São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Informamos que as atividades na sede do Comites São Paulo estão temporariamente suspensas por
conta da epidemia de Coronavírus.
Continuamos desenvolvendo os trabalhos remotamente, inclusive a Sra. Sergia nossa secretaria
estará trabalhando em assuntos essenciais.
Aproveitamos a oportunidade para desejar tranquilidade e saúde a todos para enfrentarmos este
problema.
Renato Sartori
Presidente

Na semana passada o Comites de São Paulo em uma ação organizada pela Comissão Assistencial,
entregou dezenas de máscaras de proteção facial (Covid19) para as Obras Sociais do Jardim Climax,
fundada em 1984 pela ex Conselheira do Comites Sra. Natalina Berto.

A Entidade sem fins lucrativos tem como objetivos: promover o desenvolvimento global e
participativo da comunidade; desenvolver atividades de vocação, saúde, alfabetização, assistência à
infância e à juventude; trabalho comunitário; orientação familiar e profissional; atendimento à
infância e a adolescentes carentes e de baixa renda, além dos limites da favela.
Para saber mais sobre a entidade acesse o site: https://www.osjc.org.br/nossa-historia-obrassociais-do-jardim-climax/

Prorogate le pratiche di Esistenza in Vita INPS per gli anni 2020 e 2021
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha accolto le richieste del CGIE e
del Coordinamento dei Patronati (Cepa) prorogando i tempi previsti per
l’accertamento di esistenza in vita 2020 e 2021 per dare agli Uffici di Patronato
all’estero la possibilità espletare i propri servizi.
L’accertamento dell’esistenza in vita è una verifica necessaria ai fini
del pagamento delle pensioni INPS all’estero ed è attualmente effettuato da Citibank.
Per garantire la regolarità dei pagamenti, Citibank richiede ai pensionati residenti all’estero di
fornire un’attestazione di esistenza in vita recante, oltre alla firma del pensionato, anche quella di un
operatore di Patronato, di un funzionario di un Ufficio consolare o di un’autorità locale abilitata.
RITARDO ACCERTAMENTI PER COVID-19
La gravità dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto ha comportato a livello globale
l’adozione di misure di contenimento del contagio, incidendo profondamente anche sulle attività
connesse alla verifica generalizzata dell’esistenza in vita dei pensionati esteri.
In particolare, poiché la diffusione del contagio non ha permesso ai pensionati sottoposti a questo
controllo di completare agevolmente il processo a causa delle chiusure degli Uffici consolari e di
Patronato imposte dall’emergenza sanitaria, in accordo con Citibank si è ritenuto opportuno
procedere alla sospensione delle attività connesse all’accertamento dell’esistenza in vita, differendo
l’avvio della verifica generalizzata.
Il controllo si svolgerà da ottobre 2020 a febbraio 2021 e le comunicazioni saranno inviate da
parte del Citibank ai pensionati a partire dal 1° ottobre 2020 e i pensionati dovranno far
pervenire le attestazioni di Esistenza in Vita entro il 5 febbraio 2021.
Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di marzo 2021, dove
possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di
mancata riscossione personale o di produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 marzo
2021, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di aprile 2021. (Michele
Schiavone, Segretario Generale CGIE)
REFERENDUM CONSTITUZIONALE 2020 - ISTRUZIONI

Quando si vota?
. In Italia domenica 20 e lunedì 21 settembre.
. All’estero gli elettori riceveranno le schede elettorali entro i primi
giorni di settembre e dovranno restuirle all’ufficio consolare entro
il 15 settembre ore 16 locali.

Per cosa si vota?
È stata fissada al 20/21 settembre la data del referendum confermativo previsto dall’articolo 138
della costituzione sul testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dalle due
Camere e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.

Votando SÌ: l’elettore esprime la volontà di APPROVARE la riforma costituzionale votata dal
Parlamento.

Votando NO: l’elettore esprime la volontà di NON APPROVARE la riforma costituzionale votata
dal Parlamento.

Chi può votare?

. Elettori iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero). Ricereranno il plico all’indirizzo
segnalato al Consolato.
. Italiani temporaneamente all’estero
Possono votare cittadini che si trovano temporneamente all’estero PER ALMENO TRE MESI, per
motivi di lavoro, studio o cure mediche. Lo stesso vale per i familiari conviventi all’estero.
Attenzione: in questo caso deve essere presentata richiesta al Comune italiano di residenza entro il
19 agosto per ricevee il plico elettorale all’indirizzo estero.

