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, 0 MUNICIPIO DE TUPA, por 
•	 iniciativa do distinguido Vereador 

CELSO MORCELLI homenageia roais 
urn de seus plOoeiros, agora oa pessoa de 
ALBERTO FLUMIGNAN, atribuindo 
seu nome a wn logradouro publico da 
Cidade. A Lei aprovada pela Camara 
Municipal foi sancionada pelo iJustre 
Prefeito MANUEL FERREIRA DE 
SOUZA GASPAR. 0 homenageado, 
nascido em Cravinhos, em 18 de junho 
de 1905 faleceu em 22 de maio de 1967. 
Casado com MARIA RABONI, 
tambem ja falecida, teve 5 fillios. 
Quando do falecimento residia e 
praticava sua atividades comerciais em 
Tup~ para onde se mudou por volta de 
1943 a convite de LUlZ DE SOUZA 
LEAO, fundador da Cidade e onde 
construiu dois predios destinados a 
hotel, oa entao projetada Rua 
Mandaguaris, cuja iniciativa contribuiu 
decisivamente para a desenvolvimento 
urbano e urbanistico dessa regiao da 
cidade, hoje estruturada com edificayaes 
residenciais, educacionais e importantes 
orgaos pubLicos. Ao publicar esta nota, a 
familia externa sua perene e comovida 
gratidao as autoridades locais, cerra de 
que ALBERTO FLUMIG AN se fars 
lembrado tambem por este memoravel 
tributo, aliado as qualidades pessoais 
que distinguiram a personalidade do 
homenageado. 
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A VISAO 

· Um dia, um homem chamado ANTONIO olhando para um tempo nlio muito distante. 
• FLUMIGNAN, imaginou urn mundo novo em que a sentimos que a oossa familia esta dispersa. Nilo e0 

• paz, a prosperidade, a igualdade, a Iiberdade e a espa~o fisico 0 responsavel por isto, mas deve-se ao 
• fratemidade pudessem ser reconstruidas sem fato de as Ultimas gera~oes nao terem conhecimento do 
• ressentimentos, pois a Europa muito sofria com as nosso passado historico. Epreciso divulgar esse 
• guerras e as desigualdades. Compartilhou suas passado e estamos detenninados a faze-lo. Sera que no 
• esperan~as com SANTA PESTRIN, sua amada, passado a familia estava mais unida ? Questao dificil 
• casaram-se e vieram para 0 Brasil iniciar uma vida nova. de responder. Mas eadmissivel que sim, analisando a 
• Chegaram pel0 Porto de Santos em 1897, e foram para 0 vida dos patriarcas. 
• interior de Sao Paulo, onde compraram terras e 
• iniciaram 0 cultivo do cafe. Atraves do arduo trabalho Hoje, uma maior aproxirna~a:o e possive! pelo nome 
• conseguiram a prosperidade. reveladas em canas que que temos em comum. Vale a pena valorizar 0 nome de 
• enviava aos seus parentes da ltAlia. No Brasil, 0 casal familia, divulgando-o sempre que possivel em tOOas as 
o gerou 9 tilhos, e ANTONIO FLUMIG AN, ao falecer atividades sociais. Urn vereador amigo pode proper a 

Camara Municipal uma homenagem a urn nosso 
parente. falecido, por ter side urn pioneiro na cidade ou 

• contava com 77 netas e 168 bisnetos. 

o Somos descendentes deste homem e deste sonho. por outras circunst!ncias, emprestando-lhe 0 nome a 
o Passaram-se mais de 100 anos desde sua emigrayao e urn logradouro publico, seja uma rna, urna aveDida ou 
• vemos entlio que muitos de seus sonhos se tomaram praya. 
• realidade. Hoje, nos vivemos nurn pais pacifico e livre, 
• onde as diferencas raciais, sociais e regionais convivem Esta iniciativa e necessaria. Nilo ecuidar de vaidades, 
• com fratemidade. 0 Brasil, que os nossos emigrantes como alguns poderiam pensar. Eurn trabalho que r 

objetiva a perenizayao do nome. Plantar urn marco • iniciaram, eurn pais maravilhoso, oode tOOos os 
aqui outro ali e logo mais 0 nome da familia se faz • membros de nossa familia prosperam e vivem felizes. 
divulgado, conhecido. As gerayoes futuras serno • Mas 0 sonho dos no 50S emigrantes ainda nao esta 
beneficiadas, pois nomes de familias tradicionais, que 

conquistar 
• concluido, pois sempre temos urn novo espa~o a 

tern hist6ria, sao respeitados por todos os segmentos cia 
sociedade. 

