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Autoridades italianas · e brasileiras discutem
relaçOes bilaterais e projetos à comunidade

e

Sergio França / Lucio Mello

omo alto patrocinio do Pre
sidente da Republica italia
na, organizada pela Asso
ciaçiio Intemacional Mag
na Grécia - Onlus, com o apoio do
Consulado Geral da Italia, do lns
tituto Italiano de Cultura do Rio de
Janeiro e do Comunità, foi realiza
da na Sala Italia do IIC a4' Semana
da Magna Grécia, de 16 a 20 de
outubro. O evento reuniu perso
nalidades brasileiras e italianas
para discutir as relaçoes
institucionais, as parcerias econò
micas, s6cio-culturais e o turismo
nos dois paises.
Esta regiiio do Sul da Italia que
abrange C alabria, Puglia,
Campania, Basilicata e Sicilia, deve
seu nome aos romanos que èonsi
deravam a area maior (magna) do
que a propria Grécia. "Assim corno
o sul da Italia foi um locai onde os
gregos audaciosos se dirigiam ero
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de200 mii microempresas noestado.
Dentre os temas abordados a
previdencia socia! e o turismo ga
nharam destaque. O diretor geral
do INPS italiano, Fabio Trizzino,
debateu ao lado do presidente do
INSS brasileiro os principais pro
blemas relativos à assistència so
cial contemplada pelo acordo bila
tera! entre os governos dos dois
paises. Os ministros ressaltaram a
cooperaçiio entre os dois institu
tos previdenciarios, mas niio con
seguiram especificar a situaçiio de
muitos ftalo-brasileirosque podem
contribuir com os dois sistemas.

Turismo para a
Italia tera maior
promoçao no Pai's

Ja o turismo obteve um semi
nario com a presença de persona
lidades ligadas a area, operadores
de turismo e autoridades dos 6r
gaos _es !�tais brasi _Ie_iros _e itali a-

A resposta ao dirigente da
Alitaliafoi rapida e positiva. Oclire
tor geral da Enit (Ente Nazionale
ltaliarwper il Turismo), Picrgiogio
Togni, concordou com M:11lt1l'CÌ e
secomprometeuemenviurrnattriul
em portugues para os opnadort·s
brasileiros, colocar sc�ocs t·rn por
tuguès no site da Enit e 1cali1111 11111
maiornumero dcca111p1111l111�1111hli
citarias no Brasil. "Parn II p1wrnrn1
ano, invcstircmos 11lg1111� hrllrn1·,
de liras no Brasi I", <k·d1111111 'I 01'111

Mio de obra de
italianos no
exterior é
priorizoda

O 11·p11''l't1l111111· d11 C 'onsclho
Gemi do, llnh,111os 110 Extcrior
(C'(ilE). ( 'rn 1,11111 llosl'O, rcssaltou
a ÌlllpOl l,1111 Ul do lllslilUIO Italiano
dd '111111111 do l{io de Janeiro, "que
111u1 v1·m 1cccbendo o devido trata-

Novo embalxador da Italia, Vincenzo Petrone, impressiona

seutempo, a América foi o destino
de muitos desbravadores italia
nos", comparou o parlamentar
Spalanzani.
Parlamentares, prefeitos, re
presentantes de confederaçoes in
dustriais, artesanais e agricolas da
Italia meridional estiveram presen
tcs. O evento foi acompanhado
pl'lu novo l'lllhniiwdor italiano no
B, ,l'd V111n·111111'1•t I om·, qm· a<:su111111 """' 11111\ I ... � IICI 1111'�111111wrf
mh11•p,111111p1111 1l11 111111111111111!11·
11111'111111, 1 111 qlll 1111 I• 11 lt1il11 l1 1111
1111111111•11111�11, lii• I I I, ,., .1 I 1•1111 I
1)111111111 li.qll,111111lt I �I iii
1·111111 1 1 111h•11°ll111l1111 1 11111 ,,,, , ,111,
dl'l,1\111'' 111d11•H11111 ,11•1 h 11111 '
co11w1tias1· 1t111,111 ll',1h1 l111lt11111111
011111ioq)u1s duM1·1 111�11 1 /\ 11•1•11111
mcridional italia11a 1• 11 q111· 111111N
cresce na exportayao 1h· p, odutos
Made in ltaly neste a1111, ulcm de
despertar urna forte at I a�•ao tudsti
ca pelo litoral e pelo imenso
patrimoniocultural do Mezzogiorno,
constitufdo nii.o s6 das famosas
rufnas gregas. Com o evento, es
pera-setambém fortaleceros laços
com acomunidade italo-brasileira.
Na area econòmica, a bem su
cedida experiència italiana conhc
cida corno "Associativismo eco
nomico" foi destacada por cn,prc
sa.rios dos dois paises. A ccono
mia italiana tem corno base princi
pal empresas de pequeno prn Il'
altamente especializadas e organi
zadas em forma de cooperativas. A
expcriéncia foi considerada exem
plar pelo presidente do Sebrae do
RioucJ,mciro,quecontabili�mais

