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JANEIRO 

25 | 26 

  

Reunião do SISTEMA ITÁLIA na Embaixada da Itália em Brasília. 
Participação do Presidente da ITALCAM.  

 
 
 
 
 

FEVEREIRO 

22 
 

Reunião COJUR | Núcleos temáticos na Tozzini Freire Advogados.  
Ordem do dia: 1. Apresentação dos Núcleos temáticos; 2. Organização dos 
Núcleos temáticos; 3. Nomeação dos coordenadores dos Núcleos temáticos; 
4. Definição do programa das reuniões e eventos; 5. Apresentação da 
Newsletter do CoJur. Informações: comitejuridico@italcam.com.br  

26 

 

Missão Município Grande Turim - ABC Paulista em São Paulo. A cidade de 
Turim e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC (Santo André – São 
Bernardo – São Caetano – Diadema) assinaram um acordo de cooperação 
com foco em infraestruturas, mobilidade urbana e metropolitana. 
Participação à mesa de abertura da agenda da Delegação de Turim no dia 
26 de fevereiro em Santo André (SP). 

 

 

 

 

MARÇO 

12 | 20 

 

Missão à feira COSMOPROF em Bolonha. Visita de cerca de 20 empresas 
brasileiras do setor de cosmética à feira Cosmoprof (15-19 de março). 13 e 14 
de março: etapa inicial em Milão com organização de workshops (técnico, 
marketing-comercial), encontros com expositores, visitas técnicas à 
empresas do setor nas proximidades de Bolonha, e uma visita a um polo 
produtivo cosmético na província de Cremona. Participação prevista de 25 
operadores brasileiros.  

13 

  

Apresentação sobre as oportunidades do Brasil na AICE – Associação 
Italiana para o Comércio Exterior em Milão. AICE reúne cerca de 3.000 
empresas da Lombardia e atua não só na internacionalização, mas também 
de importação. No dia 13 de março será realizada uma apresentação formal 
em Milão da ITALCAM, também em representação à Câmara de Comércio 
Italiana do Rio de Janeiro, a um público de cerca de 150 associados, sobre as 
oportunidades que o Brasil oferece às empresas lombardas em geral, em 
termos de importação de produtos, de tecnologia, de aliança estratégica, 
de joint-ventures e de aquisição de empresas. Setores: Cultura e Turismo, 
Têxtil, Saúde, Agronegócio, Design e Desenvolvimento de produto.  

22 | 24 

  

Missão à feira MECSPE em Parma. MECSPE é a feira de referência para a 
indústria manufatureira. Este ano a ITALCAM delegou à Câmara de 
Comércio Italiana de Belo Horizonte (MG) a organização da missão. 
Participação prevista de 5 buyers.  

 
 
 
 
 
 



ABRIL 

9-11 

 

Missão PRONEMA em São Paulo. Pronema é uma empresa piemontesa que 
desenvolveu uma tecnologia inovadora na produção e instalação de redes 
anti-insetos. Organização de uma série de encontros de matchmaking para a 
empresa, representada por seu Sócio Diretor, Gianmarco Martinotti. 

12 
 

Reunião COJUR no escritório KLA Law. Ordem do dia: 1 - Apresentação pelos 
Coordenadores das atividades realizadas pelos respectivos Núcleos e 
perspectivas. 2 - Apresentação pelos Coordenadores dos temas pensados pelos 
respectivos Núcleos para serem tratados em reuniões e no Guia de 
Investimento. 3 - Apresentação das normas para o envio de artigos para o 
informativo Stampa Legale . 4 - Apresentação das normas para publicação de 
artigo na Affari. 5 - Italian Day (FIESP). 6 - Università degli Studi di Padova - 
gruppo di studio in materia di comparazione e traduzione giuridica Brasile-
Italia. 7 - Curso Internacional de Direito Privado Europeu e Italiano - Università 
di Camerino.  

