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EDITORIAL
Voce pediu e aqui esta 0 boletim. Sua finalidade maior
e registrar e informar os acontecimentos do interesse
da familia, de forma a mante-Ia unida em torno dos
mesmos ideais e objetivos, assim crescendo
coletivamente dentro de nosso contexto social.
Ja temos dito em diversas oportunidades que a familia
e a primeira fonte do poder. Irnportante por isso e
conhecer as suns origens e sua hist6ria, suas
reaJizactoes e gl6rias. par~ Cfue 0 exito dq din seguinte
possa somar-se as realiza90es do passado e tomar sua
memoria imperecivel.
Voce sabe que assim se deu com inllineras [amHias
que tern seu nome perpetuado na Hist6ria. Ernbora a
evidencia se fa9a com urn ou outro de seus membros, 0
certo e que estes devem 0 seu carater ao esfor~o das
gerayoes que 0 precederam, na construyao de
sua
personalidade.
Nem sempre entendemos estes termos. A avalanche de
compromissos e atividades que envoJvem a cada urn
de
nos
desde
a
tenra
idade,
reduzem
consideravelmente 0 tempo de olhar e considerar 0
passado pr6ximo e especialmente 0 distante e assim
pemlanecemos ate que algo nos conduz a mudar a
atitude.
o boletim, atem de noticioso, quer ser tambem esse
instrumento de despertar a consciencla da importAncia
do passado, especialmente de urn passado familiar
cheio de grandes e notaveis acontecimentos.
A resposta da pesquisa sobre diversas questOes feita
em outubro do ano passado, foi unanime quanta ao
des~io da existencia deste boletim. que surge agora
como mais urn evento das comemorayoes do
Centemirio da lmigrayi'lo de nossos «Patriarcas . Nilo
poderia ser deixado para mais tarde.
o projeto e de tiragem quadrimestral e logo mais
trimestral ou de menor tempo.
Neste numero, alem do destaque de parentes que vern
colaborando com as atividades ja em curso, 0 que se
dara em todos os numeros, sao abordadas questoes
relevantes, como a criayao do fundo monetflrio para
diversas atividades ( prerequisito da futura fundac;:ao
socio - cultural e assistencial da familia) e 0
procedimento para a obtenyao da nacionalidade
0
italiana.
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Nacionalidade italiana.
Diversos parentes nos tem contatado para saber
como postular a nacionalidade i tali ana. Em
princlpio, as infonnac;:6es devem ser obtidas
junto aos consuJados ou vice-consulados
italianos. Para os que ainda nada sabem,
alinhamos abaixo os documentos que se fazem
necessarios para a instIUyao do pedido, quando
requerido pelo neto:
1. Certidao de nascimento, casamento e 6bito
do avo.
2. Certidao de nascimento e casamento do pai,
assim como certidao de 6bito, se for 0 caso.
3.CertidiIo de nascimento e casamento, este se
for 0 caso. do requerente.
4. Certificado militar (dispensa ou reservista) 
•
somente para homens ale 45 anos.
5. Declarac;:ao da Delegacia de Estrangeiros de
que 0 ascendente italiano nao se nsturslizou.
Esla declarac;:ao pode ser requerida junto ao
Diretor do Departamento Pederal de Justic;:a 
Ministerio da Justic;:a - BrasUia/DF (modelo
adiante).
Para cada certidao original, entregar uma 2ft via
(c6pis xerox) autenticada.
. .
As mulheres casadas ate 21/4/1983 tern dlrelto
pelo
automatico a cidadania italiana,
casamento corn cidadao itaIiano ou duplo. Os
maridos nunca pegam cidadania italiana pelo
casamento, mas e possivel a transmissao da
cidadania italiana por parte da mlle.
Se 0 parente necessita de mais informayoes,
escreva para a Editoria deste Boletim.
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VAMOS REPETlR A DOSE?
No ano passado [oi sugerido que, pOI ocasiiio <las festividades natalinas e de passagem de ano,
enviassem seus cartoes a J2 parentes, escolhidos, aleatoriamente, na Nominata. 0 resultado roi
auspicioso. Muitos optaram por enviar cartoes aos parentes do exterior e informaram ter sido
correspondido . Mas porque 56 12 e nao mais? Aumentar 0 numero fica ao gosto de cada urn.
Seria interessante repetir 0 procedimento neste ano. A Nominata que voce recebeu, jli na 38
edi~no, ests atualizada e acrescido 0 numero de membros da familia, chegando a 520 nomes. Ao
consuJhi-la voce abers a idade, a ascendencia 0 estado civil e a profissao do parente a quem ira
enviar 0 seu cartao natalino, visto que estas informay5es vern em seguida ao nome.
A troca de cartoes ou de correspondencias e um dos melhores rneios de estabelecer e estreitar as
re!a~Ges par",ntais. A visitu pessoul e a contiILwdaue d procedim nto sera lima consequencia.

