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Eventos CCIRS e parceiros

15
2º CONCURSO 
FOTOGRÁFICO - 
ITALOCAM

Realizado pela Câmara Ítalo-
Brasileira de Indústria e Comércio 
do Paraná (Italocam) em parceria 
com as Câmaras no Sul do Brasil, 
abrangendo assim RS, PR e SC. 
Tema ‘Luxo e Design’, visando 
fomentar as tradições italianas e 
manter o alto estilo, desde 
utilidade, arquitetura, estética, 
moda, indústria, criatividade e 
demais áreas. Solicite até o dia 15 
de março e-mails 
contato@italocam.com.br e 
informa@ccirs.com.br o 
Regulamento detalhado do 
Concurso e a Ficha de Inscrição.

21

ITALIAN 
DESIGN DAY

Workshop promovido pelo Sistema 
Itália com o patrocínio da Florense 
S.A., com o tema “Design e a cidade 
do futuro”.
Horário: Das 14h às 21h
Local: Teatro do Centro Histórico 
Cultural Santa Casa
Presença do arquiteto italiano 
Maurizio Carta e expoentes do 
Design local.

25-28

REUNIÃO-ALMOÇO 
AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. 
Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se 
inscrever para as Reuniões-Almoço 
diretamente na AHK-RS 
comunicando sua associação, de 
forma a obter a mesmas vantagens 
do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: 
http://ahkpoa.com.br/cursos/detalh
e.asp?IDNews=784

28
CURSO ANÁLISE 
SENSORIAL DE VINHOS

O curso ensina os alunos, através 
de aulas teóricas e práticas, as 
informações para o conhecimento 
dos vinhos através da abordagem e 
da análise sensorial. 
Horário: 18h às 22h30
Local: PUCRS - Laboratório de 
Ciência e Arte dos Alimentos - 
Prédio 41
Av. Ipiranga, 6681 - Porto 
Alegre/RS

Apoio da CCIRS

Evento de 
Parceiros CCIRS

Apoio da CCIRS
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05
PÓS-GRADUAÇÃO

O curso de Pós-Graduação em Gestão de Negócios de Alimentos e 
Bebidas é oferecido pela ESPM em parceria com o CIAS INNOVATION 
(Centro Italiano di Analisi Sensoriale). Serão abordados os assuntos 
mais atuais que envolvem os negócios na área de vinhos. As aulas serão 
ministradas por renomados professores do Brasil e exterior.
O programa tem ênfase em estudos e análises de vinhos, cervejas, 
destilados, coquetéis, cafés, azeites, chocolates, queijos, charcutarias, 
temperos, especiarias, conservas e compotas.
Os sócios da CCIRS têm um desconto exclusivo.
Para ter acesso ao cupom e pagar em até em 12x no cartão de crédito, 
com pequena taxa de parcelamento, entrar em contato através do e-
mail socio@ccirs.com.br.
AULAS:
As aulas acontecem um final de semana por mês
- Sextas-feiras: 19h às 22h40
- Sábados: 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h

25
REUNIÃO-ALMOÇO AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se inscrever para as Reuniões-Almoço 
diretamente na AHK-RS comunicando sua associação, de forma a obter a 
mesmas vantagens do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: http://ahkpoa.com.br/cursos/detalhe.asp?IDNews=791

Apoio da CCIRS

Evento de 
Parceiros CCIRS

Apoio da CCIRS



Maio
Eventos CCIRS e parceiros

06-09
TUTTOFOOD

Feira Internacional de negócios de 
food & beverage em Milão.
TUTTOFOOD é a feira 
internacional B2B dedicada a 
alimentos e bebidas e organizada 
pela Fiera Milano. Em apenas 6 
edições, tornou-se a vitrine 
perfeita para apresentar seus 
produtos ao mercado nacional e 
internacional.
Em breve informações sobre os 
pacotes de participação para a 
delegação das Câmaras Italianas 
no Brasil.
Maiores informações em: 
http://www.tuttofood.it/

08-10
MACFRUT

A Macfrut é uma feira em Cesena 
líder para profissionais do setor de 
frutas e legumes na Itália e na 
Europa. As novas instalações da 
exposição, o crescente número de 
empresas italianas e estrangeiras 
participantes, as áreas dinâmicas e 
uma ampla gama de iniciativas 
voltadas à promoção da inovação e 
internacionalização são as 
características que a tornam um 
evento de grande importância.
Em breve informações sobre os 
pacotes de participação para a 
delegação das Câmaras Italianas no 
Brasil.
Maiores informações em: 
https://www.macfrut.com/