16 | 18 
 

  

Italian day em Campinas, São Paulo e Belo Horizonte  
ITALCAM e AICE - Associação Italiana de Comércio Exterior realizaram 
o ITALIAN DAY, junto aos seguintes parceiros: FIESP - Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP - Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo de Campinas, Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e 
Agricultura de Minas Gerais e FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais. A delegação AICE veio representada por Pierantonio Cantoni e 
Giovanni di Nardo, Gerente e Gestor de Desenvolvimento de Negócios 
Internacionais, respectivamente. Os eventos foram realizados dia 16 na sede 
do CIESP de Campinas, dia 17 na sede da FIESP em São Paulo e no dia 18 na 
sede da FIEMG em Belo Horizonte. As edições foram contempladas com 
grande sucesso de público, composto por personalidades do mundo 
empresarial, industrial e profissional ítalo-brasileiro. O objetivo do ITALIAN 
DAY foi apresentar ao público participante as Oportunidades de Negócios 
na Lombardia, a região mais desenvolvida da Itália, assim como, abordar 
temas sobre o comércio exterior no que tange o Brasil e a Itália, com 
enfoque nas exportações brasileiras de produtos acabados para Itália e 
Europa.  

24 

 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A ordem do dia em caráter 
ordinário deliberará principalmente sobre as aprovações do Balanço 
Patrimonial encerrado em 2017 e da Previsão Orçamentária para 2018. Já em 
caráter extraordinário, será aprovada a alteração do endereço, confirmando 
a sede em São Paulo na Av. Angélica, nº. 2503 - Cj 72.  

24 

 

Aperitivo de networking no Bácaro Bar & Cucina 
A ITALCAM convida para mais um evento de Networking no próximo dia 24 
de abril, das 19h às 22h, no Bácaro - Bar & Cucina, localizado na Rua Oscar 
Freire, 45. O evento tem como principal objetivo aproximar não só seus 
associados, mas também os que não são, em demonstração da capacidade 
da ITALCAM de agregar em um único evento as maiores personalidades do 
mundo empresarial, industrial e profissional ítalo-brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 



MAIO 
 

8-9 

 

Reunião de Área MERCOSUL. Participação do Presidente à reunião das 
Câmaras de Comércio Italianas no Exterior (CCIE) da área MERCOSUL+Chile 
realizada na sede da CCIE de Rosário, na Argentina. 

15 

 

Dia da Europa - EUROCÂMARAS. No próximo dia 15 de maio, das 10h às 12h, 
acontece na sede da Câmara Brasil-Alemanha em São Paulo o EUROPE DAY, 
evento organizado pela Eurocâmaras, entidade que congrega as câmaras 
europeias no Brasil com o objetivo de contribuir para o fomento das 
relações entre o Brasil, MERCOSUL e a União Europeia. O evento contará 
com a participação do Embaixador da União Europeia no Brasil, Sr. João 
Gomes Cravinho. Na ocasião também será lançado o Anuário da 
Eurocâmaras.  

16-19 

 

Feira do Empreendedor do Pará. Participação, a convite da FIEPA - 

Federação das Indústrias do Estado do Pará, da Feira do Empreendedor em 

Belém do Pará. 

 

BRAZILIAN DAY - Um novo momento brasileiro: retomada econômica e 
oportunidades de negócios. A ITALCAM, em colaboração com a Câmara 
Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, convidam para o 
primeiro ciclo do Brazilian Day que acontecerá em três etapas: 
25 de maio em Genova;  
28 de maio em Milão;  
31 de maio em Veneza.  
Serão abordados temas relativos à retomada econômica brasileira, às 
oportunidades de negócios e aos instrumentos de incentivo a 
investimentos e exportações. 