Come si vota?
Gli elettori riceveranno al loro indirizzo il plico contenente il materiale elettorale e le istruzioni sulle
modalità di voto.
Attenzione: gli elettori che entro il 6 Settembre non abbiano ancora ricevuto il plico potranno
contattare il proprio ufficio consolare per ottenere il duplicato.
Per votare segui le istruzioni contenute nel foglio informativo e rispedisci il prima possibile la busta
affrancata.
Tutte le info su www.esteri.it o sul sito del tuo Consolato.
(CGIE)

Informazioni del Consolato Generale d’italia San Paolo:
COVID19 - REGRESSO DE CIDADÃOS ITALIANOS OU
ESTRANGEIROS RESIDENTES NA ITÁLIA:
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM 10 DE AGOSTO
Maeci
Lembramos que desde 9 de julho estão proibidos a entrada e o
trânsito na Itália para as pessoas que, nos 14 dias anteriores,
tenham permanecido ou transitado por um dos seguintes países:
Armênia, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Bósnia-Herzegovina, Chile, Kosovo, Kuwait, Macedônia do
Norte, Moldávia, Montenegro, Omã, Panamá, Peru, República Dominicana, Sérvia (para Kosovo,
Montenegro e Sérvia, a proibição se aplica a partir de 16 de julho, para todos os outros países da
lista, a proibição se aplica a partir de 9 de julho). A única exceção à proibição é para cidadãos
italianos, cidadãos da UE, cidadãos de um país parte do Acordo de Schengen, cidadãos do Reino
Unido, cidadãos de Andorra, cidadãos do Principado de Mônaco, cidadãos da República de São
Marino ou cidadãos do Estado da Cidade do Vaticano e seus familiares próximos (ascendentes e
descendentes que vivem juntos, cônjuge, parceiro de união civil, companheiro e/ou parceiro em
relação estável), desde que sejam residentes na Itália desde antes de 9 de julho de 2020.
Qualquer pessoa que entre na Itália de qualquer localidade estrangeira é obrigada a dar ao
transportador ou à polícia, em caso de verificações, uma auto-declaração de acordo com o
modelo que pode ser baixado deste site (LINK).
Com o DPCM de 7 de Agosto de 2020, as medidas de precaução foram prorrogadas até 7 de
setembro de 2020.
Para maiores informações sobre o regulamento de viagens de e para o exterior a partir de 9 de julho,
leia atentamente as Perguntas Mais Frequentes (FAQ) disponíveis no site do Ministério das
Relações Exteriores e Cooperação Internacional:
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domandefrequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

COMMEMORAZIONE DEL 64° ANNIVERSARIO DEL DISASTRO DI MARCINELLE MESSAGGIO DEL MINISTRO DI MAIO (8 agosto 2020)
Maeci
Cari connazionali,
in occasione del 64° anniversario della tragedia di Marcinelle, in Belgio, desidero ricordare i 262
minatori che l’8 agosto del 1956 persero la vita al Bois du Cazier: tra questi, 136 erano italiani.
Dal 2001 l’Italia commemora con la “Giornata del Sacrificio del Lavoro italiano nel Mondo” tutti i
lavoratori italiani scomparsi mentre svolgevano la loro professione.
Quest’anno, a causa della pandemia da COVID-19, onoriamo il ricordo della tragedia di
Marcinelle in una condizione di distanza fisica, ma di grande vicinanza e solidarietà. Anche
l’attuale emergenza sanitaria ha visto il sacrificio di quanti, in Italia e all’estero, hanno perso la
vita mentre si dedicavano al loro lavoro, come anche ad attività di volontariato e di sostegno. Penso
a medici, infermieri, al personale sanitario e a tutti coloro che hanno lavorato per mesi senza sosta,
pagando con il prezzo della loro vita l’aiuto dato agli altri e alla nostra società tutta.
Nel 1956, il sacrificio del Bois du Cazier spinse i Governi dei Paesi partecipanti alla nascente
integrazione europea a mettere la sicurezza e la salute dei lavoratori al centro dei progetti che poi
avrebbero costituito le fondamenta della casa comune europea.
La promozione di un lavoro equo, tutelato e sostenibile deve essere anche oggi al centro della
nostra risposta alle gravi conseguenze economiche e sociali della crisi sanitaria. L’Italia – membro
fondatore dell’UE e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – intende continuare a portare
avanti questa istanza anche in ambito europeo e internazionale.
Solo le società che garantiscono il diritto al lavoro e la sicurezza del reddito possono progredire.
Perché ci sia vero progresso, il lavoro e i lavoratori devono ricevere le giuste tutele. E questo vale
anche per tutti i connazionali che nel corso della nostra storia hanno lasciato l’Italia per emigrare
all’estero in cerca di realizzazione. I loro diritti e la loro tutela acquistano ancora più valore, in
considerazione delle tante difficoltà che hanno dovuto sostenere.
L’emigrazione italiana nel mondo ha sempre mostrato il talento, la dedizione e la professionalità
dei nostri connazionali.
Ai familiari delle vittime di Marcinelle, ai familiari di tutte le vittime italiane cadute sul lavoro, di
coloro che hanno perso la vita nell’esercizio della loro professione nel corso della pandemia, ai
cari di quanti hanno reso onore all’immagine dell’Italia nel mondo con il loro sacrificio, va oggi il
mio pensiero e la mia vicinanza.

