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MASSAS ITALIANAS NO
SELF-SERVICE POR QUILO
Na Trattoria Della Nonna,
de terça-feira a domingo, você
saboreia deliciosa e tradicional massa italiana no sistema
self-service por quilo, além de
ampla mesa de saladas e entradas, que você encontra somente nas melhores cantinas.
Todas estas iguarias são preparadas com receitas especiais que somente a família
Visciglia detém desde sua vinda da Itália. A casa fica na Rua
13 de Fevereiro, 565, fone:

3305-3328. Ao lado funciona a
rotisserie, com massas frescas e molhos especiais e outros pratos da tradicional cozinha italiana.

ALUNOS DA FAESB
VISITAM O CRC-SP

Dia 4 de setembro, um grupo de alunos do Curso de Ciências
Contábeis da Faculdade Santa Bárbara visitaram o Conselho Regional de Contabilidade – CRC. Denominado “Um Dia de Experiência”,
o evento, além da oportunidade de integração com ferramentas que
irão utilizar no mercado de trabalho, os alunos discutem pontos
relacionados à área contábil tais como o perfil, os desafios da
profissão e o entendimento da história contábil. Este curso da FAESB
de Tatuí tem duração de quatro anos, é reconhecido pelo MEC e a
inscrições para o Vestibular 2016 já estão abertas. Informações 153259-3838.

Cidade
ESTUDANTE DE TATUÍ CONQUISTA
VAGA PARA MEDICINA NA RÚSSIA

Giulliana vai estudar na Universidade Médica Estatal de Kursk
(KSMU), foto ao lado.

A jovem Giulliana Pagliuso
Massari, de Tatuí, conquistou
vaga para estudar medicina na
Universidade Médica Estatal
de Kursk (KSMU), uma das
dez melhores da Rússia. No
domingo (13), Giulliana embarcou com outros trinta estudantes brasileiros para aquele país
do leste europeu. Essa não
será a primeira faculdade de
Giulliana, que também já estudou engenharia química, mas
percebeu que medicina era sua
verdadeira paixão. “Eu sempre
gostei de medicina e da relação de cuidar das pessoas.
Acredito que realmente tenho
vocação para isso”, comenta.
A ideia de cursar medicina
na Rússia surgiu a partir de
uma conversa com uma amiga
que já estuda em Kursk. “Ela
só fala coisas boas de lá. Realizei uma pesquisa sobre a
Rússia e vi que o país tem boas
universidades e o diploma tem
uma boa aceitação na Euro-

pa”, explica Giulliana, que aprova o método de ensino russo,
considerado rigoroso. “Eu acho
que o ensino vai ser bem rígido
e eu gosto disso”, acrescenta.
A jovem considera o intercâmbio a realização de um sonho e mostra-se empolgada com
a viagem e toda a experiência
que vai adquirir. “Eu estou com
a mente totalmente aberta para
aprender mais sobre a cultura
dos russos. Eu nunca enfrentei
o frio de lá, mas entre calor e
frio, eu prefiro o frio. Então, acho
que não vai ser tão difícil”, brinca a estudante.
Baixo custo
Mesmo com a alta do dólar,
cursar medicina na Rússia ainda é um ótimo investimento.

Isso porque o governo russo
subsidia os alunos estrangeiros que vão estudar naquele
país, o que diminui consideravelmente o custo do curso. O
semestre lá sai por aproximadamente US$ 3.100,00 incluindo hospedagem e seguro
médico, valor muito inferior ao
cobrado no Brasil.
Estudo reconhecido
A “Aliança Russa” é representante oficial das principais
universidades russas no Brasil
desde 2005. Seu trabalho consiste na seleção dos candidatos, processo de orientação da
faculdade, recolhimento da documentação para permanência legal do estudante na
Rússia, obtenção da vaga, ins-

crição na universidade e na
assessoria durante a viagem
até a chegada do estudante ao
seu local de destino.
Ao voltar para o Brasil, o
estudante submete o diploma
adquirido ao processo de reconhecimento em uma universidade brasileira, um procedimento padrão para qualquer
brasileiro que faça graduação
em centros de ensino estrangeiros. Desde 2010, o chamado Diploma Único de Estudos
Superiores da Europa, do qual
a Rússia faz parte, passou a
valer conforme o Tratado de
Bolonha. Seu objetivo é facilitar a mobilidade dos estudantes e profissionais do ensino
superior da Europa.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de
materiais de construção, acabamento e cozinhas moduladas, a
Pavanelli Materiais Para Construção oferece todos os produtos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja
fica na Avenida Salles Gomes,
195, Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