o Podemos concretizar qualquer SOMO desde que 
• tenhamos ayoes para isto. E estamos aqui, unindo a Temos hoje ilustres parentes da nova gerayao 
• familia, para continuar a construir 0 mundo de nossos produzindo trabalhos cinetificos, publicados em 

excelentes revistas. Nao seria 0 caso desses parentes • sonhos, que tambem foi a de nossos antepassados. A 
• paz, a prosperidade, a fratemidade, a igualdade e a remeterem c6pias de seu trabalho aos demais que estao 
• liberdade nao slio ideais estaticos, conc1uidos. Sao ideais em Divel cientifico, independentemente de ser area 

afim ou nao e de solicita~ao? Nilo ha clificuldades para 
isto pois temos ao nosso alcance a Nominata 

• que precisarn ser diariamente trabalhados, onde 

• ou em qualquer lugar do mundo. 
• estivennos, seja em casa, no trabalho, na cidade, no pais, 

Flumignano, que nao apenas fomece endere~os, mas 
tambem reune os nomes dos parentes que exercem 

• A/amilia Flumignan tradicionalmente manJem estes atividades afins. 
• ideais como motivo de existir I Onde houver a 

Devemos ter uma vislio global da familia e saber onde • disc6rdia, deve haver urn membra da familia para 
cada urn esta e 0 que faz. Ajuda-Io, direta au • promover a paz. Dnde houver a pobreza, deve haver urn 
indiretamente, nos seus objetivos, e isto impOe• membro da familia para promover a prosperi dade. Dnde 
comunicayao.• houver 0 preconceito, cleve haver urn membro da familia 

• para promover a igualdade. Dnde houver 0 descaso. 
Somos uma familia que tern urn nome mais importante • deve haver urn membro da familia para promover a 

• fratemidade. Dnde houver opressao deve haver urn do que se pode imaginar. Conh~a a nossa historia com 
profundidade e fale dela aos seus amigos. Assim 
teremos mais chances de ajudar uns aos outros e 

• membro da familia para promover a liberdade. 

• Temos a responsabilidade e 0 compramisso com os 
seremos cada vez mais unidoso• nossos descendentes em constIuir urn amanha cada vez 

• melhor para lOda a humanidade. 
IzIdoro Rumlgnanlztdoro dl HirakI FlumlDnan 
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COMO 
COMPRAR 0 LIVRO ? 

WE mais do que umajoia de 
!amI1ia, ea !tistoria de nossus 

vidas". 

Anexo segue urn carne 
bancano de R$ 75,00 (setenta e 
cinco reais). Pague em qualquer 
agencia bancana ate a data do 
vencimento, e pronto ! Voce 
recebeni seu livro em 
aproximadamente 30 dias ! 0 
segundo came de R$ 75,00 
(setenta e cinco reais) segue 
com 0 livro, totalizando 150,00 
(cento e cinquenta reais). a 
livro possui 404 paginas, 
tamanho A-4, com mais de 100 
fotos coloridas, capa dura 
dourada, com a saga de nossa 
familia desde a Republica 
Romana. Mais de 500 biografias 
dos parentes do Brasil e do 
exterior. 

• 

Esta eatoto mais annga, ate hoje conseguida, de nossos 
antepassados. Nilo se sabe exatamente a sua data, A c6pia aqui reproduzida ede 1917. 
Preciosa como e, conta hoje 81 anos. Na foto, ELENA CLOZZA cc GIUSEPPE 
FLUMIGNAN mae de 12 filhos, sendo 0 4° filho ANTONIO FLUMIG AN, "0 
Patriaca da familia FLUMIGI AN do Brasil", Ao seu lade a derradeira filba por nome 
VIRGINIA n,19.10.1894 e dois netos: NIERA e RlCARDO, tilhos de GIOVANNI 
FLUMIGNAN, vuIgo "Zanelto", naseido em 1869 primogenito de HELENA 
CLOZZA. Vale a peoa observar que a primeira filba de ANTONIO FLUMIG Ai'l", 
"0 Patriarca", nascida no Brasil em 5.11 1897, tambem registrou-se com 0 nome de 
VIRGINIA. TULLIO PESTRIN, tendo tornado conhecimento da pesquisa genea16gica 
em desenvolvimento, obteve urna c6pia e mandou-a ao Autor em 1992, que aparece na 
primeira edi9ao do livro, Mais tarde, em julho de 1997, a parente LEONTI..DA 
MARCUZZl FUMr.S, residente em San Pier d'Isonzo, Gorizia, ItiLlia, remeteu 30 

Autor outra c6pia, com a seguinte carta: 