Oivulgue 0 Dome, It historia e as realiza~oe de sua familia.
Eis '! fe conhecida por s~u~ ato~ e t m ~ p 1ft suo [IS vra.

IDE

IDADE DA FAMiLIA.

Estamos tentando por diversos meios recuperar a identidade de nossa familia que se perdeu ao
fongo dos tempos, para falar mais sobre ela. Para isto a sua colaborayao se faz indispensavel.
Mande as infonnayoes de seu conhecimento. Se voce desejar, a informayoes que enviar serao
publicadas no proximo nfullero deste Boletim, com a referencia de seu nome. Para isto 0 Boletim
[oi criado. Escreva. Relate 0 que sabe. Expresse os seus pensarnenlos. Diga tambem 0 que pensa
deste trabalho e a validade que possa ter.
Em quantos somos hoje, aqui e no exterior, e possivel a resposta. 0 que fizemos no passado
tarn bern e possivel saber. A pesquisa deve continuar para que tenhamos as respostas destas
indagayoes, mas respostas corretas e nao paJpites. E 0 motivo porque precisamos de sua
colaborayao em todos os sentidos.
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ANTE PROJETO DO FUNDO F UMIGNANO
1. Os membros da familia Flumignano, atraves desta declarac;ao, instituem urn Fundo
Monelario, por tempo indeterminado, que se destina a alividades s6cios culturais e
assistenciais de seu interesse. Todos os membros da famflia que eonstam da Nominata
Flumignano estao automaticamente inscritos oeste Fundo, sendo, porem, voluntAria a
participa~ilo.

2. A participa~ao nos beneflcios do Fundo impliea no pagamento de mensalidade de
I112 avos do salafio minimo por familia, entendendo-se por famBia 0 casal e os filhos
menores dependentes e as filhas enquanlo so Lteiras.
3.A mensalidade sera depositada pelo participante em uma eonla corrente do Fundo,

controlada por urn Conseiho Diretor constituido de tres membros: DiretorPresidente,
DiretoT Secretario e Diretor Tesoureiro e por urn Conselho Fiscal de 2 membros, que
terao suplentes, eleitos junto com os titulares, com mandato de dois anos, direito a
reeleic;ao e incumbidos da elabora~ao e execu~ao do programa do Fundo. 0 exercfcio
do mandato e gratuito.
4.0 Conselho Diretor prestara contas anualmente no mes de dezembro ao Conselho
Fiscal, cujo balan~o sera obrigatoriamente divulgado oeste boletim ou no 6rgao que vier
R substituf-Io, sujeito as glosas que se revelarem pertinentes no prazo de 60 dias de sua
publica~i'lo, quando, enUlo, nada haveodo, se dani por aprovadas.

5. 0 FWldo assumini: I. a publica~ao deste Boletim para a distribuiyllo a seus
participantes e a pessoas e institui~oes que mereyam recebe-Io, a criterio do -Conselho
Diretor. quando nao ocorrer 0 patrocfnio voluntArio. 2. podeni assumir 0 custo de outras
public8 yoes do interesse da famllia, ao fito da ampla divulgayao de sua genealogia e
hist6ria. 3. mediante sorteio pela loteria federal de Natal, anualmente concedera urna
passagem de ida e volta a Halia, a medida em que 0 comporte 0 saldo de sua coota de
aplica90es. 4. Por consenso do Conselho Diretor, cota parte de sua receita podera se
reverter em assisteneia, a teor de mutua A deJibera9ilo estani sujeita a regulamentay30
propria e sera previameDte comunicada aos participantes.
6 Vma ez aprovada esta declara980, que funcionara como seu estatuto, a Comissao
diretora provisoria elaborara 0 termo de admissao do participante e, em seguida, abrira
uma conta renhivel em estabelecimento de credito para a movimentay~o de seus
depOsitos. A conta sera movimentada sornente com a assinatura de dois membros da
Diretoria.
7. 0 Fundo se eonstituirli pessoa jurfdiea na Comarea em que for registrado, podendo
sua sede ser itinerante, podendo alterar-se 0 estatuto apenas por decisao da maioria
absoluta dos participantes quites corn a tesouraria, mediante consulta por
correspondencia e votos eolhidos pela mesma via.
Uma vez aprovada, a presente declara~ao sera subscrita pelo Conselho Diretor
provisorio e divulgada em sua redayao final, passando a ter vigencia para todos os fins e
efeitos de direito.
Em 5 de agosto de 1997.