FAST.IT è il portale per registrarsi e aggiornare la posizione
anagrafica.
Guarda il video: ti aiuterà nella compilazione. Eliminando gli errori
piú comuni ci aiuterai a ottimizzare i nostri servizi, già dal voto per
il Referendum.
https://www.facebook.com/consolatosanpaolo/videos/vb.490111261100767/293091932111894/?t
ype=2&theater
Você é um italiano residente no exterior?
FAST. IT é o portal, inteiramente on-line, através do qual é possível inscrever-se ou atualizar o
próprio cadastro.
Assista ao vídeo: ele vai ajudar a evitar os principais erros, o que nos possibilita otimizar nossos
serviços!
Não se esqueça de que para exercer seu direito ao voto – entre outros – é necessário estar com seu
cadastro atualizado. E claro, não deixe de ler com atenção nosso site:
https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/pt/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe/anagraf
e.html!

REFERENDO
CONSTITUCIONAL
DE
20-21
DE
SETEMBRO DE 2020 - PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA
OPÇÃO DE VOTO NA ITÁLIA Maeci
VOTO POR CORRESPONDÊNCIA DE CIDADÃOS
ITALIANOS RESIDENTES NO EXTERIOR.
Com o Decreto do Presidente da República de 17 de julho de 2020, publicado na Gazzetta Ufficiale
de 18 de julho de 2020, foi marcada para 20-21 de setembro de 2020 a data do referendo popular de
confirmação, originalmente convocado para o dia de 29 de março e depois suspenso, sobre o texto
da lei constitucional que contém "modificação dos artigos 56, 57 e 59 da Constituição no que diz
respeito à redução do número de parlamentares", que também envolverá cidadãos italianos
residentes no exterior.
Lembramos que o VOTO é um DIREITO tutelado pela Constituição Italiana e que, de acordo com
a Lei nº 459 de 27 de dezembro de 2001, os cidadãos italianos residentes no exterior, inscritos nas
listas eleitorais, podem VOTAR POR CORREIO. Para isso, é recomendável verificar e
regularizar a situação pessoal e de endereço no próprio consulado de competência.
ALTERNATIVAMENTE, OS ELEITORES RESIDENTES NO EXTERIOR E INSCRITOS
NO AIRE PODERÃO OPTAR POR VOTAR NA ITÁLIA, NO MUNICÍPIO DA PRÓPRIA
INSCRIÇÃO ELEITORAL, comunicando por escrito ao Consulado a escolha (OPÇÃO) dentro
do prazo de 10 dias a partir da data da votação. Os eleitores que optarem por votar na Itália por
ocasião da próxima consulta referendaria receberão de seus respectivos Municípios italianos o
cartão de aviso para votar nas seções eleitorais na Itália.
A escolha (opção) de votar na Itália se aplica apenas no caso de consulta referendaria.
Reitera-se que, em qualquer caso, a opção DEVE SER RECEBIDA pelo Escritório Consular
NO MÁXIMO DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DA VOTAÇÃO,
ISTO É, ATÉ O DIA 28 DE JULHO DE 2020. Esta comunicação pode ser feita por escrito
(escritura simples, não lavrada em cartório) e, para ser válida, deve conter nome, sobrenome, data,
local de nascimento, local de residência e assinatura do eleitor, e deve ser acompanhada de uma
cópia do documento de identidade do declarante.
Para esta comunicação, também pode ser utilizado o formulário específico disponível para download
no site do Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) ou no
Consulado (baixe o FORMULÁRIO:
https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/pt/la_comunicazione/dal_consolato/2020/07/r
eferendum-costituzionale-del-20.html ).
Conforme prescrito pela legislação vigente, será responsabilidade dos eleitores verificar se a
comunicação da opção enviada por correio foi recebida em tempo hábil pelo Consulado.
A escolha de votar na Itália pode subsequentemente ser REVOGADA mediante comunicação por
escrito a ser enviada ou entregue ao Consulado, da mesma maneira e dentro dos mesmos prazos
previstos para o exercício da opção.
Caso o cidadão opte por voltar à Itália para votar, a Lei NÃO prevê nenhum reembolso pelas
despesas de viagem incorridas, mas apenas concessões de tarifas dentro do território italiano.
Somente os eleitores residentes em Países onde não existem as condições para votar por
correspondência (Lei 459/2001, art. 20, parágrafo 1-bis) têm direito ao reembolso de 75% do custo
do bilhete de viagem, na classe econômica.
O ESCRITÓRIO CONSULAR PERMANECE À DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER
ESCLARECIMENTOS.

