ATIVIDADES REALIZADAS

EM EVENTO COM EMPRESÁRIOS, CÂMARA RECEBE EMBAIXADOR
ITALIANO FRANCESCO AZZARELLO

DIÁLOGOS DE NEGÓCIO DEBATEU OPORTUNIDADES COMERCIAIS ENTRE MINAS E
ITÁLIA
Com o tema "Itália e Minas Gerais: Presente e Futuro das Relações Comerciais", o primeiro
Diálogos de Negócio de 2022 recebeu o embaixador da Itália em Brasília, Francesco
Azzarello, em ocasião da primeira visita do diplomata a Minas Gerais. O evento aconteceu
no dia 20 de janeiro, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg), em Belo Horizonte, e foi uma realização conjunta entre a Câmara de Comércio
Italiana de Minas Gerais e a Fiemg.
Falando para um público, composto por empresários italianos e mineiros, os palestrantes
apresentaram e debateram oportunidades de negócios entre Minas e a Itália.
SAIBA MAIS

CÂMARA VISITA FÁBRICA DA FASSA BORTOLO, EM MATOZINHOS

EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE VICE-GOVERNADOR, PAULO BRANT
O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, esteve em Matozinhos (MG), nesta quartafeira (26), para conhecer as instalações da fábrica da Fassa Bortolo, empresa associada à
Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, que, no evento, foi representada pela
secretária-geral, Ana Corrêa. Líder na fabricação de argamassas, na Europa, a unidade
brasileira é a primeira fora do continente europeu.
Resultado de um investimento de mais de R$ 200 milhões, a fábrica de Matozinhos
começou a ser construída em 2019 e integra a lista de empresas que foram atraídas pelo
programa do governo estadual que, no final de 2021, bateu recordes em atração de novos
investimentos para Minas Gerais.
As operações da fábrica foram iniciadas em agosto de 2021. Hoje, a unidade emprega mais
de 90 pessoas, a maioria moradores de Matozinhos, Pedro Leopoldo e região. Em
dezembro, a empresa alcançou 30% da sua capacidade produtiva e a expectativa é dobrar a
capacidade ao longo deste ano.

SAIBA MAIS

NOVA EDIÇÃO DA ITÁLIA
PERSPECTIVAS PARA 2022
PUBLICAÇÃO ENTREVISTOU
PERSONALDIADES
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A nova edição da revista Itália 360° já está disponível, nas versões impressa e digital. A
publicação oficial da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais chega à sua terceira
edição e traz, como matéria de capa, uma abordagem sobre o foco na retomada, projeções
e o planejamento para 2022, vista sob três diferentes pontos de vista: o governador de
Minas Gerais, Romeu Zema; o diretor de Recursos Humanos da Stellantis para a América do
Sul, Massimo Cavallo; e a coordenadora da Gerência de Economia e Finanças Empresariais
da Fiemg, Daniela Araújo Costa Melo Muniz.

A Itália 360º traz, também, uma entrevista com Davide Castellani, primeiro secretário do
Escritório Comercial Econômico da Embaixada da Itália em Brasília. Recém-chegado ao
Brasil, Castellani conta sobre sua carreira diplomática, adaptação à cultura brasileira e
planos de trabalho para as relações bilaterais entre Minas Gerais e Itália.
Em uma viagem à comuna de Bra, na província de Cuneo, região do Piemonte, a revista
explora a riqueza da enogastronomia local, terra do movimento Slow Food, tendo como guia
os italianos Giuseppe Olivero e Nella Cerino.
A versão digital completa, como muito mais conteúdo, está disponível.
Acesse:
ITÁLIA 360º

EXCELÊNCIA DO OSPITALITÀ ITALIANA CHEGA ÀS GELATERIAS
CÂMARA INICIA
MINEIROS

PROCESSO

DE

CERTIFICAÇÃO

DOS

ESTABELECIMENTOS

O consagrado selo de excelência Ospitalità Italiana chegou ao universo do gelato. Agora, a
certificação passou a ser concedida, também, às gelaterias tipicamente italianas pelo
mundo. Sendo assim, todos os estabelecimentos certificados pelo programa "Ospitalità
Italiana - Gelaterie Italiane nel Mondo" possuem a garantia de oferecerem os autênticos
sabores do verdadeiro gelato italiano.
O projeto, que, inicialmente, era destinado aos restaurantes, expandiu sua atuação. Com
isso, as gelaterias podem ter acesso à certificação e garantir aos seus consumidores que os
produtos seguem rigorosos critérios de qualidade, tanto no serviço quanto na produção.
Em território mineiro, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais é responsável por
recolher informações, fotos e depoimentos, que são rigorosamente avaliados pelos órgãos
competentes, na Itália.