ORQUESTRA SINFÔNICA APRESENTA
CLARINETISTA EM CONCERTO
Nesta sexta-feira (18), às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, a Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí,
regida pelo maestro João Maurício Galindo, apresenta um
concerto com a participação
do clarinetista Linderberg Silva. Os ingressos custam doze
reais (seis reais meia entrada)
e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, na Rua São
Bento, nº 415.
O repertório deste concerto
é essencialmente clássico,
com obras de Beethoven (Abertura Egmont op.84), Stamitz
(Concerto nº 3 para Clarineta e

Orquestra, com solos de
Lindemberg Silva) e Brahms
(Symphony 2 op. 73, em quatro movimentos).
O solista convidado já apresentou-se na Itália, Áustria e
Alemanha. Concluiu seu curso
de clarineta no Conservatório
de Tatuí e bacharelou-se em
Música-Clarinete pela Universidade Estadual Paulista
(Unesp), além de graduar-se
em Educação Musical pela
Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar). Atua hoje
como clarinetista da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo.

SINFÔNICA JOVEM NO
TEATRO PROCÓPIO
FERREIRA
Na próxima quarta-feira (23),
às 20h30, a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório de
Tatuí apresenta concerto gratuito no Teatro “Procópio
Ferreira”, na Rua São Bento,
nº 415. Sob a regência de
Juliano de Arruda Campos, o
concerto integra a “3ª Semana
de Prática de Conjunto”, que
tem como objetivo avaliar os
grupos e alunos da instituição.
Nesta apresentação, a Sinfônica Jovem acompanha o
contrabaixista David Muneratto, que participa da execução da obra “Concerto para
Contrabaixo n. 2 e Orquestra”,

de Bottesini. A orquestra, formada por 74 alunos do Conservatório, também irá apresentar
a abertura de “Os Mestres
Cantores de Nuremberg”, de
Wagner.
Atualmente, a Orquestra
Sinfônica Jovem desenvolve o
projeto “Professores Solistas”,
recebendo professores da instituição para concertos especiais. David Muneratto iniciou
seus estudos em 1999 no Conservatório de Tatuí e hoje leciona no pólo de São José do Rio
Pardo, além de integrar a Orquestra Sinfônica da escola de
música.

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
LANÇA NOVO CURSO
O Conservatório “Dr. Carlos
de Campos” de Tatuí, deverá
lançar, em outubro, novo curso
na área de canto coral, de “Introdução ao Canto Coral nas
Escolas”. Esta atividade é
direcionada a professores, pais
e voluntários e receberá crianças na faixa etária de 8 a 12
anos. As aulas terão início no
dia 4 de outubro e se estenderão até dezembro. Elas serão
ministradas às sextas-feiras,
das 13h20 às 15 horas, no
auditório da Unidade 3, na Rua
São Bento, nº 412.
A professora do curso,
Cibele Sabioni, esclarece que
a atividade foi desenvolvida com foco em professores,

pais e voluntários, que pretendem iniciar um coral em escolas com crianças entre 8 e 12
anos e têm dúvidas sobre como
iniciar esta prática musical.
“Serão abordadas questões
práticas relacionadas à formação, ensaios e apresentações
de um coro na escola”, destaca. “Segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais de
Arte, a maioria dos jovens brasileiros não toca um instrumento musical, mas gostaria
de fazê-lo. Diz que não tem
voz, mas gostaria muito de
saber cantar”, conclui. Maiores informações sobre o curso
podem ser obtidas pelo fone:
(15) 3205-8443.

SEMINÁRIO DISCUTE
GESTÃO EMPRESARIAL
EM TEMPOS DE CRISE
Dia 6 de outubro, às 19
horas, no auditório do Núcleo
de Educação Básica Municipal (NEBAM) “Ayrton Senna”,
O Posto de Sebrae de Tatuí irá
realizar um seminário
direcionado aos empresários
de Tatuí e região, com o tema:
“Gestão em Tempos de Crise”.
O evento tem por objetivo discutir os desafios que devem
ser superados, diante do atual
cenário econômico brasileiro,
para fortalecer a gestão das
empresas.
O seminário é gratuito e
acontece em parceria com a
Associação Comercial e Empresarial, Sindicato Rural Pa-

tronal e Prefeitura de Tatuí,
através da Fundação Educacional Manoel Guedes. Os interessados podem obter maiores informações e se inscrever
até dia 5 de outubro, através do
fone: (15) 3305-4832.

