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COlberno, no Iivro QUEM FOT QUEM NA
ROMA ANTIGA, de Diana Bowder, da Art Editora
Ltda, Sao Paulo, sid, p. 122 as seguinte inronna~5es
obre a vida de GAfU FLAMINIU :
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1) Tribuno da Pleb em 232 a.c.. conseguiu, !laO s~m
acirrada oposic;:ao, que 0 territ6rio conquiSlado d <;
gauleses no Piceno p rto de Rimini ou Arimimum. nn
costa do Mar Adriatico, fosse repartido entre 0
plebeus. 2) Nomeado Pretor em 227, recebeu a
Provincia de Sicilia, que administrou de fonna
democnitica. 3) Em 223 obteve 0 ConsulaJo C Jill
Publius Furius Philus e Ihe roi confiado 0 comando do
exercito que ha ia de combateros gauleses 4) Em 2_3
e 222 luta contra os gauleses e Ihes conquiSla 0
territ6rio ao norte da ltalia. 5) Em 22\ foi chefe da
milicia do ditador M. Minucius Rufus, porern ambo.
foram depostos 6) TO mesmo ane de 221 se eleg 1I
Censor e no desempenho desse cargo se destacou,
entre outras coisas, pela on truc;ao do Circus
Flaminius e a via. com 0 mesmo nome, que partindo
de Roma, leva a Ariminium. 7) Em 218 sustentou a
proposic;:ao do Tribuno Quintu Claudius que proibla
aos senadore dedicarem-se a qualquer neg6cio
comercial. 8) Em 217 foi reeleito Consul, recebendo
a incumbencia de combater ANiBAL general gaules,
que descia em combate aRoma. Sem bern calcular as
forc;as do inimigo, lan~ou-se em sua persegui9ao e nas
proximidades do LagoTrasimeno se estabeJeceu uma
batalha na qual perecell com a maior parte de seus
soldados.
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Na foto, obtida no intercurso da entrega do diploma legal que homenageou ALBERTO FLUMIGNAN, com 0 nome de
urna via publica na Cidade deTupa, na condi~o de pioneiro, vemos os farniliares e as seguintes autoridades do Mlllticipio. apartir
da esquerda, DEBORA FLUMIGNAN DOS SANTOS ARAlUO, oeta e seu filho ANDERSON, bisneto; DOMINGOS ARAUJO
SILVEIRA. neto; 0 Vice-Prefeito FLORENTINO FERNANDES GARCIA; 0 Procurador de Justiya Dr. IZIDORO FLUMIGNAN
e a esposa Dra. EIKO HIROKI FLUMIGNAN, filho e nora; 0 Medico Dr. IZIDORO DE lDROKI FLUMIGNAN e seu filho,
GABRIEL MENEGALE FLUMIGNAN, neto e bisneto; Prefeito Sf. MANOEL FERREIRA DE SOUZA GASPAR, subcritor do
ato ofieial; 0 Conego ANT6NlO FLUMIGNAN, ftlho; Edil CELSO MORCELU, 8utor do projeto que se converteu no Decreta
nO 4.689, de 22.05.98, publicado no Jomal Diano Superior Regional, edi980 do dia 28 subsequente e a Oficial Legislativo
Bel. ELISANOELA CRISTrNA JAQUETO, assessora do citado Vereador. Tres gerayOes de descendentes marcaram
presen~a no Oabinete do Sr. Prefeito para extemar pessoalmente os agradecimentos da familia.
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Em data de 17.7.1973, nosso parente TIJLLIO PESTRIN, residente noCanadA, escrevia uma carta manuscrita, em italiano,
para ANGELO FLUMIGNAN nos seguintes termos: ·'Carosprimos: B6pouco kmpo estava de jirias na Tt6lia. Um dia, em casa
de meu pai oIhllJUlo asfOlos no melO deIas enconJrei 0 vosso entl£refo e sabendo entilo que tinha parentes no Brasilpensei de lhes
mandlu duas linhas, ao trrenos para saber COIIW eslilvam e teria grande prazer neebel' alguma re lJ1osta, embora con.vciente que de
mim IUlI1Il sabem.Informo que sou dafamflia do nono VIRGiLiO PESTRlN, vivo 110 Canad4. e vou sempre aIttHia em visitas. Me
chomo WLL10. Sou ji/lto de MASSIMO. Espero que mas lin1tas os enconJre a tDdos com laUde, como estou e tambem nlinlul
familia. Finalizo SlllU!ant!o-vos carinlwsatrrente, com a esperallfa de ter vossas noticias. Vossos primos TUUIO, DOREEN,
CRISTINA e DOWRES. Elk eo meu encJerj!fo: TUllIO PESTRIN 451 Saville Cres Oakville, Ontario, Canada L6L 3T9"'. 0
destinatArio nfto se fez de rogado. Respondeu a carta imediatamente, convidando 0 parente distante a vir ao Brasi I para um conhecimento
pessoal. Houve novas cartas, troea de fotografias, cart~ natalinos, intelTompendo-se a correspondencia com 0 falecimento de
ANGELO em dezembro de 1976. 0 editor deste Boletim retomou os cantatos quando iniciava 0 levantamento geneal6gico e 0
conhecimento pessoal se deu em 1994,21 anos ap6s a data da carta 8eima transcrita, quando TULLIO e DOREEN, vieram 80 Brasil.
Aqui foram recebidos no Rio de Janeiro, por IZIDORO (filbo), onde permaneceram por tres dias. Depois foram recebidos em Londrina
pelo IZIDORO (pai), que levou 0 casal a Foz do Iguayu, Presidente Prudente e Martin6polis, oode ainda reside a familia de ANGELO,
como era 0 desejo do casal. Nesta cidade acOlTeram diversos membros da familia para conhece-Ios. Dessa cidade, seguiram a
Femand6polis, agora em companrna de ANTONIO CARLOS ("Zazo"), que viajou com 0 casal a diversas cidades bist6ricas de Minas
Gerais. Foram 15 dias de alegee convivio. As correspondencias e informayOes de TULLIO sobre os familiares da ItAlia nilo cessaram.
Escrevereum "bobby" para TULLIO.Eleesperaqueparentes do Brasil o visitem. Tern a maiorsatisfa~oem receberefalarda familia.
Conh~ TULLIO, a esposa DOREEN, seus i.rm!os e pais pelas fotas e dados biogrificos contidos na terreira edi~o do Iivro
bist6ri.co-geneal6gico da familia.
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IDENTIDADE E
AUTENTICIDADE