16
REUNIÃO-ALMOÇO 
AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. 
Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se 
inscrever para as Reuniões-Almoço 
diretamente na AHK-RS 
comunicando sua associação, de 
forma a obter a mesmas vantagens 
do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: 
http://ahkpoa.com.br/cursos/detal
he.asp?IDNews=794

20
DIA DA IMIGRAÇÃO 
ITALIANA

Coquetel de celebração da Data 
comemorativa, para a comunidade 
italiana. Na ocasião, o artista 
italiano Mirkò apresentará seu 
trabalho que será exposto em uma 
mostra junto ao MARGS do dia 21 
de maio ao dia 21 de julho com 
curadoria de Rita Raimondi.
Local: Sociedade Italiana do Rio 
Grande do Sul.

Apoio da CCIRS

Evento de 
Parceiros CCIRS
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02
73ª FESTA DA REPÚBLICA ITALIANA

Espetáculo de ópera “O Quatrilho”, seguido de um coquetel aos 
convidados oferecido pelo Consulado-Geral da Itália. O circuito da ópera 
2019 no Brasil se inicia com o espetáculo dedicado à Festa Nacional 
Italiana.
Local: Teatro Bourbon Country em Porto Alegre (RS).
Em breve dados sobre a programação e convidados.

27
REUNIÃO-ALMOÇO - AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se inscrever para as Reuniões-Almoço 
diretamente na AHK-RS comunicando sua associação, de forma a obter a 
mesmas vantagens do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: http://ahkpoa.com.br/cursos/detalhe.asp?IDNews=800

18
REUNIÃO-ALMOÇO - AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se inscrever para as Reuniões-Almoço 
diretamente na AHK-RS comunicando sua associação, de forma a obter a 
mesmas vantagens do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: http://ahkpoa.com.br/cursos/detalhe.asp?IDNews=803

Julho
Eventos CCIRS e parceiros

Apoio da CCIRS

Apoio da CCIRS

Evento de 
Parceiros CCIRS
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16-23
FESTIVAL 8 ½: 
FESTA DO CINEMA

Exibição de filmes recentes e 
coquetel à italiana.
Local: Cinemas e espaços 
culturais de Porto Alegre.
Promoção: Agencia Il Sorpasso 
em colaboração com Mottironi 
Editore e Sistema Italia RS-
Brasil.
Em breve dados sobre a 
programação.

20
REUNIÃO-ALMOÇO - 
AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. 
Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se 
inscrever para as Reuniões-Almoço 
diretamente na AHK-RS 
comunicando sua associação, de 
forma a obter a mesmas vantagens 
do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: 
http://ahkpoa.com.br/cursos/detalh
e.asp?IDNews=808

24/08 - 01/09
EXPOINTER

A Expointer é uma feira agropecuária de destaque nacional e 
internacional, realizada no Parque Estadual de Exposições Assis 
Brasil, na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. É considerada a 
maior feira de exposição de animais da América Latina. Participação 
do Sistema Itália mediante tecnologias inovadoras no setor de 
agronegócios.
Maiores informações em: https://www.expointer.rs.gov.br

Apoio da CCIRS

Evento de 
Parceiros CCIRS

Apoio da CCIRS
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12
REUNIÃO-ALMOÇO AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. 
Alberto Bins, 518 - Porto 
Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se 
inscrever para as Reuniões-
Almoço diretamente na AHK-RS 
comunicando sua associação, de 
forma a obter a mesmas 
vantagens do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: 
http://ahkpoa.com.br/cursos/det
alhe.asp?IDNews=812

18-20
REMTECHEXPO

A RemTech Expo, feira em Ferrara, é 
o único evento internacional 
especializado em questões de 
recuperação de terras, litoral, 
instabilidade, clima, sísmica, 
regeneração urbana, indústria 
sustentável. Em breve informações 
sobre os pacotes de participação 
para a delegação das Câmaras 
Italianas no Brasil.
Maiores informações em: 
www.remtechexpo.com

25-27

Feira Internacional do Vinho na América do Sul by Veronafiere. 
Programa de degustações, diálogos e live performing e um espaço 
CultMovie e Party Multisensorial. Uma proposta de fusão intercultural 
e marketing do produto agroalimentar italiano com os produtos e a 
cultura brasileira.
Local: Fundaparque - Bento Gonçalves (RS) Brasil
Parceiros: promotores da feira, entidades e profissionais do setor, 
Project manager Mauro Zardetto e Sistema Itália.
Em breve dados sobre a programação.

