ATIVIDADES REALIZADAS

COSELHO DIRETOR DA CÂMARA SE REÚNE PARA BALANÇO DE 2021

ENCONTRO APRESENTOU O PLANEJAMENTO FINCANCEIRO E DE ATIVIDADES
PARA 2022
Em 9 de dezembro, o Conselho Diretor da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais se
reuniu, presencialmente, pela primeira vez, desde o início da pandemia de Covid-19. O
encontro serviu para repassar o balanço de atividades de 2021 e debater o planejamento
para 2022.
Na reunião, a secretária-geral, Ana Corrêa, detalhou as atividades realizadas, em 2021, o
quadro associativo e as atividades previstas para 2022. Logo após, o vice-presidente
executivo, Raffaele Peano, apresentou o relatório financeiro de 2021, e o orçamento para
2022.
SAIBA MAIS

CÂMARA PROMOVE DEGUSTAÇÃO ÀS CEGAS DE VINHOS E PIZZAS

EVENTO LÚDICO PROPORCIONOU UMA NOVA EXPERIÊNCIA ENOGASTRONÔMICA
AOS CONVIDADOS
Despertar, de forma lúdica, as sensações proporcionadas pelos alimentos e aprimorar os
sentidos do olfato, do paladar, do tato e da audição. Com esta dinâmica, a Câmara de
Comércio Italiana de Minas Gerais, em parceria com o chef Leonardo Fontanelli e o
sommelier Marcelu Dvin, promoveram uma degustação às cegas de vinhos e pizzas
italianas, na La Vera Pizza Italiana, em Belo Horizonte, na noite de 15 de dezembro. O
evento contou com a participação da secretária-geral da Câmara, Ana Corrêa; e do cônsul
da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese; além de jornalistas, sommeliers e convidados.
Curiosamente, durante todo o evento, os convidados utilizaram uma venda nos olhos e
degustaram os vinhos - seguindo a ordem da direita para a esquerda - de maneira
alternada com as pizzas. Com essa dinâmica, o público pode perceber as melhores
harmonizações entre os sabores das pizzas e os vinhos. Paralelamente, a degustação trouxe
diversas informações, compartilhadas em um clima de descontração e interatividade.
A ideia principal de saborear os vinhos e as pizzas às cegas é que, com a privação de um
dos sentidos, no caso do evento a visão, os demais sentidos ficam mais aflorados e
sensíveis, permitindo, aos participantes, experimentar e perceber novas nuances de sabores
e texturas.
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NOVIDADES DOS ASSOCIADOS

NOVO ASSOCIADO
COMEC
Atuação: imobiliário
Endereço: Rua Alenquer, 450, sala 109, Jardim
das Alterosas - Betim (MG)
Contatos: + 55 31 99434-0244 | 31 999793186 | oliverogiuseppe27@gmail.com
| romanoalciati@gmail.com

CONSULADO DA ITÁLIA EM BH APRESENTA A EXPOSIÇÃO MULTIMÍDIA
"MAGISTER RAFFAELLO"

MOSTRA HOMENAGEIA 500 ANOS DA MORTE DO MESTRE RENASCENTISTA
RAFFAELLO SANZIO
A Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, do Palácio das Artes, recebe, até 27 de
fevereiro de 2022, com entrada gratuita, a exposição Magister Raffaello, promovida pelo

Consulado da Itália em Belo Horizonte, pela Fundação Clóvis Salgado e pela Magister Art,
em celebração ao 500° aniversário de morte de Raffaello Sanzio, um dos maiores artistas
do Renascimento italiano.
Por meio de recursos tecnológicos e conteúdo multimídia, a exposição conduz o visitante a
uma viagem digital inédita ao Renascimento e à vida e obra do pintor. Uma nova
experiência de observação e conhecimento sobre as obras do artista, descobrindo detalhes
e técnicas.
A exposição é dividida em seis áreas temáticas, com grandes telas, nas quais conteúdos
multimídia narram as obras de Raffaello. O visitante é levado por um percurso, a partir de
uma cronologia, que segue o crescimento humano e profissional do artista, para descobrir
as cidades por onde ele viveu e as obras que criou.

NOTAS IMPORTANTES

VALENTINO RIZZIOLI É HOMENAGEADO PELA FIEMG

PRESIDENTE DA CÂMARA FOI UM DOS CONDECORADOS EM CERIMÔNIA, NO
TEATRO SESIMINAS
O presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, Valentino Rizzioli, foi um dos
homenageados no 1º Grande Encontro da Câmara de Conselhos da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), realizado, em 6 de dezembro, no Teatro
Sesiminas, em Belo Horizonte.
Presidente da Câmara da Indústria Automotiva e do Conselho de Tecnologia da Fiemg,
Rizzioli foi agraciado com uma dupla distinção pelo trabalho conduzido à frente dos órgãos,
com destaque para a atuação durante a pandemia, em que foram promovidas ações
integradas entre empresas e governos estadual e federal.
Além de Valentino, a cerimônia agraciou outros líderes das câmaras e conselhos da Fiemg.
"A gente não encolheu na pandemia. A gente cresceu, conseguiu alçar voos. Graças à
atuação de vocês", afirmou Flávio Roscoe, presidente do Sistema Fiemg, durante seu
discurso.
Fotos: Sebastião Jacinto Júnior

