ATIVIDADES REALIZADAS

MINAS É DESTAQUE NO COMÉRCIO INTERNACIONAL DO BRASIL
ESTADO SE CONSAGRA COMO SEGUNDO MAIOR EXPORTADOR DO PAÍS

Na segunda-feira, 7 de fevereiro, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais,
representada pela secretária-geral, Ana Corrêa, compareceu ao "Seminário de Apresentação
de Resultados do Comércio Internacional de Minas Gerais", promovido pelo Governo de
Minas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sede), que teve,
como objetivo, apresentar os resultados do comércio internacional de Minas Gerais. O
seminário, realizado, no auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, contou
com a presença, também, do governador Romeu Zema; do secretário da Sede, Fernando
Passalio; do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
Flavio Roscoe; entre outras personalidades.
Os números apontaram uma alta nas exportações, que atingiu o melhor resultado em dez
anos, consolidando o estado como o segundo maior exportador do País e o que obteve o
maior crescimento, em 2021. Em relação a 2020, Minas Gerais registrou um crescimento de
45,1% nas exportações, com um valor histórico de US$ 38,1 bilhões. Com esse
crescimento, a contribuição mineira para as exportações, no âmbito nacional, chegou aos
13,6%. Já, no que diz respeito às importações, o comércio mineiro obteve um crescimento
de 58,2 %, em 2021, totalizando US$ 13 bilhões.

SAIBA MAIS

CÂMARA REALIZA REUNIÃO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA E
ENEL
EVENTO ABORDOU AS POTENCIALIDADES ENERGÉTICAS DE MINAS

Na terça-feira, 1º de fevereiro, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais organizou
uma reunião virtual com o governador de Minas, Romeu Zema; o secretário-adjunto da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Faria; e representantes do
Grupo Enel, multinacional italiana e uma das líderes globais em energia. Pela Câmara,
participaram, do encontro, o presidente, Valentino Rizzioli; o vice-presidente executivo,
Raffaele Peano; e a secretária-geral, Ana Corrêa.
A reunião teve, como objetivo, identificar possíveis sinergias para investimentos e
apresentar a vocação energética de Minas Gerais, uma vez que o estado possui enorme
potencial de geração de energia limpa, devido ao amplo território e infraestrutura.

NOVIDADES DOS ASSOCIADOS

NOVO ASSOCIADO
GUARDE MAIS
Atuação: self storage
Endereço: Rua Ribamar, 379 - São João| Betim
(MG)
Contatos: +55 (1 2571-1854
Site: www.guardemais.com.br

NOVO ASSOCIADO
INMETA
Atuação: indústria mêcanica
Endereço: Rua Ribamar, 43 - São João| Betim
(MG)
Contatos: +55 31 3532-2020
Site: www.inmetabetim.com.br

NOTAS IMPORTANTES

ITÁLIA REABRE AS FRONTEIRAS PRA TURISTAS

BRASILEIROS PODERÃO ENTRAR NO PAÍS SEM QUARENTENA
O ministro da saúde da Itália, Roberto Speranza, anunciou, no dia 22 de fevereiro, que
turistas vacinados, vindos de fora da União Europeia (UE), não precisarão mais realizar
quarentena para entrar no país.
A partir do dia 1ª de março, as regras vigentes serão as mesmas para todos os turistas.
Serão necessários o certificado de vacinação, ou o certificado de cura, ou o teste negativo
para Covid-19.
Apesar da boa notícia, o decreto não determina quais as vacinas serão aceitas para a
entrada na Itália, se serão todas as aprovadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
ou as adotadas pelo passe verde da UE: Pfizer/Biontech, Moderna, Oxford/ Astrazeneca,
Janssen e Novavax.
Esse é mais um passo para a abertura do país e o encerramento do estado de emergência,
promulgado em 2020, devido à crise sanitária mundial do Covid-19.

MINISTÉRIO REGULAMENTA
DIGITAIS, NO BRASIL

VISTO

TEMPORÁRIO

DE

NÔMADES

AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA TAMBÉM FOI REGULAMENTADA
Com a publicação, da Resolução Normativa CNIG/MJSP nº. 45, no início deste ano, o
Governo do Brasil regulamentou a concessão de vistos temporários para imigrantes que,
não tendo uma relação de trabalho no País, optam de se estabelecer realizando atividades
profissionais em modalidade remota para entidades estrangeiras. Este é um novo tipo de
visto, destinado a chamados “nômades digitais”, cujos números aumentaram graças ao
fenômeno da digitalização dos mercados de trabalho.
Entre os atrativos que o Brasil tem para esse tipo de trabalhador, destaca-se, além da
segurança jurídica da permanência no Brasil concedida pelo novo visto:
- A presença, em território nacional, de um número significativo do setor de inovação para o
trabalho à distância;
- Oportunidades de networking com iniciativas inovadoras;
- População com alto acesso à internet (mais de 80%);
- Custo de vida moderado para expatriados;
- Existência de cidades globais e várias opções turísticas;
Entenda
O visto temporário deverá ser requerido em qualquer repartição consular brasileira no
exterior, com a apresentação dos documentos previstos na resolução, como seguro saúde
válido no território nacional e a comprovação de condição de nômade digital.
O imigrante que se encontre em território nacional poderá apresentar pedido de autorização
de residência ao Ministério da Justiça pelo Sistema MigranteWeb.
Em ambos os casos, a comprovação da condição de nômade digital deverá ser feita com a
apresentação de contrato de trabalho ou de prestação de serviços, entre outros documentos
que demonstrem vínculo com empregador estrangeiro. Além disso, é necessário comprovar
meios de subsistência no Brasil.

GASTRONOMIA E TURISMO

CONHEÇA O CARNVAL DE PUTIGNAMO

COMUNA ITALIANA POSSUI A FESTIVIDADE MAIS ANTIGA DA EUROPA
A Itália é famosa por suas festividades de carnaval, em especial as celebrações do norte do
país, como as de Venezia. Sendo um dos carnavais mais antigos e conhecidos do mundo, a
Itália recebe, todos os anos, milhares de turistas para as festas carnavalescas.
Uma celebração não muito conhecida pelos turistas, mas igualmente grandiosa, é o
carnaval da comuna de Putignano, na região da Puglia, localizada no sul da Itália. O
carnaval é considerado o mais antigo da Europa e, provavelmente, o mais longo, pois suas
celebrações começam, oficialmente, no dia 26 de dezembro e duram até a terça-feira de
carnaval.
A história da festa de Putignamo remonta ao ano de 1394, quando, por medo dos ataques
sarracenos, as relíquias de Santo Stefano foram transferidas da Abadia de Monopoli para a
igreja de Santa Maria la Greca. A medida foi tomada para afastar as relíquias da costa e,
portanto, do risco de saque. No entanto, o que era uma procissão para ver as relíquias
passarem se tornou a Festa delle Propaggini e deu início ao carnaval da cidade.
As celebrações são marcadas por cortejos e desfiles em carro alegóricos. Além disso, é
muito comum que as pessoas se fantasiem com a tradicional “Farinella”, uma espécie de
mescla das fantasias de Arlequim e Coringa. Farinella é, também, o nome de um prato
típico da região, uma espécie farinha feita de grão-de-bico, cevada e sal.

Acompanhe as nossas mídias sociais!