 

Projeto “Chamber mentoring for international growth. Assistência de 
“mentoring” às empresas italianas para maior conhecimento cultural, 
social, comercial e técnico da economia e do mercado brasileiro, de acordo 
com a relação pessoal estabelecida entre o mentor e as empresas 
participantes do projeto (mentees). Participaram desta edição, encerrada 
em maio, as empresas: Almec, Sartirano Figli, Cantine e Vigneti SRL, La 
Favorita Live Srl, F.lli Ruata SpA, Corte Canella, Savre, Eshq Consulting Srl, 
TIA-Tecnologie Industriali & Ambientali Spa; e como mentores: Belarmino 
Peres, Estela Testa, Juliano Dorizotto e Ricardo Rinaldelli. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JUNHO 

8 
 

Aperitivo RGI de Junho. Bar Balcão - Rua Melo Alves, 150, Cerqueira César, 
São Paulo/SP, a partir das 19h30. 

14 
 

Reunião COJUR no escritório Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados. 
Ordem do dia: 1) Apresentação da Camital - Presidente Paulo Lucon; 2) Breve 
atualização dos trabalhos dos Núcleos; 3) Primeira edição do Rassegna Legale 
e próxima edição; 4) Artigos para Affari; 5) Evento Anual CoJur; 6) Guia de 
Investimento - início dos trabalhos. 

14 

 

1º Fórum Itália em São Paulo 2018. O Vice-presidente da ITALCAM, Graziano 
Messana, moderou em 14 de junho a Rodada de Negócios "Brasil: um novo 
ciclo de crescimento e uma oportunidade para investidores italianos" 
durante o evento FÓRUM ITÁLIA EM SÃO PAULO 2018, com a participação 
do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Embaixador da Itália 
no Brasil, Antonio Bernardini. O evento reuniu autoridades e empresários 
italianos e brasileiros no lounge do JK Iguatemi e foi promovido 
pela empresa Italica de Edmundo Sansone. 

27 

 

Jantar com Carlos Antunes, Country Manager Brazil at Alitalia. Profissional 
com mais de 15 anos de experiência em Vendas e Marketing, com forte 
conteúdo e experiências internacionais e multifuncionais, Antunes 
desempenhou posições de destaque e alta gestão em 4 companhias aéreas: 
Etihad Airways, Air Seychelles e TAP Air Portugal e, atualmente, na Alitalia.  
Data: 27 de junho | Horário: 20h | Local: MoDi Gastronomia - Rua Alagoas, 
475 - Higienópolis 

 
 
 

JULHO 

  

XVIX Meeting dos Secretários Gerais. O evento será realizado em Roma, no 
início de julho.  

     

 
 

AGOSTO 

28 | 30 

  

BRAZIL WINDPOWER no Rio de Janeiro. Em colaboração com a Câmara de 
Comércio Italiana do Rio. Organização do Spazio Italia voltado às PME 
italianas do setor de energias renováveis. O Brasil é um dos principais 
mercados eólico e solar impulsionado por grandes investimentos públicos e 
privados, entre os quais também aquelas da italiana ENEL.  

 
 

Aperitivo RGI de Agosto. Local e data a definir. 



 
 

SETEMBRO 

 

 
13° FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL. O objetivo é favorecer o 
intercâmbio cultural e comercial no setor cinematográfico entre Brasil e 
Itália, mediante ações que favorecem a realização de futuros 
negócios/acordos para realizar em ambos os países.  
 
Fases no Brasil: 
Chegada da delegação italiana de 4-5 pessoas composta por renomados 
atores, diretores, produtores, jornalistas, técnicos, etc. do setor 
cinematográfico para participação em:  
 
1. De 17 a 21 de setembro - Retrospectiva do Cinema Italiano. Como 

tradição, será inaugurada uma semana antes da abertura do XIII Festival 
uma mostra dedicada a um grande ator ou diretor. Este ano a 
homenagem será dedicada à Sophia Loren. 

2. 25 de Setembro: Abertura do XIIIº Festival de Cinema Italiano no Brasil 
no Auditório do Ibirapuera. Será exibido um filme de abertura, a definir, 
com a participação de personalidades do universo do espetáculo, 
empresarial e institucional. 