COME1\IORACAO DO CENTENARJO DA IMIGRACAO

o Centemirio da irnigra~ao (desernbarque dos "Patriarcas" no

Porto de Santos, em 16 de
abril de 1897), esta sendo cornernorado atraves de diversas trabalhos. 0 lan~amento deste Boletim(
n° I) e 0 Livro de genealogia tarnbern tern este objetivo. Colaborando no trabalho de eornemora~ilo
da data, rnereeel11 destaque os nomes de nossos parentes HELENA HERMELINDO ROBERTO
SANDOVETTI, Pe. ANTONlO e ANDREA FLUMIGNAN, na ordem dos jomais abaixo citados
que procuraram a imprensa e deram a notieia, com entrevistas pessoais ou repassando artigo
previarnente preparado, respectivamente:
I. 0 lMPARCIAL, Pres. Prudente/SP edi~ilo de 15 de abril (3" feiTa), "0 Centenario do Familia
Flumignao do Brasil."
2. DlARIO DE CUIABA, capital/MT, edi~ilo de 16 de abril (quana feira) "0 Centenario da
Familia Flumigoan do Brasil."
3. JORNAL RUZElRO DO SUL, SoroeabaJSP, edi~ao de 16 de abril (quaTta feira), "Familia
Flumignao faz cern aoos boje".
4. DlARIO, MariliaJSP, edi~ao de 20 de abril (domingo) "0 Centenario da Familia Flumignan
do Brasil".
5. CORREIO POPULAR, CarnpinaslSP, edi~ilo de 20 de abril (domingo) "FamfJia de Ualianos
elebra Centenario".
" e tes importantes jornais ficam aqui consignados 0 reeonhecimento e os agradecirnentos da
familia.
Merece de.taque ainda 0 nome dajovem MARlELA FLUMlAN PIRES (11.22.4.1981),
bi neta de LUIGI FLUMIAN e ANTONIA ZAlNA, que nesle Cenlel1llrio, em oleo sobre tela,
pintoll 0 bra Ao da familia, cujo trabalho artlstieo vern reproduzido no livro de genealogia com a
foto da jovem arti ta plastica, e tambem aqueles parentes q\Je, contribuindo na divulga~o, v~rn
dando 0 nome FLUMIGNANO as suas ernpresas, cujos ramos de atividades e localidades ser~o
dados no pro. imo numero deste Bolelim.
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DISTRIBUICAO: .
Este bolelim se desLina 1105 descendenles da familia Flumignano, originAria ds Halis, rcmeljdo a lodos os psises onde se locali7.sl11 os
membros desla familia, com liragem minima de 100 exemplarcs

. PATROCiNIO DO BOLETIM :
o patroclnio voluntario desle boletim e exclusivo aos membros da familia, consistindo no
pagarnento das despesas de tiragern e remessa postal, mediante previa consulta ao editor. Aos
patrocinadores se confere 0 direito de divulgar nolicias de seu inleresse pessoal e de negocios.

©ns

direitos desta l'ublica,lIo ~lIo rtSer\"ud05 80 editor, de conformidade com os leis vigentes.
lexlos, fot()~a(j8s e demais CriB<;Oes inte1ectuais
I'ul.ltcados. nllo podem ser utili18do ,rtl'roduz.idos, opropriados ou estocados em SlsleTl1ll de banco de dD.do~ ou processo simil~r em qualquer forma
ou melO, Sml a autoriza<;lI(1 ~erila de seu titular. 0 texto assinado ~ de responsabilidade e., 1 iva do Butor 0 patrocinio d"
Iy~ nIIo transfere 05
direilos re~enlados de propriedadll '

