Prezado ítalo-brasileiro,

Sou Elton Diego Stolf, atual conselheiro para o Comitê para italianos no exterior de Curitiba (Com.It.Es)
competente para os Estados do PR e SC.
Abaixo lhe encaminho importante notícia do Ufficio Elettorale do Consolato Generale d’Italia em Curitiba a
respeito das eleições do Com.It.Es. e lhe convido ao exercício do seu direito ao voto como cidadão
italiano para eleger os novos representantes junto ao Comitê. Segue o link:
https://conscuritiba.esteri.it/consolato_curitiba/pt/la_comunicazione/dal_consolato/2021/06/elezione-deicomitati-degli-italiani.html
Os cidadãos italianos residentes no exterior e registrados no AIRE podem se inscrever nas listas eleitorais
de seu consulado competente e eu gostaria de contribuir com esse momento lhe apresentando um passo a
passo para realizar sua inscrição como eleitor.
1º passo: Acesse o portal para serviços consulares, FAST IT, nesse
link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco.
2º passo: Após o seu login no sistema, clique no segundo ícone da esquerda para a direita "Registro
Consular e Aire" e, depois, desça a barra de rolagem e no ícone "Pedido de inscrição na lista de eleitores
para as eleições dos COMITES" clique em "Vá para o serviço". Em seguida, clique em "Solicitar o
serviço".
3º passo: Na sequência basta clicar nos 3 (três) quadrinhos para aceitar as disposições de consentimento
de uso dos dados pessoais e prestação de serviços consulares e em "Continuar". Após conferir seus dados
pessoais e atual endereço, clique novamente em "Continuar". ATENÇÃO: as mulheres casadas estarão
indicadas com o sobrenome de solteira e deverão indicar o sobrenome de casada em um campo próprio
chamado "Sobrenome do cônjuge".
4º passo: Em seguida clique em "Geração do formulário de solicitação": você deverá imprimi-lo, assinálo, digitalizá-lo, salvá-lo em arquivo pdf em seu computador. Sugiro assiná-lo conforme assinatura posta em
sua carteira de identidade.
5º passo: Na sequência você deverá clicar no botão "Procurar..." para localizar dois arquivos em seu
computador: 1) Arquivo pdf do Formulário de inscrição para votação nas eleições do Comites (passo n. 4
acima) e 2) Arquivo pdf ou jpg da sua Carteira de identidade (RG) e fazer Up-load no portal. (ATENÇÃO:
não serve CNH ou carteira profissional, use apenas o seu RG). Em seguida, clicar em "Fazer upload do
Documento" para submeter os arquivos no sistema e, em seguida, em "Continuar" para concluir o serviço.
6º passo: Em seguida aparecerão as frases "A solicitação foi enviada com sucesso. Se as condições
estabelecidas no art. 13 da Lei italiana n. 286/2003 "Link" receberá o envelope eleitoral no endereço
indicado" e "A solicitação foi cadastrada".
Espero ter contribuído com este nosso momento cívico italiano e caso tenha alguma dúvida a respeito do
procedimento de inscrição, fico à disposição.
Att.:
Elton Diego STOLF
Conselheiro do Com.It.Es.Curitiba (link)
e-mail: stolf@studiolegale.adv.br
Tel.: + 55 47 3029-2307 / Cel.: 47 99995-2307

