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O Embaixador da Itália, Raffaele TROMBETTA, esteve em 
Florianópolis (SC), no dia 18 de abril, visitando as principais 
autoridades do Governo de Santa Catarina - o Governador 
Raimundo Colombo e Prefeito Cesar Souza Jr. – e ainda a 
Câmara Italiana de Santa Catarina e os representantes da 
comunidade italiana no Estado. 
Acompanharam o Embaixador, o Cônsul Geral da Itália, 
Salvatore di Venezia, o Presidente do COMITES, Gianluca 
Cantoni, o Consilgiere CGIE, Walter Petruzziello e o Vice-Cônsul 
Honorário em Florianópolis, Attilio Colitti.  
Em ocasião da visita, a Câmara Italiana, organizou um almoço 
com empresários representativos da região e Conselheiros da 
Câmara Italiana. Entre eles: Renato Timm Marins, Presidente da 
Câmara Italiana, Antonio Muratore, Secretário Geral da 
Câmara Italiana, Mauro Beal, Conselheiro da Câmara Italiana, 
Moacir Bogo, Agente Consular de Joinville e os associados 
Vilmar Turnes e Marlya do Supermercado Hippo, Mauro Benini 
da Ib-trading e João Martinelli da Martinelli Advogados. 
Estava presente ainda, o jornalista Desiderio Perón da Revista 
INSIEME, que acompanhou a delegação para cobertura de 
imprensa. 
 

 
Nesta oportunidade foram abordados assuntos de 
interesse comum entre o Estado de Santa Catarina e a 
Itália nos setores de turismo, agroalimentos, náutica, 
mobiliário e têxtil.  Foram realçadas as principais 
atividades da Câmara de promoção do Made in Italy e a 
possibilidade de operacionalizar projetos de cooperação 
entre os dois países. 
 

 

Embaixador da Itália no Brasil, Raffaele 
Trombetta, visita Florianópolis 

 

Antonio Muratore, Gianluca Cantoni, Embaixador Raffaele 

Trombetta, Renato Timm Marins e Attilio Colitti  

Foto: Desiderio Perón - INSIEME 

3ª Edição - SC Gourmet 2013 
Coquetel de Lançamento oficial do evento  

 

 
No dia 16 de abril, no Senac Restaurante-Escola de Blumenau, 
ocorreu o lançamento oficial da SC Gourmet 2013 - Feira Brasileira 
de Delikatessen, produtos Premium e Gastronomia, que contou 
com a presença de autoridades, jornalistas e profissionais do 
setor. 
Nesta oportunidade, a empresa italiana IB-TRADING apresentou 
algumas novidades gastronômicas da Itália, tais como as massas 
italianas sem glútem, da marca “Felica Bio” e vinhos em lata da 
marca “Ciao”, com uma degustação voltada a fomentar o 
interesse para o “made in Italy”. 
A presença italiana ao coquetel contribuiu para fomentar o 
interesse de várias empresas brasileiras. Entre elas: a Associação 
de Hotéis de Santa Catarina, interessados em disponibilizar 
produtos de origem italiana nos hotéis, e as empresas Di Creazzo, 
Vinicola Villa Prando, Vinicola Hermann e Vinicola Quinta da 
Neve, interessadas em feiras do setor na Itália e no know how 
italiano do setor da viniticultura. 
A Câmara Italiana participou divulgando ainda, as atividades do 
“Desk Agroalimentar” e o projeto “Ospitalità Italiana Ristoranti 
Italiani nel Mondo”, que visam respectivamente promover os 
produtos agroalimentares italianos, valorizando a cultura 
gastronômica da Itália no Brasil e certificar os restaurantes 
italianos no exterior com o selo de qualidade “Marchio Ospitalitá 
Italiana”. 
 

 

 

 

SOBRE A FEIRA 
 
A feira SC GOURMET será realizada de 17 a 20 de julho, 
das 16h às 22h, no Parque Vila Germânica em Blumenau 
(SC), e apresentará o que há de melhor na gastronomia 
nacional e internacional. 
 
