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NOVOS ASSOCIADOS 

 

MENTORING – Novo projeto da Câmara Italiana 

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA CÂMARA ITALIANA:  

ASSESSORIA JURIDICA 

 

A Câmara Italiana de Comércio fornece assessoria jurídica sobre direito comercial e 

as principais normativas em matéria administrativa, tributária e fiscal de interesse 

para as empresas. Aponta as linhas mais favoráveis para o melhor desempenho 

nas operações de comercio, import, export. 

Visando facilitar a constituição de novas empresas, interessadas em desenvolver 

atividades de produção e business no Brasil, oferece ainda seus serviços na 

emissão de certificados, vistos, legalizações, licenças e alvará. 

Conheça todos os serviços oferecidos no site da Câmara Italiana  

www.europabrasil.com.br  

 

O evento trará uma nova proposta com ainda mais atrações (workshops, palestras, 

harmonizações e aulas show), além de uma saborosa experiência gastronômica das 

várias regiões do estado de Santa Catarina. 

 

 

SC GOURMET – Nova data e diversas atrações gastronômicas 

O projeto prevê que profissionais italianos que vivem no exterior, ligados à Itália 

por motivos de origem, estudo ou trabalho e que ocupam atualmente uma posição 

de management em empresas, universidades e centros de pesquisa, possam 

auxiliar empreendedores italianos interessados em desenvolver a própria empresa 

com foco no mercado exterior. 

 

Através de um eficiente canal de consultoria, as empresas italianas poderão 

compreender melhor como abordar um determinado mercado estrangeiro e/ou 

setor de atividade, fazer business e estreitar parcerias com empresas brasileiras. 

 

Este projeto é uma iniciativa do Unioncamere, realizado no Brasil pela Câmara 

Italiana de Santa Catarina, em parceria com a rede de Câmara Italianas no 

Exterior e as CCIAA.  

 

INCENTIVOS PARA EMPRESÁRIOS VISITAREM A MACFRUT – RIMINI  

 

 
A Câmara Italiana de Santa Catarina em parceria com a Câmara Italiana 

de Minas Gerais está organizando uma missão de empresários do setor 

de frutas e hortaliças para participarem da MACFRUT – Feira 

Internacional de Tecnologia e Serviços para produção de Frutas e 

Hortaliças (www.macfrut.com), que será realizada de 14 a 16 de 

setembro, em Rimini – Itália. 

A última edição em 2015 contou com mais de 39.000 visitantes 

profissionais e 1.000 expositores de 30 países diferentes. 

Para participação neste importante evento, estão sendo oferecidos 

alguns incentivos (hospedagem, transfers, ingressos, assistência e  

participação em programas durante a feira) para operadores do setor 

hortifruti, seriamente interessados em conhecer as tecnologias e as 

novidades do setor. 

Mais informações: Câmara Italiana de Santa Catarina – tel. (48) 3027-

2710 

 

 

 

 

A Câmara Italiana de Santa Catarina está promovendo a principal feira 

internacional setor de revestimentos cerâmicos e acessórios, CERSAIE 

(www.cersaie.it), que acontecerá em Bologna, entre os dias 26 de 

setembro a 30 de setembro de 2016. 

Anualmente, o evento atrai empresários, arquitetos, engenheiros, 

designers, estudantes, operadores e jornalistas de todo o mundo, que 

buscam novas oportunidades, contato com potenciais parceiros e know 

how de novos materiais e tecnologias para o setor de construção. 

O Grupo Eliane da cidade de Cocal do Sul (SC) participará mais uma 

vez como expositor do evento. Já as empresas catarinenses Assoglass 

Gruppo (Criciúma), CEUSA (Urussanga), Grupo Elizabeth (Criciúma), 

Mosarte (Tijucas), Porto Bello (Tijucas) e empresa paranaense INCEPA 

(Campo Largo), já confirmaram sua participação como visitantes, onde 

terão a oportunidade de conhecer as tendências e as novidades do setor. 

Em 2015, foram 872 expositores e aproximadamente 102.000 visitantes. 

Mais informações: Câmara Italiana de Santa Catarina – tel. (48) 3027-

2710 

 

 

 

 

CERSAIE - OPERADORES CATARINENSES NA PRINCIPAL 

 FEIRA DE CERÂMICA DO MUNDO 

 

 

 

A Câmara Italiana de Santa 

Catarina vai lançar o novo 

projeto “Mentoring”, que 

visa criar e ativar um 

network de profissionais 

italianos no exterior a 

disposição das empresas 

italianas e de seus 

programas para exportação. 

 

 

A 6° Edição da SC 

GOURMET - Sabores de 

Santa Catarina tem nova 

data marcada, será de 03 a 

05 de novembro, no setor 

2 do Parque Vila 

Germânica em Blumenau, 

das 18 às 23h. 

 
A feira é destinada a buyers, profissionais do setor (restaurantes, lojas, 

produtores de vinhos e destilados, chefs,etc), consumidores A, B e C, 

estudantes da área e gourmets,  entidades públicas e associações. 

Entre em contato coma Câmara Italiana e receba DESCONTOS especiais 

para ser um EXPOSITOR no evento ! Site da feira: www.scgourmet.com.br 

 

A Câmara Italiana estará 

novamente participando como 

expositora no evento, onde 

promoverá as atividades do “Desk 

Agroalimentar” e o novo projeto 

“Mentoring”, além de fornecer 

informações úteis às empresas e 

consumidores interessados em 

produtos made in Italy.  

 

 

- Foi lançado o aplicativo Mapa de Feiras Orgânicas, que localiza a feira orgânica 

mais próxima, mas com a vantagem da geolocalização, ou seja,  identifica onde o 

usuário está no momento e traça rotas para chegar à feira escolhida. Disponível 

para Android e IOS, este aplicativo é fruto da campanha Brasil Saudável e 

Sustentável, do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em parceria com o 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).  Fonte: Conab-SC - 

www.conab.gov.br  
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