Sostegno alle imprese italiane. Applicativo Nexus
Nexus è l'applicativo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale dedicato alle imprese italiane che operano o sono interessate
ad operare nei mercati esteri. Attraverso NEXUS le imprese italiane
potranno entrare in contatto diretto con la rete diplomatico-consolare per richiedere informazioni o
altri interventi di assistenza di natura commerciale.
All'applicativo Nexus è stato conferita recentemente una menzione speciale nell'ambito del Premio
"Buone Prassi. La Farnesina che innova".
Per entrare in contatto diretto con il Consolato Generale d'Italia a San Paolo sarà sufficiente
compilare il seguente modulo (https://nexus.esteri.it/?sede=156)

ENCERRAMENTO DO CICLO “DESIGN DE PIJAMA” – 20/08
ÀS 17h30
Organizado pelo Consulado da Itália em São Paulo, Instituto Italiano
de Cultura e IED, o ciclo Design de Pijama levou para a sua casa a
história de 20 objetos, dos mais emblemáticos do design italiano e
da cultura do país, contada pela jornalista e especialista em design
Chiara Alessi por meio de mini vídeos.
Para marcar a conclusão do ciclo, quinta-feira, 20 de agosto, às
17h30, haverá um bate-papo ao vivo com a participação do Cônsul
Geral da Itália em São Paulo Filippo La Rosa, os arquitetos Ludovica Leone e Guto Requena,
sócios do Estúdio Guto Requena, e o diretor acadêmico do IED Brasil Stefano Carta Vasconcellos.
A mediação será de Alexandre Salles, coordenador de Design de Interiores e Mobiliário do IED.
O evento será transmitido ao vivo, a partir das 17h30, no canal do IED no YouTube:
( https://www.bit.ly/33sqfcp )
AS NOVAS TECNOLOGIAS A SERVIÇO
DOS CIDADÃOS, TAMBÉM DURANTE A
EMERGÊNCIA COVID
A emergência imposta, primeiro à Itália e
depois ao Brasil, pelo Covid19, implicou,
também para o Patronato ITAL-UIL, um suplemento de responsabilidade em relação ao nosso
trabalho (e, portanto, aos muitos usuários de nossos serviços).
Inicialmente, fechamos nossos escritórios, mantendo porém contato com o público por meio de
redes sociais, e-mail e um número de telefone dedicado no WhatSapp.
Em um segundo passo, abrimos nossos escritórios de forma gradual e experimentalmente, mantendo
(juntamente com todas as outras precauções e com o uso dos dispositivos apropriados) a proibição
da presença dos assistidos em nossos escritórios.
Na esperança de uma próxima, mas não previsível reabertura futura, por ocasião do tão esperado
retorno ao normal. Todos os nossos operadores estão empenhados em identificar, junto aos
escritórios centrais no Brasil e na Itália, a melhor maneira de responder a todas as solicitações de
assistência, previdência social e cidadania.
Atualmente temos organizado videoconferências entre nossos operadores e entre todos os patronatos
do Brasil.
Estamos usando as novas tecnologias para melhor ajuda-los! Sempre.
Entre em contato conosco:
Coordenação Nacional/Sede São Paulo
Alameda Santos, 1909, 3º andar, cj. 32 / San Paolo - Brasile - 01419-002
Tel. +55 11 3081-0133
E-mail: italsp@uil.org.br
CURSOS DE LÍNGUA ITALIANA - ICIB
Regular de Agosto “ La Rosa Tatuata”
Turmas de 2ª e 4ª: 24/08/20
Turmas de 3ª e 5ª: 25/08/20
Turmas de sexta: 28/08/20
Turmas de sábado: 29/08/20

- Início:

Curso Intensivo de Agosto “Parole, Parole”
Turmas de 2ª, 4ª e 6ª: 28/08/20
Matrícula com desconto até 18/08/20
Confira os horários no site:
https://icib.org.br/cursos/linguas/calendario
Para uma maior praticidade, é possível se matricular diretamente pelo site:

- Início:

http://www.icib.org.br/login, cadastre-se, matricule-se e efetue o pagamento do curso (cartões
VISA, MASTERCARD, ELO, HIPER e AMEX)
Confira se a Instituição da qual faz parte, consta em nossa lista:
https://icib.org.br/parcerias/descontos
Para se obter o desconto de parceria, envie o comprovante de seu vínculo com a instituição
parceira no email: cursos@icib.org.br ou cursos2@icib.org.br
De modo que enviemos um código de desconto para o abatimento no valor da compra pelo site.
Visite nossa libreria on-line para conhecimento dos livros que temos a venda
Mais informações: Secretaria de Cursos WhatsApp (11) 9 8237-4238
Instituto Cultural ítalo Brasileiro https://icib.org.br
Rua Frei Caneca, 1071 Consolação – São Paulo
BELO HORIZONTE: OMAGGIO IN MUSICA AL CINEMA
ITALIANO CON IL CONSOLATO
aise\ - Il Consolato d’Italia a Belo Horizonte organizza un appassionato
omaggio musicale al grande Cinema Italiano ed ai suoi maestri: dalle melodie
del premio Oscar Ennio Morricone, scomparso poche settimane fa, fino alle
celebri note di Nino Rota, altro premiato compositore dei film di Federico
Fellini, di si celebra quest’anno il centenario della nascita.
A guidare il pubblico nel percorso musicale sarà la cantante italiana Mafalda Minnozzi,
ambasciatrice della musica d'autore nel mondo. "Il cinema è la magica composizione di immagini e
musica fin dalle sue origini, quando un pianista in sala commentava emotivamente le scene del
cinema muto”, commenta Mafalda Minnozzi. “Al primo ascolto, la colonna sonora di un film ci
porta immediatamente a ricordare volti e frasi degli attori, così come le inquadrature principali del
regista. Spero di emozionarvi trasmettendovi la mia stessa passione", aggiunge la cantante.
Ad accompagnare Mafalda Minnozzi saranno il pianista brasiliano Tiago Costa e il chitarrista
statunitense Paul Ricci. L‘appuntamento in compagnia di temi musicali immortali del cinema
mondiale - basti pensare alla melodia della Dolce Vita o a Mathurity del film Nuovo Cinema
Paradiso - è per giovedì 20 agosto 2020 alle ore 19.00 ora locale (le 00.00 di giovedì in Italia) dal
vivo sul canale yuotube di Mafalda Minozzi. (aise)
Estão abertas as matrículas para Cursos de italiano em todos os níveis com professores
certificados na Itália.
Mais informações: R. Dr. Baeta Neves, 232 – São Bernardo do Campo/SP – - fone:
(11) 4122.2822 - e-mail: scbrasilitalia@hotmail.com
http://scbrasilitalia.wixsite.com.brasilitalia
BORSE DI STUDIO SUL PAESAGGIO: APERTO IL BANDO
DELLA SESTA EDIZIONE
TREVISO\ aise\ - Laureati e post laureati italiani e stranieri hanno
tempo fino alle ore 12 di lunedì 31 agosto 2020 per presentare le
domande per partecipare al bando della sesta edizione delle Borse di
studio sul paesaggio, istituite dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche
nel quadro delle attività di ricerca sul paesaggio e la cura dei luoghi
sviluppate con il proprio Comitato scientifico.
La sesta edizione, 2020/2021, prevede l’attivazione di due borse di studio semestrali, per le quali
viene richiesto di presentare un progetto di ricerca coerente con i temi che la fondazione sviluppa
nel campo del paesaggio da oltre un trentennio di attività, con iniziative di ricerca, formazione,
sperimentazione, comunicazione e divulgazione.
Il tema proposto dovrà inoltre riferirsi esplicitamente a una delle tre aree tematiche Progetto di
paesaggio; Teorie e politiche per il paesaggio; Natura e giardino, intitolate rispettivamente a SvenIngvar Andersson (1927-2007), Rosario Assunto (1915-1994) e Ippolito Pizzetti (1926-2007), figure
fondamentali per il lavoro scientifico della Fondazione fin dalla sua istituzione.
I candidati possono presentare, individualmente, un solo progetto di ricerca dal quale risultino con
chiarezza le connessioni al lavoro scientifico della Fondazione.
La durata delle borse di studio, residenziali e non prorogabili, è di sei mesi. Il periodo di
svolgimento sarà dal 15 gennaio 2021 al 15 luglio 2021.
Il valore di ciascuna borsa è fissato in euro 10.000,00 (lordi).
Possono candidarsi laureati (laurea magistrale) e post laureati italiani e stranieri, che non abbiano
compiuto i 40 anni alla data del 31 agosto 2020.
Non possono concorrere i titolari di assegni di ricerca, né coloro i quali ricoprano un impiego
pubblico o privato e svolgano una qualunque attività lavorativa in modo continuativo.
Il modulo per la candidatura è disponibile, con il bando, nel sito ( https://www.fbsr.it/ ) oppure può
essere ritirato presso la segreteria della Fondazione (via Cornarotta 7, Treviso, aperta dal lunedì al
venerdì, ore 9-13 e 14-18). La domanda, con i vari allegati, dovrà essere inviata tramite posta
elettronica all’indirizzo paesaggio@fbsr.it con oggetto “Borse di studio sul paesaggio 2020/2021”.