Público esperado : Mais de 13 mil visitantes 
Expositores : Mais de 90 marcas 
Site do evento: www.scgourmet.com.br  
 
Informações: Câmara Italiana de Santa Catarina  
Contato : Josiele – Tel.(48) 3027 2710  
Email :  inter@brasileitalia.com.br 
 
XIV Meeting dos Secretários Gerais em Genova 

 

O encontro dos Secretários Gerais da Rede de 76 Câmaras 
Italianas no Exterior (CCIE) acontecerá este ano nos dias de 29 
de junho a 2 de julho, em Genova, sede de um dos mais 
importantes pólos da náutica italiana. 
A iniciativa, organizada pela Assocamerestero e Unioncamere 
em parceria com a Câmara Italiana de Genova, representa 
um evento tradicional que reúne os dirigentes das Câmaras 
Italianas presentes em 50 países do mundo. 
O evento representa uma importante oportunidade para as 
empresas e instituições italianas de conhecer novos mercados, 
nos workshops e encontros B2B que serão realizados.  
Ainda acontecerão seminários sobre os produtos “made in 
Italy”, com debates sobre as políticas e as perspectivas para a 
economia italiana e do impacto da crise econômica.  
Nos dias reservados aos representantes das Câmaras, serão 
tratados assuntos internos da rede das Câmaras Italianas no 
Mundo, aprofundando os temas ligados à metodologia de 
trabalho e a troca de boas práticas, visando o upgrading de 
suas estruturas. 
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FLASH NEWS 

 

 

 

È nato il nuovo governo in Italia. Un 
governo di coalizione, forte. Frutto 
anche dell’abile esercizio dei suoi poteri 
di indirizzo, esercitati dal presidente 
della repubblica Napolitano, che ha 
spinto le forze politiche verso una 
proficua dialettica. Il programma 
economico del nuovo governo 
dovrebbe portare ad un’ inversione di 
rotta, ponendo fine ad una stagione 
fatta di austerità e tasse e indirizzando le  

 
politiche alla crescita del Paese. Da giugno si prevede lo stop 
all'Imu sulla prima casa; niente aumento dell'Iva; pagamento di 
crediti alle imprese. Il nuovo premier, Enrico Letta, sa bene che le 
politiche di austerity non fanno certo bene alle imprese ed al 
tessuto industriale, pur considerando come la situazione 
economica sia grave ed il debito pubblico pesante. E nelle 
competenti sedi europee andrà a proporre le strategie individuate 
dal governo italiano per "arrivare alla crescita senza 

compromettere il risanamento della finanza pubblica". In linea con 
le priorità, si dovrà da una parte abbattere la pressione fiscale e 
dall'altra rilanciare il mercato del lavoro, al fine di diminuire il tasso 
di disoccupazione, ormai a livelli allarmanti e stimolare quindi il 
consumo e gli investimenti. Tra le priorità del nuovo governo ci sono 
anche le riforme costituzionali e combattere gli sprechi della 
politica: dall'abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti 
all'eliminazione delle Province. 

EDITORIAL 

ASSOCIADOS 

Antonio Muratore 

CÂMARA ITALIANA NA SUL 
TRADE SUMMIT 2013 

A feira Sul Trade Summit acontecerá de 11 a 13 de setembro, na 
cidade portuária de Itajai (SC). Sucesso desde a sua primeira edição, 
a feira recebeu em 2012 mais de 5,9 mil visitantes e mais de 70 
expositores.  
Um dos diferenciais da feira é a qualificação dos visitantes. São 
profissionais vindos de todo o Brasil, focados em negócios. 
A Câmara Italiana de Santa Catarina estará presente como 
expositora no evento, promovendo o potencial do setor da náutica 
italiana e divulgando suas atividades voltadas para a 
internacionalização das pequenas e médias empresas nos setores 
abordados pela feira. 
A Sul Trade Summit, segundo maior evento do Brasil nos setores de  
logística e comércio exterior, tem por objetivo ser um catalisador do 
segmento, promovendo alianças institucionais, comprometendo 
empresas, instituições e o governo com metas que visem fortalecer a 
infra-estrutura e aumentar a participação do Brasil no mercado 
internacional. 
Destinado a profissionais de grandes, médias e pequenas empresas 
exportadoras, importadoras, prestadoras de serviços e equipamentos, 
a feira Sul Trade Summit – STS, é realizada pela NetMarinha,   
 empresa que administra o maior 
portal de comércio internacional e 
logística do Brasil. 
Além da apresentação de novos 
produtos e serviços, a feira promove 
o debate de temas relacionados ao 
setor, como as tendências das 
exportações e o futuro dos portos no 
Brasil. Site: www.tradesummit.com.br  
 