A NOVA FAMiLIA
INTERNACIONAL

QUESTOES RELEVANTES NA PESQUlSA
GENEALOGICA

• Izidoro de HJroki Flumignan
Estamos no final do seculo XX e 0 mundo continua
sofrendo os mesmos problemas dos seculo passados. Crises
economicas, doen~as e crimes ndo sao problemas originais em
nenbuma parte cia hist6ria da humanidade e nem sequer parece
haver solu~oes completas para isto.

• Izidoro Flumignan

o que existe de fato eurn trabalho intenninavel para
melhorarmos a eondi~!o humana em lodos os sentidos. E urna
das avoes mais eficazes para isto e tomar a familia mais fone e
saudavel. E e exatamente por isso que trabalhamos para a familia
Flumignano.

A autenticidade <las informa~oes sabre as nossos
ascendentes de longinquas eras, sobre as pessoas das gera¢es
mais proximas e das gerayoes atuais, nossos coctemporineos,
que estamos passando, e fruto de urn laboriosoe paciente
trabalho..

Nossa pesquisa genealogiea ja remonta mais de doze
anos de trabalho, que hi storiam vinle e urn seeulos de exj swneia,
a comeyar pela familia Flammia. de Roma Antiga, ate as dias
de hoje. Nos temos deseendentes para proteger e urn nome para
guardar e enaltecer. Par isso todos nos temos obrigayoes para
com a familia como urn todo.

As informayOes que chegam, escritas au verbais estas
devidamente anotadas, sao analisadas sob diversos angulos,
para ver se nao contern iDverdades, se sao efetivamente
autenticas.
Assunto de genealogia eserio. E quanto mais antiga a
familia, mais seriedade se impOe na divulg~o dos fatos que
Ihe dizem respeito e a respeito das pessoas que se sucedem ao
longo do tempo e do espayo.

Temos tambem principios a defender, como a verdade,
a liberdade, a democracia, a frate.miclade e a soberania. Ternos
que garantir estes principios atraves das gera~Oes, pois somente
assim poderemos continuar a enfrentar com confianya e
seguranya os desafios do cotidiano.

Estas considerayoes vern Ii proposito de brasOes e
insignias, ate mesmo originados da It.Slia, atribuidos afamilia
Flumignan, sem 0 minimo de seriedade e credibilidade.