SAIBA MAIS

NOVIDADES DOS ASSOCIADOS

NOVO ASSOCIADO
EUROPARTNER
Atuação: gestão contábil e consultoria
Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 1436/1605
- Savassi | Belo Horizonte
Contatos: +55 31 3479-4000
www.europartner.com.br

NOTAS IMPORTANTES

ATUAÇÃO DA CÂMARA É DESTAQUE NO DIÁRIO DO COMÉRCIO

MATÉRIA CONTOU COM DEPOIMENTOS DO PRESIDENTE E DA SECRETÁRIA-GERAL
DA INSTITUIÇÃO
O jornal mineiro Diário do Comércio, especializado em economia, gestão e negócios,
publicou uma matéria, em 26 de janeiro, destacando o crescimento das exportações
mineiras para a Itália, que registraram alta de 21,1%, em 2021.
Para entender a complexidade das relações entre Minas e Itália, a publicação trouxe
depoimentos do presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, Valentino
Rizzioli, e da secretária-geral, Ana Corrêa.
LEIA A REPORTAGEM COMPLETA

ESCREVA UMA NOVA PÁGINA PARA O SEU NEGÓCIO
ANUNCIE NA REVISTA ITÁLIA 360°

A publicação oficial da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais é o veículo ideal para
anunciar a sua empresa ou produto. O periódico possuiu versões impressa e digital e foi
pensado para oferecer um conteúdo de alta qualidade aos leitores e um posicionamento
estratégico de marca aos anunciantes.
Com perfil de público específico, a Itália 360º é dirigida a empresários, executivos,
consultores, instituições de classe e mundo político-institucional, atingindo empresas
italianas e brasileiras, sediadas em Minas Gerais e no Brasil.
Esta é oportunidade ideal para tornar sua marca, ainda mais, conhecida e aproximá-la de
seu público.
Entre em contato conosco e conheça as condições exclusivas para anunciantes:
info@italiabrasil.com.br

GASTRONOMIA E TURISMO

ITÁLIA COMEMORA A FESTA DELL'EPIFANIA

FERIADO MARCA O "INÍCIO" DO ANO PAR OS ITALIANOS
Se para os brasileiros o ano só começa realmente depois do Carnaval, na Itália, a
celebração da Festa dell'Epifania ou della Befana marca o fim das festividades e o início do
novo ano. Como diz o ditado popular dos italianos: "L'Epifania tutte le festa porta via" que,
em tradução literal, quer dizer: A Festa da Epifania encerra todas as festas.
O festejo é celebrado no dia 6 de janeiro, feriado, na Itália, e coincide com o Dia dos Reis
Magos, que marca o momento de guardar os enfeites de Natal. Acredita-se que as
comemorações dessa data têm origem nas festas pagãs, do Império Romano, que
celebravam a natureza e os 12 dias após o solstício de inverno. Com o passar dos anos, o
significado das comemorações foram mudando e, hoje, ela está ligada a história dos Reis
Magos.
Segundo conta a história dos Três Reis Magos, em sua viagem para conhecer o menino
Jesus, eles se perderam na estrada e encontraram uma senhora que lhes ajudou. Como
gratidão pela ajuda da senhora, os Reis Magos a convidaram para conhecer a criança, mas
ela se recusou. Com a partida dos Reis, a senhora se arrependeu de sua escolha e resolveu
ir em busca deles. Na esperança de encontrá-los, ela levou um presente para o menino
Jesus. Porém, a senhora não conseguiu encontrar os Reis ou a manjedoura, em que estava
o bebê. Com isso, ela resolveu parar em todas as casas para dar doce às crianças. Desde
então, de acordo com a lenda, Befana passou a girar o mundo presenteando as crianças,
durante a noite dos dias 5 e 6 de janeiro.
As celebrações, nas cidades mais tradicionais italianas, levam apresentações e pessoas
fantasiadas, que visitam as casas levando doces às crianças. Para as crianças que se
comportaram bem, durante o ano, elas recebem uma meia com vários doces, mas, aquelas
que foram muito levadas, recebem doces e carvão em sua meia.
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