SAIBA MAIS

ITÁLIA MANTÉM RESTRIÇÕES
PLANEJAM IR AO PAÍS

A

TURISTAS

BRASILEIROS

QUE

MEDIDAS SÃO VÁLIDAS ATÉ O FINAL DESTE MÊS, COM POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO
O Governo da Itália prorrogou, até 31 de janeiro de 2022, as restrições - que já estavam
em vigor - para a entrada de brasileiros no país. A medida foi tomada pelo Ministério
Italiano da Saúde, que manteve o Brasil na lista de países "E", em que não são permitidas
viagens sem motivos essenciais, como turismo.
A entrada, na Itália, só fica permitida por razões de trabalho, saúde, estudo, urgência
absoluta e retorno a domicílio para cidadãos italianos/UE/Schengen e seus familiares; para
pessoas

que

tenham

uma

relação

afetiva

comprovada

e

estável

com

cidadãos

italianos/UE/Schengen; para participação de atletas, técnicos, juízes e comissários de
competições; representantes da imprensa estrangeira e acompanhantes em certames
esportivos de nível profissional, reconhecidas como de interesse nacional preeminente, com
uma disposição do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni) e do Comitê Paralímpico
Italiano (CIP) e reguladas por um protocolo de segurança específico, adotado pela
organização desportiva organizadora do evento.
Mesmo nos casos permitidos, são necessários o cumprimento de alguns requisitos para a
entrada:
- Preenchimento do Passenger Locator Form - Formulário de Localização de Passageiros;
- Realização de um teste molecular ou antigênico, realizado em até 72 horas antes de
entrar na Itália e cujo resultado seja negativo;
- Comunicação imediata de entrada, na Itália, ao Departamento de Prevenção da
autoridade sanitária local;
- Chegada ao destino final, apenas, em veículo particular;
- Passar por isolamento social, no endereço indicado no Formulário de Localização de
Passageiros, por dez dias; ao final do prazo, deve ser feito um novo outro teste molecular
ou antigênico.
Fonte: Consulado da Itália em Belo Horizonte
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PATRIZIA COLLINA RECEBE TÍTULO DE "CAVALIERE DELL'ORDINE
DELLA STELLA D'ITALIA"

HOMENAGEM CELEBRA CARREIRA DA PROFESSORA, DEDICADA AO ENSINO DA
LÍNGUA ITALIANA
No dia 30 de novembro, diante de figuras ilustres da comunidade italiana, a professora
Patrizia Collina Bastianetto recebeu, das mãos do cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dario
Savarese, o título de "Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia", condecoração auferida a
pessoas que atuam na promoção das relações de amizade e colaboração entre a Itália e
outros países. A homenagem aconteceu, em Belo Horizonte, e foi um reconhecimento ao
trabalho de Bastianetto em prol da língua e da cultura italiana em Minas Gerais.
A cêrimonia contou com a presença de membros da presidência e conselhos da Câmara de
Comércio Italiana de Minas Gerais, como o presidente Valentino Rizzioli; o vice-presidente
executivo Raffaele Peano; e os conselheiros Nino Belini, Romano Alciati e Giorgio Collina.
Também estiveram presentes familiares, amigos, integrantes da comunidade italiana e
respresentantes de instituições.
Pós-doutora e doutora em Letras e mestre em Estudos Linguísticos, Patrizia é graduada em
Letras (Italiano e Português) e foi professora associada na Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Dedicada à difusão da língua italiana,
Bastianetto publicou diversos livros e artigos e coordenou, entre outras atividades, diversos
convênios entre a UFMG e universidades italianas, bem como promoveu o convênio entre a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Fundação Torino e o Consulado da Itália para o
ensino da língua italiana nas escolas municipais de Belo Horizonte.
"Além de ter trabalhado em favor da língua italiana, distingui-se pelo seu louvável empenho
na tradução de autores importantes, como João Guimarães Rosa e Cesare Beccaria. Patrizia
é uma referência para as gerações de estudantes brasileiros e descendentes de italianos
devido à sua contribuição para a formação, em Minas Gerais, de um sólido grupo de
professores, tradutores e intérpretes, especializados na língua italiana", declarou o cônsul
Dario Savarese, durante a condecoração.

GASTRONOMIA E TURISMO

ALPES SÃO O DESTINO IDEAL PARA CURTIR O INVERNO ITALIANO
DESTINO É MARCADO POR PAISAGENS EXUBERANTES E ESPORTES RADICAIS

O Norte da Itália é um destino muito visitado por turistas que buscam conhecer o país, em
especial, as famosas comunas de Milano, Venezia, Verona e Torino. Contudo, para além dos
destinos mais badalados, estão os Alpes Italianos, um lugar incrível e lar das Dolomitas,
cordilheira considerada Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (Unesco).
Ainda que as Dolomitas englobem várias comunas e vilarejos, os locais mais renomados são
Bolzano, Cortina d'Ampezzo, Trento e Val di Funes, que contam com picos, com mais de três
mil metros de altura, tendo como um ponto mais alto o imponente Monte Bianco.
Os Alpes Italianos proporcionam inúmeras atividades para diferentes gostos. Entre as
atrações, é possível curtir, com tranquilidade, hotéis, resorts e spas que, normalmente,
possuem vista e infraestruturas incríveis ou realizar trilhas, passando por lagos e cenários
indescritíveis. Os adeptos de esportes de neve encontram um ambiente perfeito para
praticar esqui, snowboard e outras modalidades.
Se não bastasse a beleza deslumbrante, os Alpes Italianos reservam, aos turistas, uma
enogastronomia singular e marcante, pois, devido ao seu território geográfico, combina
tradições culinárias italianas e alemãs.

Acompanhe as nossas mídias sociais!