La selezione dei borsisti, insindacabile, sarà effettuata da una commissione appositamente istituita
dalla Fondazione i cui membri provengono dalla sua struttura e dal suo Comitato scientifico. I
risultati saranno resi noti entro venerdì 30 ottobre 2020 mediante pubblicazione
nel sito (https://www.fbsr.it/ ) e successiva comunicazione via e-mail ai selezionati. (aise)
BORSE
DI
STUDIO
IN
ITALIA
PER
LATINOAMERICANI: PROROGATA AL 16 OTTOBRE
LA CHIUSURA DEL BANDO
ROMA\ aise\ - L’Organizzazione Internazionale italo-latino
americana - IILA - ha prorogato al prossimo 16 ottobre la
chiusura del bando per Borse di Studio post laurea per
i cittadini latinoamericani per lo svolgimento di tirocini di ricerca e/o specializzazione per l’anno
2021, finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri d’Italia.
Si riferisce ai settori dell’agro-alimentare e delle tecnologie alimentari; della sostenibilità ambientale
e delle energie rinnovabili; delle scienze della vita e biotecnologie; della conservazione, tutela e
restauro del patrimonio culturale; e scienze della terra e utilizzazione delle tecnologie spaziali per
l’osservazione della terra.
I requisiti e il link con il modulo da compilare sono reperibili sul sito web dell’IILA:
https://iila.org/it/bando-per-borse-di-studio-iila-maeci-per-cittadini-latino-americani-per-lanno2021/.
L’IILA assegnerà ai cittadini che saranno scelti in base ai titoli e meriti: una borsa di studio di 1.200
euro al mese per la durata del tirocinio (per un minimo di 3 mesi e fino ad un massimo di 6 mesi);
un’assicurazione contro incidenti, malattia e responsabilità civile.
Le spese di viaggio andata e ritorno dal paese di origine all’Italia, saranno totalmente a carico del
borsista o dell’Ente di appartenenza del candidato.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria Tecnico-Scientifica:
s.tecnicoscientifica@iila.org. (aise)
Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net – Corsi online di
Lingua e cultura italiana UNIVERSITA’ - Iscrizioni fino al 10
settembre 2020
PISA – ICoN – Italian Culture on the Net, il Consorzio di 15
università italiane specializzato nell’e-learning dal 2001 e
convenzionato con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, ha aperto le iscrizioni al Corso di
Laurea triennale online in Lingua e cultura italiana per cittadini
stranieri e italiani residenti all’estero.
Il Corso di Laurea è articolato in quattro diversi percorsi didattici, a scelta degli studenti: Artimusica-spettacolo, Didattico-linguistico, Letterario, Storico-culturale. Ogni curriculum è composto
da 20 insegnamenti: una parte dei contenuti è comune a tutti, una parte invece è specifica di
ciascuno.
Le iscrizioni al Corso di Laurea sono aperte fino al 10 settembre 2020. Il semestre terminerà a
dicembre 2020.
Il Corso di Laurea può essere seguito con tutorato oppure in autoapprendimento. Il costo con
tutorato è di 900 euro a semestre, mentre in autoapprendimento è di 600 euro a semestre.
Fino al 3 settembre 2020 sono disponibili 20 borse di studio a copertura parziale dei costi di
iscrizione: 10 per l’iscrizione in tutorato e 10 per quella in autoapprendimento.
Per frequentare il Corso di Laurea è necessario conoscere la lingua italiana a livello avanzato, non
essere iscritti ad altra università italiana e avere residenza o domicilio comprovato all’estero.
La conoscenza della lingua italiana va obbligatoriamente verificata attraverso un apposito test
gratuito. Il punteggio deve essere non inferiore a 60/100.
Per completare il test di conoscenza della lingua italiana si possono consultare le
informazioni indicate sul sito (http://www.icon-laurea.it/it/immatricolazione-iscrizione). Dalla stessa
pagina è possibile scaricare anche una guida completa all’immatricolazione.
Tutte le informazioni sulle borse di studio sono pubblicate in http://www.icon-laurea.it/it/borse-distudio .
Il Corso di Laurea, che porta al conseguimento di una laurea italiana triennale (I livello) del tutto
equivalente a una laurea conseguita presso una qualsiasi Università italiana, è interamente online.
Per ulteriori informazioni: www.icon-laurea.it
Oltre al Corso di Laurea, ICoN completa la propria offerta con:
-Corsi online di Lingua italiana (http://www.italicon.education/it/i-corsi-di-lingua-italiana);
-Master universitari (http://www.italicon.education/it/i-master);
-Corsi di formazione per docenti di italiano (http://www.italicon.education/it/i-corsi-di-formazioneper-docenti). (Inform)

Chigiana International Festival & Summer Academy | Oursounds music over the distance
Maeci
Oursounds é o título do sexto Chigiana International Festival &
Summer Academy: um retorno às raízes da tradição Chigiana com um
olhar para o futuro, partindo do significado da criação sonora e musical
que nasce nos momentos mais difíceis vivenciados pela humanidade.
De 5 de julho a 3 de setembro, o Festival apresenta três seções, 18 concertos transmitidos ao vivo e
22 espetáculos selecionados dos arquivos da Accademia Chigiana, que serão exibidos pela primeira
vez em versão digital.
Online from the Archive é a seção do Festival articulada em duas linhas de programação: Opera
online, dedicada às gravações históricas de obras de teatro musical encenadas pela Accademia
Chigiana, com seis títulos no programa; e Legends online, dedicada a concertos sinfônicos, de
câmara e de música tradicional, realizados nos últimos três anos e que nunca foram ao ar até agora;
os 16 encontros poderão ser acessados pelo canal YouTube da Accademia Chigiana.
A rádio online do Festival ChigianaRadioArte abriga concertos históricos de grandes intérpretes
gravados pela Chigiana nas décadas de 1980 e 1990 e obras contemporâneas, transmitidos em
streaming, reunidos sob o título de Legends On Air.
A ChigianaRadioArte é, ainda, protagonista do projeto especial Beyond the silence, musica al tempo
della pandemia, proposto pela Chigiana em colaboração com inner room, que reúne
internacionalmente compositores e sound artist em torno dos efeitos da pandemia na criatividade
musical e as tecnologias.
Entre os participantes, alguns dos protagonistas do cenário musical e criativo da atualidade, como
Ryuichi Sakamoto, Gene Coleman, Patrizio Fariselli, Stefano Giannotti, Alipio Carvalho Neto, Enzo
Favata e outros.
Graças à colaboração com o Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(Ministério italiano das relações exteriores e cooperação internacional), Oursounds é promovido em
todo o mundo através da rede dos Institutos Italianos de Cultura.
Para a programação e maiores informações, acesse: https://chigiana.org/oursounds/
Informazioni:
Data: Da Giovedì 30 Lug 2020 a Giovedì 03 Set 2020
Ingresso: Libero
Luogo: Online
(Istituto Italiano di Cultura SP)

