Curitiba/PR, 20 de outubro de 2014

Prezados descendentes trentinos,
O Com.It.Es. (Comitato degli Italiani all’Estero) é o órgão de representação dos
italianos residentes no exterior, com atuação em cada área de competência de um
consulado da Itália no Brasil.
O Com.It.Es. foi criado por lei Italiana e é um órgão onde os integrantes são eleitos
pela comunidade italiana local e tem o objetivo de manter laços culturais com a
Itália, identificar as necessidades e exigências da comunidade italiana que
representam e informar o Consulado e o Governo Italiano a respeito e emitir
parecer sobre projetos em favor dos cidadãos italianos que residam fora Itália. Para
os Estados do PR e SC o órgão é chamado de “Com.It.Es.–Curitiba”, situado na
cidade sede do Consulado Geral da Itália, na capital paranaense.
É composto por 16 conselheiros, sendo 12 membros com cidadania italiana e
outros 4 de origem italiana sem cidadania, estes indicados pelas associações
culturais italianas existentes na área de atuação do consulado. O mandato tem
duração de cinco anos e os conselheiros não recebem remuneração por suas
atividades.
Após prorrogação do mandato dos conselheiros eleitos em 2009, o Governo
italiano autorizou a organização de eleições para a renovação dos mandatos de
todos os Com.It.Es. ao redor do mundo. Em Curitiba/PR são duas as chapas que
foram registradas junto ao Consulado Geral da Itália no último dia 18/10. A chapa
n.º 01 se chama “Tutti Insieme”, e é formada pelos seguintes candidatos:
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PETRUZZIELLO
CANTONI
MOLOSSI
STOLF
DE PELLEGRIN
BENEDET
PERON
BUDEL
MENDES LEONY
MARANGONI
DA SILVA
ROMANELLI
GAVA
TONIATI
SARTORI
MINATTI

Walter A.
Gianluca
Luis
Elton Diego
Neide
Itamar
Carlo Endrigo
Domingos José
Pamela
Valcir
Daniel Bernardo
Vittorio
Giliardi Cesconeto
Virgilio
Anderson
Ivanor Antonio

A chapa “Tutti Insieme” conta com a experiência e a juventude para renovar o
“Com.It.Es.–Curitiba” e ainda potencializar suas atividades. Todos os integrantes
da chapa são cidadãos italianos e falam bem o italiano. São diretamente ligados à
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comunidade italiana no Brasil, vindos de associações que promovem a cultura
italiana no Brasil e alguns já são membros do Com.It.Es. e da Comissão Jovem.
Em cor laranja estão destacados os únicos descendentes trentinos que são
candidatos a conselheiros do “Com.It.Es.-Curitiba”, nos quais você que reside no
PR e SC poderá direcionar o voto.

E COMO SE VOTA?
Primeira etapa: inscrição na lista eleitoral para o Com.It.Es.
De acordo com a lei italiana (Decreto-lei n.º 109, de 01/08/2014) poderão votar
para as eleições para renovação do Com.It.Es. APENAS os cidadãos italianos
maiores de 18 anos residentes nos Estados do Paraná e Santa Catarina que
fizerem REQUERIMENTO EXPRESSO ao Consulado. Clique aqui.
Esse requerimento deverá chegar ao Consulado em Curitiba até dia 19 de
novembro. Basta preencher o formulário em anexo com o seu atual endereço de
residência, assiná-lo (conforme o seu RG) e anexar 1) cópia simples de documento
de identidade que tenha a assinatura do titular (ex. passaporte, RG, CNH) e 2)
comprovante de endereço (de preferência, conta de luz). Não é necessário
reconhecer firma ou autenticar as cópias.
Como enviar o formulário ao consulado:
• entrega-lo na sede consular em Curitiba/PR, em horário de atendimento ao
público;
• enviá-lo por e-mail: curitiba.elettorale@esteri.it
• correio eletrônico certificado: con.curitiba@cert.esteri.it
• via fax: (0055 41) 38831773;
• via correio ao seguinte endereço: Consolato Generale d´Italia, Rua Marechal
Deodoro, n.º 630, Curitiba/PR.
ATENÇÃO:
1) se o requerimento for enviado via correio, deverá ser postado com no mínimo uma semana de
antecedência ao dia 19 de novembro, porque se a carta chegar na sede consular depois dessa
data não será considerado válido;
2) a chapa “Tutti Insieme” criou endereço de e-mail para auxiliá-lo em garantir o direito ao voto – e
sugerimos que você envie a ficha ao endereço de e-mail do consulado e em cópia ao endereço
cadastro@tuttiinsieme.com.br – até o dia 18/11. No dia seguinte todas as fichas enviadas a esse
endereço de e-mail serão reencaminhadas ao endereço consular;
3) para auxiliar em garantir o direito ao voto do descendente trentino, as fichas e os documentos
poderão ser enviadas pelo correio ao endereço do Circolo Trentino di Curitiba , que se encarrega
de entregá-las na sede consular antes do término do prazo. Envie a ficha por correio até o dia 14/11
ao seguinte endereço:
Circolo Trentino di Curitiba (Obs: escreva no envelope “Ficha eleição Comites”).
Rua Desembargador Westphalen, 15 – 2 andar
Centro – Curitiba – Paraná - CEP: 80.010-110
4) as fichas eleitorais também poderão ser entregues aos responsáveis dos círculos trentinos que
estão colaborando com a chapa “Tutti Insieme”.
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Segunda etapa: envio das cédulas eleitorais e voto
Todo o procedimento de voto será feito via correio.
Após o recebimento das fichas cadastrais para a “inscrição na lista eleitoral para
o Com.It.Es.”, o Consulado italiano em Curitiba irá elaborar a lista dos eleitores
aptos ao voto. Até o vigésimo dia anterior à data das eleições marcadas para o
dia 19 de dezembro, o consulado italiano de Curitiba irá enviar por correio a cada
eleitor, ao endereço indicado na ficha de inscrição, um envelope contendo o
material eleitoral e um folheto informativo ilustrando como votar.
O eleitor expressa o seu voto marcando com um X em apenas 4 (quatro) nomes já
transcritos na cédula eleitoral - a serem escolhidos dentre os 16 nomes da chapa
“TUTTI INSIEME” - seguindo as instruções fornecidas – e, em seguida, restitui a
cédula por correio ao Consulado em Curitiba utilizando o envelope já selado
contido no material eleitoral.
O envelope deverá ser enviado o mais rápido possível para que chegue a seu
destino antes das 24 horas do dia 19 de dezembro, dia da abertura dos envelopes
e contabilização dos votos.
Maiores informações no sites:
Consulado: http://www.conscuritiba.esteri.it/
Com.It.Es: http://www.comitescuritiba.org.br/ (link “avvisi”)
Tutti Insieme: http://www.tuttiinsieme.com.br/

Att.:

Elton Diego STOLF
Presidente do Circolo Trentino di Curitiba
Consultor da Provincia Autonoma di Trento
Candidato a conselheiro do Com.It.Es.
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