No mundo inteiro nossa familia est! se unindo num
layo cultural Unico, pois nossos parenles estrangeiros tambem
compraram 0 livro do Centenano cia Familia do Brasil, assim
como continuam a receher nossos boletins. Esta uniao pede ser
vista pelos vanos puentes que se visitam tanto na ltalia como
no Canada. E isto tambem abre possibilidades para os neg6cios
intemacionai, pois ja estamos vivendo num mundo
globalizado Do jeito que as coisas vao, comprar urn preduto de
urna loja italiana sera tao facil quanto comprar um paozinho na
padaria da esquina.

Urn cosso parente, ainda recentementeviajando pela
It.Slia, trouxe de Veneza urn brasao, atribuido afamilia e teria
ficado em duvida sabre a sua autenticidade. Nao foi nem sequer
preeiso ver detalhes, pra afmnar que era falso, MO obstante 0
nome FLlTh-1lGNAN que 0 encimava, seguido da palavre
"conte" (conde). No contexto a nomea~o de nomes que seriam
ligados entre si por layos de parentesco e de datas de
condecorayOes outorgadas pela igrej a poratos de benemerencia.
N!o ficou dilvida alguma sabre a pantomima, par sinal que bern
elaborada e impressa. Fallou, porem, a autenticidade, ou seja., a
veracidade.

Quando convivemos num grupo, entre outras
vantagens, ha maior nivel de segunuwa e amparo. E e assim que
construimos nossas relayaes.

Estamos b.a muito tempo em busca de nossa
identidade. tentando identifiea-Ia a partir de urn passado remoto,
o mais remoto passivel, mas com autenticidade. A genea10gia
estli ligada a diversas outras cieDcias que isto possibilita.

Quando tivennos a necessidade de comprarmos
alguma coisa ou de consultar algum profissional teremos
vantagens se preferirmos nossos parentes, pois seremos
atendidos como clientes especiais, com maior grau de confianva
e seguranc;:a nas nossas relayoes, do que se fizessemos a mesma
coisa com estranhos. AJem disto, sempre havera aquele
cafezinho quentinho para urn bate-papo sobre os assuntos da
familia.

Voce pede se orgulhar do nome que tem, de suas
origens e falar alto que a sua geneaIogia e autentica e nao fruto
de fraudes e pantominas enganosas de que muitas familias
lamentavelmente s!o vitimas.

E isto torna a vida muito mais segura e gostosa,~

voce nAo acba ?

~,
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AS MUI?AN<;AS DE NOME NO REGISTRO CIVIL
Nao raro nos deparamos com pessoas cujos nomes ou prenomes muitas vezes nos surpreendem,
deixando-nos atonitos de ~o aberrantes ou estranhos que parecem. Como se nao bastasse 0 espanto que nos
causam ficamos nos irnaginando na situa9ao de tais pessoas, que durante tocta urna vida carregam consigo
inlimeros dissabores, pois cada vez que pronunciam seus nomes se constrangem. ficando cabisbaixos ou rubros
de vergonha. Na concep9ao atual tem-se que 0 nome e composto basicamente de duas partes: 0 prenome e 0
patronimico. 0 prenome pode ser ainda simples (Carlos), ou composto (Carlos Alberto). Segundo os
ensinamentos do jurista Washington de Barros Monteiro, "0 patronimico esinal revelador da procedencia
da pessoa e serve para indicar sua filia~o, sua estirpe' , sendo portanto oriundo da familia da mae do pai
ou de uma fusao de ambos. 0 prenome na verdade se caracteriza por uma liberdade de escolha que tern 0 pai
e a mae ao registrar seus filhos. Ja 0 patronimico, por ter caracteristicas hereditiuias, deve ser mantido sem
altera90es quando do registro. (Dal a possibilidade de correyao quando alterados). As Jimitayoes que se podem
ter na questao enfocada estiio estabelecidas na Lei de Registros Publicos sob 0 nfunero 6.015/73, onde no seu
artigo 58 diz que 0 nome eimutflvel Todavia, tal imutabilidade nao eabsoluta. pois comporta exce93es. Dma
delas e aquela ern que ha erro gnHico na registro civil do nome. Exemplo: Creuza em vez de Cleuza. Outra
situayao prevista pela lei e quando as pessoas sao expostas ao ridiculo com nomes tais como : "Graciosa
Rodelas D'Allio , ou 0 ja celebre "Urn Dois tres de Oliveira Quatro". A lei, no seu artigo 55, panigrafo unico,
proibe que sejam registradas pessoas corn nomes hoje tidos como esdrUxulos ou ridiculos. Outra excessao de
rnudanya de nome ea possibilidade prevista no Estatuto da Crian9a e do Adolescente, no caso de adoyoes. Em
19 de novembro do ano passado foram publicadas altera90es na lei dos registros publicos, tendo side autorizada
a substituiyao de prenomes por apelidos publicos e notorios. Ernbora nao haja lei especifica, a propria Justiya
vern autorizando a inclusao de apelidos notorios nos nomes, principalmente no caso de pessoas famosas que
a requereram. tais como Xuxa, Pele e LuJa. Como bern disse 0 advogado Mauricio Garna, '0 nome e 0 sinal
que 0 homem recebe ao nascer eo carrega consigo ate a morte". E nao deve portanto ser motivo de decepyao.

