em promover negócios
com a Itália.

Durante o compromisso, o prefeito sete-lagoano ressaltou seu apoio e colaboração em
ações que favoreçam a construção e o fortalecimento dos negócios entre mineiros e
italianos. O encontro contou, também, com a participação do vereador de Sete Lagoas, Caio
Velace.

"Esperamos que a Câmara seja uma facilitadora das relações comerciais entre Sete Lagoas
e a Itália, incentivando o intercâmbio de experiências, nos diferentes setores econômicos.
Temos importantes parcerias com instituições governamentais brasileiras e italianas,
formando uma sólida rede de cooperação", comentou Raffaele Peano.

O projeto de estabelecer um escritório, em Sete Lagoas, é uma evolução da reunião, que
ocorreu, em março deste ano, entre a Câmara e a Associação de Comércio e Indústria de
Sete Lagoas (ACI Sete Lagoas). Na concretização da unidade representativa, que será
instalada, na sede da associação, a Câmara, por meio da Secretaria-Geral, vem recebendo
uma acentuada colaboração da ACI Sete Lagoas, liderada por José Roberto Silva, presidente
da instituição.

Conduzida por Mario Coriale, a interlocução com o poder público e instituições empresariais
sete-lagoanas é fundamental para mapear presença de empresas italianas na cidade e seu
forte potencial para gerar sinergias. "Em Sete Lagoas, podemos contar com a parceria da
ACI, o suporte da prefeitura e o respaldo da forte presença italiana. Nosso papel é oferecer,
aos nossos associados, todo tipo de assessoria, em negócios proporcionando, aos italianos,
todo o apoio para o desenvolvimento das atividades, no Brasil e, aos empresários
brasileiros, as melhores oportunidades de negócios no intercâmbio com a Itália", declarou o
vice-presidente executivo. 

A inauguração do escritório, na ACI, está prevista para outubro deste ano e contará com a
presença do cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese, e do presidente da Câmara
Italiana, Valentino Rizzioli.

NOVIDADES DOS ASSOCIADOS

CONSULADO ITALIANO EM BH REMODELA ATENDIMENTO
NOVAS MEDIDAS VISAM FUNCIONAMENTO NA PANDEMIA

O Consulado da Itália em Belo Horizonte, bem como toda a rede consular no Brasil, iniciará
uma primeira, gradual e limitada reativação dos serviços consulares presenciais. As
atividades serão feitas, conjuntamente, com as ações, já realizadas, em caráter remoto,
devido à pandemia. 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Considerando a situação epidemiológica local, a reativação dos serviços consulares
acontece, de maneira limitada, para que esteja compatível com as medidas sanitárias
adequadas. 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O Consulado da Itália em Belo Horizonte remodelou alguns de seus serviços para o formato
presencial, em horários e dias estabelecidos previamente.

SAIBA MAIS

NOTAS IMPORTANTES

CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA
ALTA DA PRODUÇÃO E EMPREGO INDICA MELHORA DA INDÚSTRIA

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou, neste mês, que o setor industrial vem
apresentando sinais de melhora e o emprego, na área, permanece, em expansão, nos
últimos 13 meses. A produção industrial cresceu, pelo terceiro mês consecutivo, até julho, e
os registros de contratação demonstraram, também, alta, quando comparados ao mês
anterior. Somada a isso, a utilização da capacidade instalada ficou em 71%, o maior nível
registrado, para o mês, desde 2013.

Apesar da melhora, a capacidade de estoque caiu e permaneceu inferior ao esperado.
Porém, a situação atual é melhor do que a do mesmo período do ano passado, quando a
falta de insumos atingiu sua situação mais crítica.

Com a volta do funcionamento de vários setores e a retomada da produção, em todo o
mundo, os empresários esperam, para os próximos meses, um aumento da demanda, das
exportações e, consequentemente, do número de empregos e de matérias-primas.
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GASTRONOMIA E TURISMO

FERRAGOSTO: O FERIADO MAIS ESPERADO PELOS ITALIANOS
DATA É MARCADA POR TURISMO E LAZER

No dia 15 de agosto, se comemora, na Itália, o Ferragosto. Inicialmente, o feriado era no
primeiro dia do mês e celebrava o imperador romano Augusto. Além disso, era comum,
para o mês de agosto, celebrações ao deus Conso, dividindade romana patrona da
agricultura. Por isso, depois de muitos anos, as festas foram unificadas e celebradas em
grande estilo.

Acredita-se que a Igreja Católica Apostólica Romana, com sua histórica e forte influência no
país, aproveitou-se da popularidade da data e transferiu as comemorações para o dia 15,
quando a instituição comemora a Assunção de Maria. A grande adesão ao feriado ocorreu
mesmo durante o governo de Mussolini, pois houve um forte estímulo para que a população
viajasse e conhecesse as cidades italianas.

Tradicionalmente, a data é marcada por várias comemorações, tanto no âmbito religioso
quanto familiar. Por ser no final do verão e, normalmente, no período de férias, o Ferragosto
é um momento muito aproveitado. O feriado é, também, muito importante, pois movimenta
a economia de cidades turísticas.
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