3. De 27 de setembro a 3 de outubro - Semana do Cinema Italiano 
Contemporâneo. Exibição de 16 obras cinematográficas inéditas em 
prestigiadas salas de cinema da cidade de São Paulo. Todos os filmes da 
mostra contemporânea foram gravados em 2017.  

4. 10 de outubro - Noite de premiação do filme mais votado pelo público 
no cinema Reserva Cultural. 

 

 

Missões para a empresa Forthalia. Forthalia é uma empresa de Milão que 
recentemente venceu dois PROSPEX da Região do Lazio, Lazio Innova. 
Forthalia é parceira do Ministero dello Sviluppo Economico e, especialmente, 
dos TEM (Temporary Export Managers). Os Prospex vencidos referem-se a 
dois setores, “Turismo” e “Agronegócio”, e o Brasil é o país escolhido. 
Prevê-se que o total de empresas que aderirão aos dois PROSPEX será de 
12-14. A ITALCAM assinou um acordo que consiste em ser a sua “emanação” 
brasileira. Na prática, a ITALCAM será responsável por todas as atividades, 
incluso in-coming e out-coming, como encontros, seminários, workshops, 
pesquisas de mercado, encontros de match-making, pesquisa de parceiros, 
demanda de financiamentos, etc. relativos aos dois Prospex. Além disso, 
serão envolvidos alguns TEM italianos que atuarão no Brasil: estão 
previstos 4, dois para cada Prospex e a ITALCAM se ocupará de sua 
pesquisa e seleção, fornecerá a eles assistência contínua e, se necessário, os 
sediará em sua sede. O período operacional dos TEM será de seis meses, 
depois que as ações previstas pelos Prospex forem concluídas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OUTUBRO 

  

Participação à “VII Semana da Cozinha Regional Italiana” em São Paulo. A 
semana. Organizada por ICE-ITA, Embaixada da Itália em Brasília, Consulado 
Italiano de São Paulo, Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, ITALCAM, 
ENIT, I.C.I.F, Accademia Italiana della Cucina e restaurantes da cidade de São 
Paulo, realizará eventos e ofereça a cozinha típica de cada Região Italiana 
com a presença de 20 chefs regionais vindos da Itália.  

      

DEGUSTA ITÁLIA (Rio de Janeiro e São Paulo). Aproveitando o clima da 
“Semana da Cozinha Italiana no Mundo”, as Câmaras de comércio italianas 
de Rio de Janeiro e São Paulo promoverão o evento Degusta Itália (já 
realizado no Rio de Janeiro em 2017) para promover os restaurantes e os 
produtos agroalimentares italianos.   

 
 
 

NOVEMBRO 

 

 

XXVI Convention Mundial das Câmaras de Comércio Italianas no Exterior 
(CCIE). A Convention representa uma passagem decisiva para o 
compartilhamento de estratégias dentro do sistema das Câmaras para se 
prepararem para as contínuas mutações do cenário econômico 
internacional. Por essa razão, o Presidente e o Secretário Geral estarão 
presentes também na edição 2018 da Convention, que será em Verona, 
provavelmente no início de novembro, participando de todos os eventos em 
mérito organizados pela Assocamerestero. 

7 | 10 

  

Missão ECOMONDO - 20ª Feira Internacional de Recuperação de Matéria e 
Energia e do Desenvolvimento Sustentável em Rimini. Participação prevista 
de 6-8 buyers brasileiros. ECOMONDO é a plataforma tecnológica para a 
Green e Circular Economy na área Euro-Mediterrânea e a segunda Feira 
Mundial do setor. O fato que existe uma feira ECOMONDO Brasil faz com 
que as sinergias entre a feira local e aquela italiana sejam muitas.   

 

 
 

DEZEMBRO 

   

 
 
 

O presente calendário de atividades está sujeito a alterações, que podem ocorrer a qualquer 
momento. Sugerimos que, para mais informações entre em contato referindo no assunto 

“Calendário das atividades 2018”  
 

 

Tel.: +55 11 4564-4702 | italcam@italcam.com.br 