• Paulo Gomes Junior, procurador do Estado em Foz do

Igua~.

NOTA DA REDA<;:AO' 0 llItlgo acuna saiu publicado 00 Jomal dl: Londrina, ana 10, nilmero 2.876, edi9ilo de 13 /1999, p8gina 2-A, eo incluimos ncsta
lir~em de noS80 Boletim por aflIW-se com lIS materias aqui publicadas. 0 artigo e singelo, didiilico e cerreta sob 0 aspecto legaL EstA de pIIIlI~ 0 autor que
responde a perguntas frequentes feitas a advogados.
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1) CASAMENTO DE ANTONIO FLUMINHAN JUNIOR: No
dia 5 de setembro de 1998, na Igreja N.S. Aparecida, de Ribeirao Preto, contraiu nupcia com a
prendada jovem GLAUCIA CASlELLANO VAZ, 0 segundo filho do saudoso ANTONIO
FLUMlNHAN NETO (1934/1983) e IVONE NANCL 0 doutorando de engenharia agronomica, area
de genetica, ANT6NIO FLUMINHAN JUNIOR Logo ap6s 0 casamento, seguiram para 0 Japao,
ond ele faz 0 doutorado, com projeto de conhecer Flumignano na excursao pela Itillia. Este enlace
tern significado hist6rico para a familia, considerando que na cidade de Ribeirao Preto nasceram os
tres primeiros filhos dos "Patriarcas" ANTONIO FLUMIGNAN e SANTA PESTRIN,
respectivamente, VIRGINIA(1897), RICARDO (1899) e JOAO (1903), sendo 0 Municipio em que
primeiro re idiram e trabalhararn ao vir da ltalia. rUNIOR,' assim, retoma 0 tio da hist6ria ao se consorciar com fi.lba da terra que
conheceu pela "internet". 0 editor deste Boletim e esposa sentirarn-se muito honrados em ser padrinhos do noivo no cerimonial religioso.

2) CASAMENTO DE JULIANA RODRIGUES LOPES: No dia 3] de dezembro, na Paroquia
Santo Antonio, de SinopfMT, 0 casamento da prendada jovem JULIANA RODRIGUES LOPES com RONALDO TREVISAN DE
OLIVEIRA. Ap6s a cerimonia, os noivas recepcionararn os convidados no Rancho do Criador • Aerinorte. Os parentes que tern 0 livro
hist6rico geneal6gico da familia FLUMIGNAN ou os diagramas da familia FLUMIGNANO, est!o lembrados que JULIANA e mpi
paulistana de nascimento, nascida em 2.2.75, filha de DORIVAL GIMENES LOPES e EMiLIA CLEONlLDA RODRIGUES LOPES,
neta de MARIA FLUMIAN RODRIGUES, cc com EMILIO RODRIGUES e bisneta de LUIGI FLUMIAN (1892/1963) e ANTONIA
ZAINA.
3) ESTUDOS AVANCADOS EM NEUROLOGIA EM ISRAEL: Em excurs!o pelo Oriente
Medio, desde 23 de dezembro, a medica e professora da Universidade Federal do Parana, VIVIANE DE HIROKI FLUMIGNAN
zETOLA e seu marido, tambem medico, PAULO ROBERTO zETOLA residentes em Curitiba. AMm da excursao, objetivou 0 casal
conhecer 0 Egito, a PalestiDa, 0 territ6rios e estados biblicos por onde JESUS andou. Com 0 retorno do marido, dia 9 de janeiro,
VIV1ANE permaneceu em Tel Aviv, capital de Israel, a fim realizac curso de neurologia, a nivel de especiali~o, sua area de estudos,
na respectiva Universidade, devendo retomar em meados de marya, com as novidades dessa novel ciencia. Nas duas primeiras cartas
recebidas diz VIVIANE: "As coisas por aqui sliD intere santes. Nas roas voce escuta todas as linguas, ve tados as tipos de etnias... e
falltastico. Telav;v bem americanizada e pacifica. . Relatou-nos sua impressao de Jerusalem nos seguintes termos: "EsUJ cidade

