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ATIVIDADES REALIZADAS

PECORINO, MASCARPONE E GORGONZOLA: OS RENASCENTISTA DA
COZINHA ITALIANA
EVENTO DO TRUE ITALIAN TASTE ENALTECE A VERSATILIDADE DOS QUEIJOS COM
RECEITAS CLÁSSICAS

Famosos em todo o mundo, os queijos italianos foram as estrelas de mais um evento virtual
do True Italian Taste que aconteceu na quinta-feira, 2 de setembro. Com o tema "Do
Antepasto à Sobremesa: a Versatilidade dos Queijos Italianos" a transmissão celebrou os
queijos pecorino romano, mascarpone e gorgonzola dolce, tendo, também, como destaque,
a preparação das clássicas receitas de rigatoni alla carbonara e tiramisù, preparadas pelos
chefs italianos Leonardo Fontanelli e Simone Biondi, com ingredientes de excelência Made in
Italy.

Antes do evento, cada convidado recebeu um kit gastronômico, contendo todos os produtos
agroalimentares italianos, necessários à preparação das receitas, bem como antepastos e
vinhos. A seleção de alimentos contou com guanciale, grissini, pasta di gragnano rigatoni,
biscoitos savoiardi, café italiano e os vinhos Teroldego Rotaliano e Moscato Giallo.

Para o grande momento da noite, os chefs Leonardo Fontanelli e Simone Biondi preparam, a
quatro mãos, as receitas clássicas de rigatoni alla carbonara e tiramisù. Inicialmente, eles
comentaram sobre os diferentes usos dos queijos, aplicados em pratos diferentes, suas
características, modos de produção e um pouco de suas histórias. 

GEI BRASILE E CÂMARA  PROMOVEM ENCONTRO ENTRE ROMEU ZEMA
E EMPRESÁRIOS
EVENTO APRESENTOU PLANOS DO EXECUTIVO MINEIRO EM DIVESAS ÁREAS

Contando com o apoio institucional da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, o
Grupo Esponenti Italiani (GEI Brasile), no dia 21 de setembro, realizou um evento virtual
com o governador de Minas Gerais Romeu Zema, quando falou sobre os resultados das
ações de seu mandato, principalmente nas atividades econômicas do estado.

Governador apontou que sua gestão é pautada na austeridade do aparato público e na
economia liberal. Além disso, destacou as ações governamentais durante a pandemia de
Covid-19 e ações para futuras crises sanitárias. Zema, abordou também temas como a
reforma tributária e o investimento estatal em ferrovias.
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NOVIDADES DOS ASSOCIADOS

FASSA BARTOLO ADQUIRE "NAMING RIGHTS" DO CENTRO DE
EXPERIÊNCIAS DA ARENA MRV 
CÂMARA PARTICIPOU DO EVENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA PARCERIA

Fornecedora oficial de argamassas e rejuntes para a obra de construção da Arena MRV, a
multinacional italiana Fassa Bortolo oficializou nesta terça-feira, 14 de setembro, a
aquisição do "naming rights" do espaço, que, agora, passa a se chamar Centro de
Experiências Fassa Bartolo. No evento de celebração da parceria, realizado no canteiro de
obras do futuro estádio, em Belo Horizonte, o vice-presidente executivo da Câmara,
Raffaele Peano, representou a instituição.

Com a iniciativa, a Fassa Bortolo deu um importante passo, ao firmar a parceria com o
estádio, visando se consolidar, no mercado brasileiro, e mostrar a qualidade e tecnologia,
proveniente de mais 300 anos de história. "Além de darmos nome ao centro, realizaremos
aqui eventos de relacionamento, como este que vivenciamos hoje. Vamos compartilhar
iniciativas, nas redes sociais da Arena MRV, e realizar diversas ações de posicionamento
institucional e de produto", destacou Ivan Aliberti, procurador da Fassa Bortolo e
responsável pela gestão organizacional e administrativa da empresa no Brasil.
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LA BOTTE PROMOVE EVENTO PARA DIFUNDIR OS VINHOS ITALIANOS
EM MG
DEGUSTAÇÃO APRESENTOU RÓTULOS QUE SERÃO IMPORTADOS, COM
EXCLUSIVIDADE 

Em 13 de setembro, a La Botte, associada à Câmara, promoveu, na loja Malbec Vinhos
Exclusivos – empresas pertencentes ao mesmo grupo –, uma degustação de alguns vinhos
da vinícola italiana Colle Corviano, que serão importados, com exclusividade para o Brasil. O
evento, em Belo Horizonte, contou com a presença de Raffaele Peano e Ana Corrêa, vice-
presidente executivo e secretária-geral da Câmara, respectivamente, e do cônsul da Itália
em Belo Horizonte, Dario Savarese. 

De maneira dinâmica e interativa, o evento aconteceu em formato híbrido, virtual e
presencial. Diretamente da Itália, Rodrigo Redmont, proprietário da Colle Corviano,
apresentou os rótulos ao público, que contou, também, com a presença de Fernando Kurrle,
sócio-diretor da La Botte; Henrique Passini, sócio do restaurante Est! Est!! Est!!!; Stefano
Santini, diretor comercial da Vinifera Import MG; Rafael Brant, proprietário da RS Fontana
Acqua & Vino; e Massimo Ros, proprietário do Ponto de Encontro 031.
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GASTRONOMIA E TURISMO

A HISTÓRIA ITALIANA SOB O LUAR: VISITAS NOTURNAS A MUSEUS E
PONTOS HISTÓRICOS 
CONHEÇA AS PRINCIPAIS ATRAÇÕES, VISTAS POR OUTRO ÂNGULO

Durante boa parte do Outono e todo o Verão, na Itália, é comum que várias atrações
turísticas, como museus, sítios arqueológicos e outros monumentos, permitam visitações
noturnas. Essa é uma excelente de oportunidade de conhecer esses lugares, pois há uma
menor aglomeração de turistas e as temperaturas estão mais amenas. Além disso, grande
parte desses pontos históricos possuem área externa aberta, o que permite apreciar a vista
e as típicas noites estreladas das estações.

Para conhecer grande parte desses lugares, é necessário reservar com bastante
antecedência, no site oficial das atrações, preferindo o primeiro horário noturno de
visitação. Assim, é possível apreciar, com calma, cada parte da atração.

Entre as várias opções de roteiro, espalhadas por toda a Itália, esses são alguns dos lugares
mais famosos, onde a visitação noturna é permitida: Museus do Vaticano e Capela Sistina
(Vaticano); Fóruns de César e Augusto (Roma); Coliseu (Roma); Castelo Sant' Angelo
(Roma); Torre de Pisa (Pisa); Parque Arqueológico de Paestum (Campania); Pinacoteca de
Brera (Milano) e Vale dos Tempos (Agrigento).

Acompanhe as nossas mídias sociais!
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