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Câmara Italiana na abertura da FIMAR
A Câmara Italiana participou da cerimônia de abertura da Fimar - 2ª Feira
Internacional da Economia do Mar Brasil-Itália - no dia 4 de maio em Itajaí (SC).
Entre as autoridades presentes destacam-se o Deputado Italiano Fabio Porta,
os Deputados Estaduais Vicente Caropreso, Valdir Cobalchini e Leonel Pavan,
o Presidente da Acatmar, Leandro Ferrari e o responsável ICE do setor,
Antonio Monge, além de secretários e representantes da Prefeitura de Itajaí.
Pólo Náutico de Santa Catarina

Foto: Mauro Beal, Vincente Caropreso, Antonio Muratore

Santa Catarina é a região brasileira com o maior número de portos, distribuídos
ao longo dos seus 500 quilômetros de costa. Possui cinco modernos portos
(São Francisco do Sul, Itajaí, Imbituba, Navegantes e Itapoá), dentre os 37
presentes no Brasil. Conta com 25 estaleiros ativos e constitui o segundo pólo
náutico brasileiro.

Visite o Stand da Câmara Italiana na
6ª edição da SC GOURMET
A Câmara Italiana convida associados, parceiros e amigos a visitarem a
6ª edição da SC GOURMET - Feira de Delikatessen, Produtos
Premium e Gastronomia Sabores de Santa Catarina – que será
realizada de 25 a 27 de agosto, das 17h às 22h, no Parque Vila
Germânica em Blumenau (SC).
No stand da Câmara Italiana será ativo o Desk Agro que servirá como
um centro de informações para empresários e consumidores
interessados nos produtos alimentares made in Italy. E mostrará a
excelência da tradição gastronômica italiana e dos produtos que fazem
da dieta mediterrânea, um conceito de alimentação saudável e de Além disso, a feira contará mais uma vez com o Festival Sabores de
referência mundial.
Santa Catarina, onde vários restaurantes estarão oferecendo ao público
visitante uma experiência gastronômica entre as regiões do Estado.
Durante todo o evento serão diversas atrações, tanto para Conheça o que há de melhor na gastronomia nacional e internacional !
consumidores, como para buyers do setor de alimentos e bebidas. Já Participe também de palestras, aulas-shows, oficinas e competições.
está confirmada a tradicional Rodada de Negócios e o Programa
Comprador organizados pelo SEBRAE e o Espaço SENAC exclusivo Informações: www.europabrasil.com.br - inter@brasileitalia.com.br
para palestras, competições, aulas-show e oficinas.
Credenciamento: www.scgourmet.com.br

PRÓXIMAS FEIRAS INTERNACIONAIS NA ITÁLIA

CONHEÇA O NOVO SITE DA
CÂMARA ITALIANA
www.europabrasil.com.br

A Cersaie – Feira Internacional de Revestimentos Cerâmicos e
Acessórios acontecerá em Bologna, entre os dias 26 a 30 de setembro
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.

A Marmomacc - Feira Internacional de
Tecnologia e Design de Pedras, será
realizada de 28 de setembro a 01 de
outubro em Verona.
A Marmomacc é líder no setor de pedras naturais, beneficiamento e
lapidação de mármores e granitos.

A CERSAIE apresentará os seguintes setores: pavimentos e
revestimentos de cerâmica; pavimentos e revestimentos em outros
materiais; equipamentos, móveis, decoração e cerâmicas para
banheiros e cozinhas; matéria prima e equipamentos para produtos
cerâmicos; máquinas para indústria cerâmica.

A feira é direcionada a proﬁssionais interessados em conhecer novos
materiais, propostas e tecnologias do setor e contará com uma gama de
setores mercadológicos, entre os quais: máquinas e tecnologias para
mármore e granito; comércio de tecnologia e máquinas para
processamento do mármore; aluguel de máquinas para processamento
do mármore; produtos de consumo para o processamento de pedras
naturais; produtos de mármore; venda de mármores, pedras naturais e
aglomerados; etc.

Alguns dados: Em 2015, foram 872 expositores, dos quais 319
estrangeiros provenientes de 39 países; aproximadamente 102.000
visitantes numa área expositiva 156.000 m².

Alguns dados: Em 2015, foram 1.526 expositores dos quais 61%
provenientes de 55 países; mais de 67.000 visitantes numa área
expositiva 76.252 m².