�os. O diretor geral da Alitalia no
Brasil, Luca Martucci, ressaltou o
aumento do numero de passagei
ros para a Italia e chamou a atençao
dos operadores de turismo para a
necessidade de mais materiai so
bre o pais. "Todo ano recebemos
algumas missoes para promover
regioes italianas, mas tudo termina
sem grande resultado, pois ni1o é
um trabalho contfnuo. Hxish·
pouqufssimo mall·ii:il ,ohll' 11111·,
ms l'omo o Sul dii 11111w ,. q111111tlo
1·1111111111111111:,, 111 1'11 1•,1.11·111 italia1111' 111111111111

mento do Ministério das Relaçoes
Exteriores da Italia, sendo subordi
narlo ao ITC de Sao Paulo". Elc
enfatizou também a falla dc consu
lados para atender a comunidade
em todo o tenit6rio brasileiro e a
falta de estrutura nos ja existentes.
"Muitos cidadaos desistem de
ohter a cidadania e o passaporte
itnliano pdu tkmmn e burocracia
clo 11tl·11tl111w1un". Bosco lcmbrou
1111nh1n1111p11111111da dr dar vo1.111ra
Vl'S do voh> 110� 11u1is th: .?00 111il
italia11osq11l' 111rnan1110 Bra<;il, scu
do quc 50 mii se c11contr:1m no

estado do Rio.
Urn dos maiorcs avanços do
cncontro foi o projeto de lei elabo
rado pelo presidente da
Con/artigianato, Ivano Spalanzani,
sobre o retorno de italianos à pe
ninsula O projeto visa agilizar a
entrada de italianos que vivem no
exterior para a sua regia.o de ori
gem. Segundo o parlamentar, o pro
jeto viabilizaria a chegadade mao
dc-obra qualificada e as empresas
tiue contratassem teriam deduçao
dc impostos.
A Semana da Magna Gréciaja
ocorrcu em outros pafses com for
te prcsença italiana corno os Esta
dos Unidos(l 997), Canada.(1998)
e Argentina ( 1999). A ediçao pas
sada foi em Buenos Aires e home
nageou entre outros o cineasta
Giuseppe Tornatore. Neste ano,
em reconhecimento a ligaçao cul
tura! entre Italia e Brasil, o grande
homenageado foi o vice-presiden
t e das Organizaçoes Globo,
Roberto Irineu Marinho.

Petrone faz sua
primeira publica
intervençio

1111 visita à Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro: J! fila • o senador Giuseppe Fmrello; os
porlamentares Nico:lo Bono e Antonio Marzano; o coosul Leonardo Bencini. 2g fila • Eugenio Soogregorio,
ropresenlanle do Argentina; Sonia Ferrozo, membrodo CNA� Pasquale Cartello, 58<J8!inio gerol da AIMG.
3' Iila • o parlamentar MarioTassoni; odirelor da AIMG, Giorgio Cuminotto; o presidente do Confartigionalo,
lvuno Spoluniuni; o parlamentar Antonio Martusciello; e o presidente do AIMG, Nino Foti.

Em seu primeiro ato publico
diante da comunidade italiana, o
novo embaixador da Italia no Bra
sil, Vincenzo Petrone, surpreen
deu a todos os presentes ao che
gar para o encontro da Magna
Grecia no Rio de Janeiro. Em seu
discurso, enfatizou a importancia

de altalia conhecermelhora reali
dade brasileira e investir mais 1111s
relaçoes bilaterais. "O fluxo dc in
formaçoes a respeito da comuni
dade italiana neste pais é muito
pequeno diante do que existe aqui.
Li poucosobreo Brasil. Existe muit.a
literatura brasileira na Italia, mas
nada muito a fundo sobre a hist6ria, as realidades industriais e
tecnol6gicas deste Pafs", afirmou.
Participando do ciclode inter
vençoes de turismo, Petrone disse
nao ser de acordo com o aspecto
meramente comercial das viagens
para a Italia. Enfatizou que o turis
mo deve dar maior importancia ao
aspecto s6cio-cultural, étnico e
econòmico e oferecer novos cami
nhos. "Nesse sentirlo este evento
é importante para promover tam
bém o Sul da Italia. Mas se quere
mos propor um maior conhecimen
to dessa regia.o, temos que criar
ambiente para isso, principalmen
te através de iniciativas culturais e
comerciais". A falta de divulgaçii.o
na mfdia locai também foilembrada
pelo diplomata que devera incenti
var o maior fluxo de informaçoes
jornalisticas. "Devemos agir junto
à midia brasileira, mesmo com to
das as dificuldades impostas pelas
grandes dimensoes do Pafs".
A respeito da economia foi
objetivo: "os dados disponiveis
sao encorajadores se analisarmos
os resultados da balança comerci
al entre Brasil e Italia".