e

e

magica, misteriosa e inlrigante. Quando se esta em JerosaMm. embora nada epare as comunidades, tudo eahsolutamente dNidido.
So se toma claro a vizinhanf(l alraves dos SOliS, que se ouve de otuk quer que se esteja. As batidas dos sinos cristiios continuam a ser
o som mais bonito. Mistura- e, apas algullS milmtos, 0 estridenle chamado Mussu/mano, que maisparece um grilo de guerra, vindo,
apOs. a can¢o dos Judeus que, embora soe trisle, e lm,ilO lindo de ot/vir. Os Armenios siio silenciosos e niio co egui escutar suas
vozes. So mesmo estando aqu/ para enlender esta bagul'1f(l. Inesquecivel..." "lnjelizmenle muito de Jerusalem foi destruido pelos
imimeros detenfores do potier que estiveram por aqul, e achavam--se no dire/to de salr quebrando. Acredito que os Romanosforam 0
principals responsaveis. mas oulros tambem 0 fizeram. E iSla ediferente do Egito, muk as roinas nlio sao exaUJmente romas. Apena
ref/elem 0 sinal do tempo. qlle, alias, slio rnais antigCM u'u que aqui, e mais preservadas. VJVT~ e filha do editor deste Boletim
4) COLA<;Ao DE GRAU EM MEDICINA : No dia 08 do flueote mSs de janeiro, integrandoa XXVI
Torma de Medicina da Fae. de Ciencias Medicas da Univ. Fed. de Mato Grosso, de Cuiaba., colou gran 0 jovem RICARDO
CONSTANTE DE KALIL, segundo filho de ELIDIA FLUMlNHAN e ANT6NIO KALIL, residentes em Pres. Prudente. RICARDO
ebisneto dos "Patriarcas", do ramo FLUMIGNAN.

5)"STEMMA" de familia F1umignano : Tres artistas homenagearam a familia Flumignano. MARIELA FLUMIAN
PIRES (221411981), bisneta de LUIGI FLUMIAN e ANTONIA ZAlNA, residente em Tupi PaulistaiSP. EJa fez 0 brasao a cores em
61eo sobre tela. A foto dajovem artista e sua telaesta Da terceira edi~o do livro hist6ri CO geneal6gico. A Sra. Anita de Oliveira, paciente
do filho do editor deste boletim, Izidoro de H Flurnignan, residente no Rio de Janeiro, realizou urn trabalho em homenagem a nossa
familia, urn brasio em ta~a, cores vivas, tecoica de ponto cruz. Na mesma cidade, a desenhista MArcia Cristina fez outro bras!o,
agora com a tecnica em guache. Os trabalhos silo primorosos. MARIELA tern endereyo na Nominata e a Sra. Anita e a Srta. Marcia
Cristina aceitam encomendas pelo telefone (021) 236-1074, atraves do IZIDORO (fiJho).
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Edigoo colorida, serie especial, por R$ 150,00
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Edi900 preto e branco, do mesma serie, par R$ 100,00

Oe.tM6rtDda
Pam&:!bl FLVMlGNAN
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(sob encomenda)
U6 Inclufdo 0 porte postal)
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Nominata: Nova tiragem est6 sendo preparada, acresclda de um novo
capftulo. Este novo capftulo traz todos as datas de anlvers6rlos, de tal forma que
posslbllita voce saber quem aniversarla Junto com voce, Asslm ser6 passlvel nos
cumprlmentarmos neste dla tao lmportante de nossas vldas, estreltando nossas
relac;6es de amlzade e carinho.
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R$ 25,00, Incluido 0 porte postal. Reserve seu exemplar.

I 'RESSO
"

0

so trabalho tern como objetivo uoir a familia para facilitar a ajuda mutua e amizade familiar em todo 0 mundo ".
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EDfTORES : Izldoro Flumlgnon e Izldoro de Hlrokl Flumlgnan.
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