Site oficial do evento: www.cersaie.it

Site oficial do evento: www.marmomacc.com
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Oeste de

FLASH NEWS
- A Câmara Italiana participará do Meeting de Secretários
Gerais, que acontecerá de 21 a 23 de junho em Roma, que reúne
anualmente representantes das 80 Câmaras Italianas de Comércio
no Exterior. O evento representa uma importante oportunidade
para as instituições italianas de conhecer novos mercados,
inclusive tendo em vista as mudanças no governo e nas políticas
brasileiras. Nos dias reservados aos representantes das Câmaras,
serão tratados assuntos internos da rede das Câmaras Italianas e
abordados temas ligados à metodologia de trabalho e as boas
práticas, visando aprimorar a promoção comercial e o business
entre Itália e Brasil.

- Webinar “Programmi Europei e Strumenti
Operativi”
IL
Desk
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sui

Câmara Italiana recebe visita da UNOESC

Tendo em vista consolidar a
cooperação
cientifica
e
o
fortalecimento
das
relações
acadêmicas entre Brasil e Itália, a
Câmara Italiana recebeu, no mês
de abril, a visita da Coordenadora
de
Cooperação
Internacional
e Mobilidade
Acadêmica
da
UNOESC
(Universidade do
Oeste de Santa Catarina) e
representante da ACAFE (Associação Catarinense das Fundações
Educacionais), Profa. Msc. Kaline Zeni. Nesta oportunidade foram
abordados vários temas e avaliadas as possibilidades de desenvolver
projetos em conjunto e estreitar parcerias que possam favorecer o
intercâmbio entre universidades dos dois países e a elevação profissional
do ensino superior.
Site www.unoesc.com.br

Serviço de Avaliação Patrimonial

Programmi europei, ha dato l’avvio ad un ciclo di conferenze
webinar, destinate alle CCIE, per parlare di programmi europei di
finanziamento e strumenti operativi, in collaborazione con
Unioncamere Europa.
Il mercoledì 18 maggio è stato trattato il tema “Introduzione
generale ai fondi europei con riferimento alle fonti e alla
programmazione 2016”, con uno slot articolato in 60 minuti ca. di
speech da parte del relatore Flavio Burlizzi, Direttore Unioncamere
Europa, cui ha partecipato la CCIE di S. Catarina, durante il
quale sono emerse alcune prospettive progettuali con fondi UE.

- Novas regras para alimentos
orgânicos nas escolas - Desde
2013, a prefeitura de São Paulo
vem adotando medidas para
melhorar
a
qualidade
da
alimentação escolar, como a
aquisição de alimentos orgânicos pelo Departamento de
Alimentação Escolar (DAE). No mês de abril, foi realizado o ato de
regulamentação da Lei Municipal nº 16.140, de março de 2015,
que torna obrigatória a inclusão de alimentos orgânicos ou de
base agroecológica para a rede municipal de ensino paulistana.

ASSOCIADOS
“A merenda escolar
alimenta milhões de brasileiros. Um quarto
da população é alimentada nas nossas escolas, noventa por
cento dela nas escolas públicas. Nós percebemos um enorme
potencial de mudar o campo e a cidade conectando a merenda
com a agricultura familiar”, disse Fernando Haddad, Prefeito de
São Paulo

O serviço de Avaliação Patrimonial
visa estabelecer os valores atuais de
reposição, depreciação e mercado
de todos os bens patrimoniais que
compõem o patrimônio de empresas
e entidades, inclusive públicas, e determinar seu correto valor patrimonial.
Este serviço é oferecido por empresas especializadas em Avaliação
Patrimonial, sócias da Câmara Italiana.
Saiba mais acessado nosso site:
www.europabrasil.com.br/servico-de-avaliacao-patrimonial

OPORTUNIDADES
Empresas italianas interessadas no mercado brasileiro
Cooperativa italiana B.E.A. oferece uma
gama de produtos agroalimentares da região
da Toscana, entre eles: azeites extra virgem,
massas, vinhos, biscoitos, especiarias, molhos,
queijos, etc.
Visite o site: www.bea-tuscany.com
A Fazenda Biodinamisa S. Canio, localizada na
região da Basilicata, é especializada no cultivo de
oliveiras e produção de azeites extra-virgens, cremes
a base de azeitona, azeitonas em conserva e azeites
aromatizados.
Visite o site: www.oliolucanosancanio.com

A empresa italiana SAOR, produz molhos
tradicionais, molhos a base de carne, molhos
orgânicos, sopas, pesto, patês, bruschetas,
antepastos e compotas de frutas. Conheça os
produtos no site: www.saorsrl.com

ASSOCIADOS

www.leonedivenezia.com.br

www.advempresarial.com.br

www.marcegagliadobrasil.com

Sorveteria Gelato Italiano
Balneário Camboriú
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