PALESTRA SOBRE CIDADANIA ITALIANA
Inscrições: Enviar e-mail para contato@gattocidadania.com, com Nome Completo, data de
nascimento, CPF (para emissão da Nota Fiscal) e comprovante de pagamento (coordenadas
bancárias abaixo).
CRONOGRAMA GERAL
Data: 16.12.2017 e 06.01.2018
Endereço: Av. Rouxinol, 55 – Moema - São Paulo SP – Sala de convenções
•
•
•
•
•

Café da manhã de boas-vindas (incluído) – 08:00 às 09:00;
Início da palestra 09:00;
Pausa para almoço (não incluído) – 12:00 às 13:30;
Retomada da palestra – 13:30 às 18:00;
Fim da Palestra – 18:00;
TÓPICOS ABORDADOS

1) Assuntos relacionados à Documentação no Brasil e na Itália:
1.0) Legislação envolvida, normativas e procedimentos legais gerais (entenda a essência do
processo);
1.1) Encontrando documentos e formas de os emitir no Brasil;
1.2) Encontrando documentos e formas de os emitir na Itália;
1.3) Analisando documentos e verificando a necessidade de retificações;
1.4) Retificações administrativas e judiciais quando necessárias;
1.5) Traduzindo documentos (como encontrar um tradutor confiável, reconhecimento de firmas e
demais assuntos relacionados);
1.6) Apostilando documentos (lugares mais baratos, dicas como economizar e como fazer);
1.7) Espaço para dúvidas específicas
2) Assuntos relacionados aos procedimentos de reconhecimento da cidadania italiana na Itália:
2.1) Legislação envolvida, normativas e procedimentos legais gerais (entenda a essência do
processo);
2.2) Codice Fiscale (CPF), preenchimento do módulo, documentos necessários e onde ir;
2.3) Escolhendo o melhor vôo e declaração de presença em território italiano (na Questura e no
Aeroporto);
2.4) Encontrando um imóvel e opções para residência (Aluguel, hospedagem, B&B, Hotel, etc;
2.5) Inscrição anagráfica (residência). Preenchimento de módulos, onde ir e o que falar com quem;
2.6) Requerimento de reconhecimento da cidadania, “ufficio stato civile”, o que fazer e com quem
falar o que;
2.7) Aguardando a Não Renúncia e obtendo informações sobre andamento do processo;
2.8) Transcrição de documentos, emissão da carta d’identità e pedido de passaporte;

2.9) Minha Cidadania está pronta. Inscrição AIRE, Direitos e deveres dos cidadãos italianos;
2.10) Cidadania para filhos menores de 18 anos e por casamento (casos em que são automáticos,
jurisdição de competência, documentos, procedimentos e valores envolvidos);
2.11) Espaço para dúvidas específicas

INVESTIMENTO:
R$500,00
ITAU
Agência 7887
Conta 04929-9
CNPJ 21.528.457/0001-43
GATTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Emitimos nota fiscal para absolutamente todos os valores recebidos

Entrega de todos os formulários necessários;
Entrega de manual completo, com todos os temas abordados na palestra e com muitos extras (Contas
bancárias, compra de carros, telefonia, etc);
Acompanhamento remoto ao processo de cidadania italiana na Itália*
Descontos exclusivos em nossos serviços para participantes em caso de necessidades;
Acesso exclusivo à nossa plataforma online, com materiais em vídeo e escritos e acesso exclusivo à nossa
comunidade VIP com demais participantes e pessoas que já vivenciaram o processo**

*Explicações e condições serão dadas ao final da palestra
** Plataforma ainda em fase de testes e desenvolvimento. Todos os participantes terão acesso no momento
em que tal plataforma estiver pronta para uso

ATENÇÃO: Evento condicionado ao fechamento do grupo e com vagas limitadas. Caso o grupo não
se forme, os valores serão reembolsados integralmente no mesmo dia do evento, por transferência
bancária.

