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 Presidente da CCIRS, Felipe Anselmo

Olinto e Cônsul-Geral da Itália em Porto
Alegre Roberto Bortot visitam dois

grupos empresariais gaúchos, DIMED,
recebidos pelo Diretor Julio Ricardo
Andrighetto Mottin, e TRAMONTINA,

recebidos pelo Presidente Clovis
Tramontina.

EVENTOS DO SISTEMA ITÁLIA NO BRASIL



 
A CCIRS, representada por seu

Presidente Felipe Anselmo Olinto,
participou no dia 13 de fevereiro, do

evento "A Itália e a revolução energética
no Brasil" no Rio de Janeiro, promovido

pela Embaixada da Itália no Brasil, e pela
ITA – Italian Trade Agency, e FIRJAN. O

evento contou com a presença do
Embaixador Antonio Bernardini, do

Subsecretário de Estado do Ministério do
Desenvolvimento Econômico Italiano
Davide Crippa, do vice-presidente da

FIRJAN Sergio Malta, do presidente da
Câmara Italiana do Rio de Janeiro
Alessandro Barillà, entre outros.

 
No dia 13 de março, a CCIRS, pelo seu
Vice-Presidente Antonio Carlos Grisci,
participou de um encontro de empresas

italianas no Brasil organizado pela
Embaixada da Itália em Brasília. O
evento contou com a presença do
Ministro da Infraestrutura do Brasil

Tarcisio Freitas, assim como de demais
autoridades, entidades e empresas

italianas e brasileiras do setor.
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No dia 6 de maio ocorreu no Consulado

Geral da Itália no Rio de Janeiro um
encontro de empresas e entidades

italianas com o Presidente do BNDES
Joaquim Levy, promovido pela

Embaixada da Itália em Brasília e
contando com a presença do

Embaixador da Itália no Brasil Antonio
Bernardini. Participou como

representante da CCIRS o vice-
presidente Antonio Carlos Grisci, do

grupo italiano Fiori SpA.



O Italian Design Day, que aconteceu dia
28/03 no Teatro do Centro Histórico

Cultural da Santa Casa, em Porto Alegre,
contou com a participação do Professor,
Arquiteto e Urbanista Italiano Maurizio

Carta e demais convidados. O Prof. Carta,
cuja palestra apresentou seu trabalho

“Cidades Aumentadas pelo Presente em
Mudança”, é presidente da Escola

Politécnica da Universidade de Palermo,
onde leciona e tem como principal tema

de pesquisa o planejamento urbano,
havendo publicado diversos livros e
trabalhos acadêmicos a respeito. O

evento foi organizado pelo Consulado
Geral da Itália, Instituto Italiano de

Cultura de São Paulo e patrocínio da
Florense, contando com apoio da CCIRS. 

 

Networking em Parceria com a AHK 
A primeira reunião-almoço AHK em

parceria com a CCIRS ocorreu no dia 21
de março. Esteve presente o Secretário
de Inovação, Ciência e Tecnologia, Sr.
Luís da Cunha Lamb, tratando do tema

"As Perspectivas do Governo do Estado e
da Secretaria de Inovação, Ciência e
Tecnologia". O evento contou com a

presença e prestígio do Presidente da
CCIRS Felipe Anselmo Olinto, do Vice-
Presidente Julio Bresolin, da Presidente

do Conselho Fiscal Hebe Bonazzola
Ribeiro e da Conselheira Stephania

Puton. 

 
A edição de abril da reunião-almoço

AHK em parceria com a CCIRS ocorreu
no dia 25 de abril, contando com a

presença do Presidente Felipe Anselmo
Olinto. Nesta promoveu-se um debate

com o Embaixador da República
Federal da Alemanha, Dr. Georg

Witschel, acerca das "Atuais
Perspectivas nas Relações entre Brasil

e Alemanha".



 

No dia 26 de março, data do aniversário dos
247 anos de Porto Alegre, a CCIRS, por seu
presidente Felipe Anselmo Olinto e prestígio
do Cônsul Geral da Itália Roberto Bortot,
aderiu ao Pacto Alegre, movimento que
resultou da Aliança pela Inovação, acordo
entre a UFRGS, PUCRS e UNISINOS, com o
apoio da Prefeitura Municipal e incentivo e
assessoria do espanhol Josep Piqué,
Presidente da Associação Internacional de
Parques de Ciências e Áreas de Inovação –
que atuará como mentor e facilitador.
 

 

 

ADESÃO AO PACTO ALEGRE

O Pacto Alegre é composto por um conjunto
de instituições de ensino, empresas,
entidades de governo e da sociedade civil de
Porto Alegre. Seu objetivo é alinhar as forças
atuantes na cidade de Porto Alegre, com
intuito de acelerar o seu desenvolvimento e
consolidação como um ecossistema de
inovação de classe mundial, incrementando a
qualidade de vida e a dinâmica econômica e
criativa da cidade. A CCIRS irá colaborar
com o grupo que irá trabalhar em projetos
que visem a melhora do ambiente de
negócios na cidade, estando a primeira
reunião agendada para o dia 31 de maio.A
CCIRS irá colaborar com o grupo que irá
trabalhar em projetos que visem a melhora
do ambiente de negócios na cidade, estando
a primeira reunião agendada para o dia 31
de maio.
 

 
Foto 1: Cerimônia de adesão ao Pacto Alegre. 
Foto 2: Assinatura do Pacto Alegre. 
Foto 3: Presidente da CCIRS Felipe Anselmo Olinto e Cônsul
Geral da Itália em Porto Alegre Roberto Bortot. 



EVENTOS DA REDE CAMERAL NO BRASIL
A segunda edição do Concurso Fotográfico

“Itália por trás da lente” 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, está em

andamento e será concluído em maio. O

concurso convida a uma alusão à italianidade,

ao reconhecimento de talentos, ao fomento

das diversas formas de expressão artística, e

à real cultura italiana, dentro do contexto

“Eccellenza Italiana”. O tema ‘Luxo e Design’

visou fomentar as tradições italianas e manter

o alto estilo, desde utilidade, arquitetura,

estética, moda, indústria, criatividade e

demais áreas.

Participe do próximo evento do Sistema Itália


