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São Paulo, 25 de Janeiro de 2011 

Ilmo. Sr.  
Alberto Tafner 
Presidente 
Associazione Trentini Nel Mondo - ATNM 
Via Malfatti, 21 – 38100 
Trento - Itália 
 

Assunto:  Newsletter ATNM – Gennaio 2011 

 

Prezado Senhor, 

 

Hoje a cidade de São Paulo comemora 457 anos de fundação, sendo motivo de orgulho para 
os habitantes que aqui residem.  
Vide:  http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/sao-paulo-em-numeros 
 
É com estranheza e indignação que recebemos a Newsletter Gennaio 2011 emitida pela 
ATNM, uma vez que a Diretoria do Circolo Trentino di São Paulo (CTSP) não promove 
nenhuma ação no sentido de obtenção de cidadania austríaca para nossos associados.  
 
Todavia, em um site de discussão da Internet, intitulado “Brava Gente Trentina”, criado pelo 
Sr. Elton Stolf e com participação de nosso Diretor de Cultura, Prof. Everton Altmayer 
(moderador), discutiu-se, entre outros temas ligados à cultura e à história trentinas, a 
proposta existente em Viena sobre a cidadania austríaca para trentinos e sul-tiroleses na 
Europa. Simplesmente indicou-se, para conhecimento, a discussão sobre o tema atual, que 
se encontra no Portal dos Círculos Trentinos da Argentina. Estranhamos o fato do link sequer 
ter sido mencionado na referida Newsletter da ATNM.  
Vide:http://www.trentinos.com/it/noticias-de-trento/sociales-trento/48-
catsocialestrento/156-doble-ciudadania  
 
Por isso, entendemos que a ATNM está publicando de forma equivocada e tendenciosa o 
nome do CTSP na referida Newsletter, como se a entidade trentina de São Paulo fosse a 
mentora de informações e boatos sobre cidadania austríaca para descendentes trentinos no 
Brasil. 
 
Informamos que nos últimos 6 (seis) meses a Diretoria do CTSP trabalhou com empenho 
para atender os requerentes remanescentes que queriam dar entrada no processo de 
cidadania italiana através da Lei 379/2000 que expirou em 19/Dez/2010, e que por isso seus 
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diretores não tiveram tempo para tratar de outros assuntos que não fosse com o Consulado 
Italiano de São Paulo. 
 
No entanto, vale lembrar que no primeiro semestre de 2010, à pedido do excelentíssimo 
Deputado Fábio Porta, a Diretoria do CTSP esteve empenhada na organização da agenda da 
visita do Min. Massimo D´Alema ao Brasil em 13/Maio/2010, em parceria com o Consulado 
Italiano e Comites, trabalhando  ativamente para concretizar uma visita à FIESP e realização 
de excelente palestra na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, numa forte demonstração 
de fortalecimento  das relações Brasil-Itália.  
Vide: http://www.ctsp.org.br/noticias_28.php  
 
Outro fato importante a destacar é de que a Diretoria do CTSP mantém fortes laços de 
cooperação com o Comites São Paulo e Consulado Italiano di São Paulo em assuntos de 
interesse mútuo Brasil-Itália, e que por isso tem sido fiel à sua missão publicada no seu site. 
Vide: http://www.ctsp.org.br/noticias_28.php 
 
Por outro lado, convém esclarecer que a Diretoria do CTSP tem se posicionado contrária ao 
reconhecimento da entidade que se intitula Federação dos Circolos Trentinos do Brasil, uma 
vez que essa entidade não compartilha com todos os CT´s do Brasil a renovação de sua 
Diretoria a cada mandato de gestão (2 ou 3 anos), sendo esse assunto objeto de forte 
questionamento do CTSP junto à ATNM que vem apoiado explicitamente as ações dessa 
entidade nos últimos anos, nomeando cargos sem eleições democráticas e sem se preocupar 
com o funcionamento de uma federação em conformidade com a legislação brasileira. 
 
Lamentamos e condenamos o fato de a ATNM citar indevidamente o nome do CTSP na 
Newsletter Gennaio 2011, uma vez que nossa Diretoria tem estado empenhada em trabalhar 
em prol dos associados para que tenham sucesso no reconhecimento da cidadania Italiana 
através da lei 379/2000, a qual ficou em vigor por 10 (dez) anos e obteve um índice de 
sucesso inferior a 5% (cinco por cento) até o presente momento. 
 
Para finalizar, estranha-nos também a publicação de uma Newsletter pela ATNM apenas 
para tratar de um tema da esfera do Parlamento de Viena e limitado às temáticas informais 
de um grupo de discussões da Internet criado pelo Sr. Stolf. 
 
Atenciosamente, 
 

 
Ruy Bottesi 
Presidente CTSP 
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