WINE SOUTH AMERICA: ITALIA-BRASILE INTERCULTURAL 
TALK COOKING SHOW

Apoio da CCIRS

Evento de 
Parceiros CCIRS
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10
REUNIÃO-ALMOÇO - AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se inscrever para as Reuniões-Almoço 
diretamente na AHK-RS comunicando sua associação, de forma a obter a 
mesmas vantagens do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: http://www.ahkrs.com.br/pt/

05-08
ECOMONDO

A Ecomondo, feira em Rimini, é a principal exposição de economia verde 
e circular da área euro-mediterrânica. Um evento internacional com um 
formato inovador que reúne todos os setores da economia circular em 
uma única plataforma: da recuperação de materiais e energia ao 
desenvolvimento sustentável.
Com a colaboração de associações industriais, ministérios e outras 
instituições, organismos de investigação, Comissão Europeia, OCSE, etc., 
o Ecomondo 2018 apresentará as mais recentes actualizações, 
necessidades, desafios e oportunidades relativamente à reutilização e 
valorização de resíduos orgânicos e não orgânicos (incluindo esgoto), as 
matérias-primas alternativas e o eco-design industrial, a recuperação e 
reabilitação de áreas contaminadas (também marinhas) e a bioeconomia.
Em breve informações sobre os pacotes de participação para a delegação 
das Câmaras Italianas no Brasil.
Maiores informações em: https://www.ecomondo.com/

Novembro
Eventos CCIRS e parceiros

Apoio da CCIRS

Evento de 
Parceiros CCIRS
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18-24
IV SEMANA DA CULINÁRIA 
ITALIANA NO MUNDO

Um calendário de eventos 
durante toda a semana. Circuito 
de degustação, aulas de culinária, 
e degustação de especialidades 
italianas, envolvendo vários 
restaurantes, escolas, agências e 
outros espaços locais, como 
percurso enoturístico e 
gastronômico.
Local: Porto Alegre e outras 
cidades de imigrantes italianos.
Promoção: Sistema Italia RS-
Brasil e associações de classe 
italianas e brasileiras.
Em breve dados sobre a 
programação.

18-24
MERCATINO ITALIANO EM 
PORTO ALEGRE

Um mercado tradicional italiano 
aberto ao público com bancas onde 
as diversas associações italianas no 
Rio Grande do Sul podem divulgar e 
vender produtos típicos de suas 
regiões, assim como outras 
entidades ítalo-brasileiras, visando 
promover o “made in Italy”.
Local: em uma praça, 
estacionamento ou espaço esportivo 
de um shopping center ou centro 
comercial em Porto Alegre.
Em breve dados sobre a 
programação.

19-22
SIMEI

A feira SIMEI, em Milão, foi 
substancialmente reestruturada 
para se tornar uma inquestionável 
feira global de tecnologias, produtos 
e acessórios para a indústria 
vinícola.  
Em breve informações sobre os 
pacotes de participação para a 
delegação das Câmaras Italianas no 
Brasil.
Maiores informações em: 
https://www.simei.it

21
REUNIÃO-ALMOÇO - AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. 
Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se 
inscrever para as Reuniões-Almoço 
diretamente na AHK-RS 
comunicando sua associação, de 
forma a obter a mesmas vantagens 
do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: 
http://www.ahkrs.com.br/pt/

Apoio da CCIRS

Evento de  
Parceiros CCIRS
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12
REUNIÃO-ALMOÇO – AHKRS

Horário: 12:00 até 14:00
Local: Hotel Plaza São Rafael [Av. Alberto Bins, 518 - Porto Alegre/RS]
Os sócios da CCIRS poderão se inscrever para as Reuniões-Almoço 
diretamente na AHK-RS comunicando sua associação, de forma a obter a 
mesmas vantagens do associado AHK-RS.
Em breve, maiores informações.
Inscrições: http://www.ahkrs.com.br/pt/

Apoio da CCIRS

Evento de 
Parceiros CCIRS