ESTAMOS FUNCIONANDO!
O Circolo Italiano San Paolo reabriu seu restaurante em 22 de Julho,
adotando medidas para auxiliar na prevenção do Coronavírus (COVID-19),
para garantir o máximo de segurança aos seus colaboradores e
frequentadores.
Todos os dias - das 12h às 15h
- Reservas e Informações: 3154-2900
Avenida Ipiranga, 344 - EDIFÍCIO ITÁLIA
Fone: 11 3154 2900
Visite nosso site www.circoloitaliano.com.br
Estão abertas as inscrições para o Curso Regular Online de Língua e
Cultura Italiana pelo Patronato INAS-CISL.
Com início das aulas em agosto, são duas novas turmas com aulas
somente online:
Quarta-feira das 19:00 às 21:00 - início em 12/08/2020
Quinta-feira das 17:00 às 19:00 - início em 13/08/2020
As inscrições podem ser feitas através do Google Formulários ou por
e-mail.
Link Google Formulários:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPOR0ZJwnLXlkYZz4F6joyH5lDwmtoWrpIDQietuJfO7mJw/viewform?usp=sf_link
Documentos necessários para inscrição:
- Cópia legível de um documento de identidade;
- Endereço completo (logradouro, número, cidade e CEP);
- Telefone e e-mail para contato;
- Profissão;
- Turma desejada.
Mais informações: cursos@patronatoinas.com.br

Giancarlo Battaglia / Marcos Barboza
Patronato INAS-CISL
2º Curso de Vinho 100% ON-LINE Introdução ao mundo dos
vinhos
Este curso é voltado para os apreciadores de bons vinhos, que
queiram ampliar seu conhecimento sobre o assunto.
Trata-se de uma introdução ao mundo do vinho feita de forma leve e
descontraída, mas com uma importante quantidade de informações
que permitirá ao aluno ter bons conhecimentos gerais ao final do percurso. A condução do curso é a
cargo do Professor Andrea Chiavacci, Chef e sommelier italiano, residente no Brasil a 27 anos.
O Curso, totalmente online, é composto por 8 módulos de duas horas de duração e terá frequência
semanal, todas as quintas feiras de 13 de agosto a 01 de outubro 2020. A plataforma utilizada será
a Zoom.
Mais informações: curso@circoloitaliano.com.br
CURSO REGULAR DE ITALIANO 100% ONLINE!
A partir de 08 de Agosto iniciaremos os cursos REGULARES
DE ITALIANO - 2º SEMESTRE.
Cursos 100% online com aulas síncronas, utilizando a plataforma
ZOOM que simula um ambiente virtual bastante parecido com a sala
de aula real e com bastante interação, fundamental no ensino de idiomas.
Além do Zoom, nossos alunos tem acesso a um aplicativo (ou portal) onde tem acesso a toda sua
vida acadêmica, controle de aulas, materiais extras, etc.
O material didático: AL DENTE 1 – Casa delle Lingue ou NUOVO CONTATTO A2 – Ed.
Loescher (para o nível A2)
Os horários são:
Segundas e Quartas – das 19 às 20:30h
Terça e Quinta – das 8 às 9:30h, 15:30 às 17h ou 19 às 20:30h
Sábados – das 9 às 12h
Para outros níveis, é importante que você faça um teste de nível on line.
As matrículas são feitas on line, através do nosso site: www.circoloitaliano.com.br
Mais informações: curso@circoloitaliano.com.br
Curso de Gastronomia Prática 100% On-Line: COZINHA TOSCANA
Curso inédito de Gastronomia Prática totalmente on-line! O Chef e
Sommelier Andrea Chiavacchi, nascido na Toscana, vai trazer inúmeras
tradições e segredos da culinária dessa região italiana, em 5 aulas síncronas
e on-line com duração de 2 horas cada, e mais 10 horas de aprendizado
assíncrono com apostilas ilustradas e instruções em vídeo para preparo das
receitas.
Esse curso tem como público alvo alunos que:
a) Tenham interesse em conhecer mais de perto a tradição culinária da Toscana.
b) Queiram aplicar o aprendizado de forma prática preparando menu completos em cada aula.
c) Mesmo não tendo conhecimentos avançados de técnica culinária, tenham prazer em preparar
refeições originais e completas para si mesmos e/ou convidados.
*Não será necessário conhecimento prévio de técnicas de culinária*
Carga horária total: 20 horas.
Frequência das aulas online: às terças-feiras das 19h as 21h
Número máximo alunos: 15 por turma
Início: 18 de Agosto
Inscrições: https://www.circoloitaliano.com.br/matriculas
Mais informações: curso@circoloitaliano.com.br
Cursos de Língua no Istituto Italiano di Cultura
Com os nossos cursos online, transmitidos ao vivo,
vocês mergulharão no universo da língua e cultura
italianas de forma prazerosa e estimulante.
Utilizamos uma plataforma de fácil acesso e, graças a
nossa abordagem comunicativa e cooperativa, o aluno,
desde a primeira aula do nível básico 1, é encorajado a
se comunicar em italiano. As 4 habilidades (falar, ler, escrever e ouvir) são desenvolvidas através de
atividades estimulantes e de temas atuais e interessantes para os alunos.
Além disso, oferecemos:
• Aulas integralmente gravadas