 

 

Ocorreu em São Paulo nos dias 
de 24 a 26 de Abril a feira 
Expovinis, maior salão de vinho 
das Américas, no Expocenternort.  
 A feira é o palco onde os principais produtores nacionais e internacionais 

podem apresentar seus rótulos a compradores de todo o Brasil e América 
Latina. 
No evento, o Conselheiro da Câmara Italiana de Santa Catarina e 
empresário da IB - Trading, Mauro Benini, esteve presente junto ao 
estande da vinícola Cantine Sgarzi. Foram expostos os mais conhecidos 
vinhos italianos da Sgarzi como Barolo, Amarone, Chianti, Valpolicella, 
Sangiovese, Ripasso di Valpolicella, Nero d'Avola, Primitivo e Prosecco 
(site: www.cantinesgar zi.com). 
Durante a visita ao estande, o público de compradores, atacadistas e 
varejistas, distribuidores e importadores do setor, além da linha de vinhos 
italianos Sgarzi, tiveram ainda a oportunidade de experimentar os vinhos 
da serie Ciao em lata de 200 ml e na embalagem Tetrapack de 1 litro. 
A Expovinis contou com mais de 400 expositores e com 40 compradores 
dos principais canais de distribuição de vinho no País e, é destaque na 
rota do “Wine Business” sendo um dos 10 eventos mais importantes do 
mundo para o setor. Site oficial: www.exponor.com.br/expovinis 
 

* Master Universitario di primo livello in “Management & Textile 
Engineering”- A Universidade LIUC di Castellanza e da Città 
Studi S.p.A., esta oferecendo curso de especialização em 
Gestão e Engenharia Têxtil, a ser realizado em Biella. Nesta 
oportunidade também serão oferecidas bolsas de estudos, 
para alunos selecionados por meio de seus méritos. O curso será 
ministrado em inglês e por professores reconhecidos e 
especialistas da área. O aluno também terá a oportunidade de 
realizar estágios em empresas lideres do setor. Mais informações 
no site: www.mastermte.org 
 

* CHEF VILMAR TURNES, oferece cursos de gastronomia - 
Formado em gastronomia internacional, professor e 
coordenador da produção do Hippo Suppermercados, o Chef 
Vilmar Turnes promove cursos para os amantes da gastronomia 
e para os que desejam conhecer alguns segredos e técnicas de 
preparação dos mais variados tipos de pratos. Os interessados 
podem acessar o site www.vilmarturnes.com.br e conhecer sua 
agenda de curso. 

GLS Inout - Compra de maquinas e mercadorias na Europa - A 
empresa GLS Inout oferece aos clientes um serviço 
personalizado, disponibilizando sua organização aos clientes 
para a compra da mercadoria na Europa. Oferecendo 
principalmente a parte logística. Possui ainda uma rede de 
vendas dedicada às máquinas de vinificação, moinhos de óleo, 
manipulação do leite e queijarias, refrigeração e 
condicionamento alimentar.  Atualmente dispõe de uma rede 
de agentes no Brasil, nas seguintes cidades: São Paulo, Rio de 
Janeiro e Porto Alegre. Site: www.shopforgreen.it 

 

OPORTUNIDADE 

 

FEIRA EXPOVINIS – Grande 

sucesso internacional do 

setor de vinhos 

 