"Ti mando linafOlo de mia 1I01ma ELENA CLOZZ4. assieme all 'ultimajiglia 
VIRGiNIA. e assieme ai due 1IipOli,jig/i del suo primogenito GIOVANN!. Lafow e 
stata sea/tala "e11917 a SO" Pier d'ls01r::O, paese dove vivo mUora. Spero /i faecia 
piacae ricevere ernie 1I0ti=ie, e spero ehe La con ervarai COli clIra e amore come io 
conservaro it luo libra". 
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o FUNDO FL~GNANO : Estao sendo escolhidos os nomes do parentes para dar a reda9ao fmal e 
aprovar 0 Regulamento do Fundo Flumignano assim como compor sua adrninistra9ao provisoria, cujo 
ante projeto do regulamento foi publicado no primeiro ntunero deste boletirn, de 4 de agosto de 1997 
Estamos aguardando sugestoes sobre 0 tema, pois uma vez criado e consolidado,o fundo se destina a 
desenvolver atividades socio-culturais da familia 

o INSTITUTO DE MEDIC A FLUMIGNANO, ja funciona com sede propria em Curitiba e no Rio 
de Janeiro. 0 de Curitiba fica aRua AtHio Borio, 711, Alto da Rua xv I Cristo Rei cep 80050-250, 
telefax (041 )264-7500 e a do Rio de Janeiro fica aAv. N. S. de Copacabana 6641704, Galeria Menescal, 
cep 22050-000, tel (021) 256-9643 e telefax 236-1074. 

DEPARTAME TO SOCIAL DA FAMILIA: Precisamos de um(a) voluntario(a) que possa coletar, 
organizar e divuJgar informa90es pertinentes a datas comemorativas (nascimentos, casamentos, obitos 
etc.) e organizar eventos. Telefone ao editor deste boletim para debater sobre este assunto. 

ADELINA TRONDOLI MATRICARDI, que ba. muitos anos mora em Ariquemes, Estado de 
Rondonia, em carta areda~o do Boletim, conta que a castanheira, produto da regiao, euma arvore de 
grande porte, a1can~ndo 40 a 50 metros de altura, tronco grosse e rete de 2 a 2,5 metros de difunetro, 
possuindo uma copa proporcional ao seu tamanho, constituida de galhos e folhas grandes e que seus 
frutos, as conhecidas castanhas-do-pani, caem, quando maduros ou sao derrubados peIo vento. Mas, aqui 
vern a curiosa estoria qu ela conta em sua carta: "Quando os frutos estao no chao, as cotias roem 0 

casco cia castanha para comer as sementes. Mas 0 macaco, muito esperto, do galho das arvores fica 
vigiando e assim que as sementes estiio de fora, 0 macaco pula no chao, toma-as da eotia e foge e no 
galho cia Revore saboreia sua castanha sem nenhum esfor90". Moral da estoria : Quantos de nOs niio 
aginws conw 0 macaco em/ace da eolia ? 

NOTiCIAS E IDEIAS : Fazemos este trabalho porque realmente gostarnos, mas precisamos de 
particip~o. No futuro remoto as infonn890es destes boletins poderao ser incorporadas na hist6ria 
eserita da familia Afinal, a familia eetema... ou nao e ? 

AMOR AFAMiLIA: Este boletim esta sendo feito e distribuido por eonta dos editores. Precisamos de 
ajuda, nao so financeira, mas tambem participativa. Nos podemos [azer neste boletim uma publicidade 
profiSSlOnaJ ou a propaganda de urn produto ou servi9Q. Este boletim tambem aceita patrocinios 
voluntarios simplesmente pela causa 0 pre~o e0 custo da xerografia e da postagem. Se ofere~a! e 
voce particlpar esinal de amor a familia. e tem partieiparyQo sem necessidade de gastar drnhelro. 

Familia Flumignano 
T I REMETENTE 

IZIDORO FLUMIGNAN 

EDfTORES :IzOOo Flumignan elzldoro de Hiro~ Flumignan 
DISTRIBUK;AO :Este tdetim se deslIna QCAl) desceOOentes do famTla Flumgoono, OIig'n6rio do 
~~io, remelki::l a ooos os poises eroe se loco IZOmos meml::ios desta fcm1ia, 

COPYRIGHT: Os direitos desto p.iiro;OO iIo leseMJOOs, cE coof~ ron as I~ ~es. 
Os e~os. fotografos edemis cra;ces ntelecltrJis Pltkm. n60 p:xiem ser u1i1izodos, reprcduzidos, 
ap'~dos 00 estocodos em sislema de bmco de ~ 00 processo sinikn em ~quer famo ou 
moo. sem aaut~60 escrtto de seu 1itukJ. 0 texto ossloodoede respa1SObilidode de seu 00 aulO!. 

Rua Santos, 488 ap 103 
Ediffcio Manhattan Residences 
I~efox [0431323·5255 
e-mail lzidoro@iis.com.br 

cep 86020-020 -lONDRINA .PRo 