• Atividades práticas e interativas
• Webinar de dúvidas
• Acompanhamento e suporte técnico
• Material complementar on line
Dias e Horários:
2ª e 4ª ou 3ª e 5ª
Manhã: das 7h às 9h30; das 9h às 10h30.
Tarde: das 14h às 15h30; das 16h às 17h30
Noite: das 18h45 às 20h15.
6ª feira: das 18h às 21h.
Sábado: das 10h às 13h (com 30min ou 1h de intervalo)
Duração: 4 meses por módulo.
Número mínimo 8 alunos - máximo 12 por turma.
Confira o programa completo dos níveis A1, A2 e B1 do QCE:
(https://iicsanpaolo.esteri.it/iic_sanpaolo/pt/imparare-italiano/i-corsi-di-lingua/)
Mais informações:
T. (11) 98298-8252 (Débora) e (11) 99377-2947 (Beatriz)
Whatsapp: (11) 4306-2171
site: https://www.puntoblinguas.com/
e-mail: iic_cursos@puntob.com.br
Prezado(a) assistido(a) e público geral,
Informamos que por medidas de prevenção está suspenso o atendimento
presencial por tempo indeterminado.
Todos estamos passando por um momento delicado em que devemos ter
mais atenção aos nossos hábitos de higiene e prevenção, além de nos resguardar.
Agora dispomos de um número de WhatsApp: (11) 5579-2358
Esta será uma das formas de entrar em contato conosco durante esse período para assuntos relativos
à aposentadoria italiana e brasileira e curso de italiano.
Informamos que nosso e-mail seguirá ativo para responder às mensagens recebidas sobre cidadania
e outros.
Patronato INAS
AÇÕES ONLINE – MUSEU DA IMIGRAÇÃO:
Curso Imigração Italiana: História, Pesquisa
Genealógica e Cidadania
O curso online apresentará um resumo da história da
migração italiana para o Brasil; fornecerá informações
gerais e dicas práticas sobre pesquisa genealógica, com
ênfase nos registros de migrantes italianos e abordará aspectos históricos e práticos do
reconhecimento e concessão da nacionalidade italiana.
Serão 07 encontros:10/08 (segunda-feira), 12/08 (quarta-feira), 14/08 (sexta-feira), 17/08 (segundafeira), 19/08 (quarta-feira), 21/08 (sexta-feira) e 24/08 (segunda-feira).
No total serão 14 horas de curso, 12 horas para conteúdo e 2 horas para perguntas e respostas (um
dia reservado somente para essa atividade, 24/08).
As aulas, que ocorrerão entre às 19h e 21h horas, acontecerão por meio da plataforma Zoom e
serão ministradas pelo professor Virginio Mantesso, historiador e genealogista; Henrique Trindade,
historiador e pesquisador do Museu da Imigração; e Daniel Taddone, sociólogo e genealogista.
De 10 de agosto de 2020 até 24 de agosto de 2020
Horário: Das 19h às 21h
Informações e inscrições: https://www.eventbrite.com.br/e/curso-imigracao-italiana-historiapesquisa-genealogica-e-cidadania-tickets-110845186938#tickets
As inscrições encerram-se dia 07/08/2020
Outras informações poderão ser encontradas no site do Comites São Paulo:
Facebook: www.facebook.com/comitessaopaulo
Twitter: twitter.com/ComitesSP
Instagram: instagram.com/comites_sp/
ou nos links das páginas oficiais da Comissão Jovem do Comites de SP:
Facebook: www.facebook.com/ComissaoJovemComitesSP
Twitter: twitter.com/jovenscomitessp
Youtube: www.youtube.com/commgiovanicomitessp
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