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DE 1999. '"E 'te eUDl precio 0 documento da familia" 

o casal LIDGI FL e ANTONIA
 
ZAINA, naturais da Provincia de Veneza,
 

Halla, que emigrou para 0 Brasil entrando pelo
 
Porto de Santo em 18 de mari;o de 1923, com
 

o tres primeiro mhos ainda pequenos, rLXando
 
residencia em Araraquara-SP, oode
 

permaneceu por 20 ano . Em 1943, com a
 
familia ja constituida de 11 mhos, mudou- e
, 
para Tupi.Paulista, ex-Gracian6polis, Estado
 
de Sao Paulo, cidade em forma~o, de que sao
 

lidos como pioneiro. e sa localidade
 
permaneceu 0 casal ate seus liltimos dias.
 

L lGI faleceu em 1963 aDs 71 anos e
 
ANT0 , em 1976, ao 77 anos. L GI ao
 

faJecer deixou uma familia que ja se compunha
 
de 36 Detos e 22 bisnetos. Em Tupi·Paulista
 

ainda residem muito membros de sua extensa
 
famila. A foto ede 1947.
 

"ENCONTROS 

• Izidoro Flumignan 

os encontros de nossa amiha e que os diversos 
ramos e gera<;:oes tem a possibilidade de e conhecer, 
indagar e falar, dentre tantas tras coisas, tambern e 
princlpalmente de suas ongens. Poucas as faITIllias, 
afinal e que tern a felicidade de ver a sua historia 
retratada em Iivros, que possibilitam urn conhecimento 
seguro e rapido, especiaJmente quando a respectiva 
historia se protrai para tempos longinquos. 0 inicio da 
pesquisa genealogica demanda iniciativa de pessoas 
que a isso se autodeterminan por arnor a familia ou 
pesquisa de entidades especializadas no ramo da 
genealogia. Num e noutro caso os custos sao altos e h<i 
que se enfrenta-Ios com recursos proprios Oll com 0 

concurso de alguns membros da familia interessados 
nos resultados da pesquisa. Quando a familia se origina 
do exterior, mats os custos da pesquisa se elevam. Mas 
isto nao ecaso de desfulimo. Sempre ha de se encontrar 
meios de atisfazer tais custos. De nossa parte ja 
pensamos estruturar urn fundo destinado a tres 
objetivos: (1 )programac;:ao de encontros pen6dicos da 
familia Flumignano, (2)continuidade da pesquisa 
genealogica e (3)construc;:oes de monumentos para 
bomenagear os nossos antepassados em vias publicas. 
No segundo numero deste Boletim foi publicado urn 
ante-projeto de criayao de urn fundo em beneficio da 
historia da nossa familia. Aperfeiyoa-Io e aprova-lo e 
fundamental para 0 nosso avan90. Desejamos 
indica90es de mernbros da familia para compor uma 
comi sao gerencial. Comunique-se e participe !!! 



LUMIAN UPIE SE OME AG SEUS" AT",~~"",,,CAS" 

• 

Urn ouea da hjstoria dtl segunda fami ia Flumigmlno vimb .. 0 Brasil. 

:'1.4 ,£.jLIA: Ll'IGI . Llr1\>lI. N. terceiro 61ho de-\liTO'NIO FL! '\11. \ '\j e CELESTE B RLI . , 
na~ ~u em 31 de ourubro de 1892. em Annone Veneto Provincia de Veneza. Inilia. Sao -eus inmios mais v tho' Agustillo 
l: Luigi flumlaI1, Clsou-se com. l'iTOl L ZAli\A. nunua[ da mesma comuna, ande nasccu em 27 de set mbro de 
1898 0 casal velo ao BrasIl com os tTesfilhos SA~A Ul A. (1912), fDA (1919) e -'\LOO (1921). contanda 6. -l e 2 
i:lt1os. respecnvameme. tendo mao LU1GT 31 anose A :TONIA 24. procurando na lInigHHyao superar as dificuldad s 
de sobre 'ivencia na [talia contlagrada no confuto belieo mundial de 1914/18. Segwldo relatos da famJIia, LUIGI 
iniciara 0 servi90 milit:rr na IWia em 1911 e no terceiro ana que servia fora convocado para a guerra, sendo que num 
illtercurso de qualIO anos pOI' duas vezes voltou acasa gravemente ferida, a primeiro retorno casou-se provavelmente 
em 1916, aos 24 anos. Ao voltar as atividades militares pela seglffida vez nao sabia que del. ara ANTONIA gravida da 
primelfa filha. Logo que voltou ao campo de batalha tomou-se prisioneiro dos alemaes, ficando sem noticias da familia 
pOI' 14 meses. tendo a vida preservada forya de sua graduayao militar. a prisao desenvolvia atividades de carpinteiro. 
Cessado 0 servilto militar e ja em casa, dais dias apos falece a mae CELESTE. A primogenita SANTA UNA contava 
nove meses. ja andando. Poucos anos apos, em 1921 Oll 1922, mOtTe 0 pai. Nesse transe de ide 0 casal vir ao Brasil, 
com as tres primeiros fillios ainda pequenos. embarcados no navio Garibaldi, saindo em primeiro de maryo de 1923, 
pelo Porto de Santo Stino eli Livenza. Dezoito dias de viagem em navio apertado. donnindo em beliches no porao, mas 
esses sofhmentos nada representa am ante a esperanc;:a de todo imigrante de enriquecer e volver aterra natal. 

BRASIL, TERRA DA ESPERAN<;A: Oesembarque no Porto de Santos em 18 de marc;:o de 1923, 
sendo acolhidos oa CASA DO IMIGRANTE (atual~useudo lmigrante) de Sao Paulo, onde se fez 0 registrQ de ena-ada 
no Brasil !:i guinda para a cidade de Araraquara - SP. Nes a cidade hospedou-se com u familia, pOI' 40 dias. em casas 
de amigos italianos. d ntre eles Angelo Nogaioto. Em Araraquara permaneceram par 7 meses rrabalhando como colonos 
de cafe e ai lhes nasceu, em 27 de agosto de 1923. a primeira filba brasileira CATARINA GISELLA. Mesmo na conclic;:ao 
de colonos, os tempos eram clificeis.Em busea de melhores condic;:oes, mudaram-se para Neves Paultsta que pertencia 
entiIo aComarca de Sao Jose do Rio Preto, passando LUIGI a trabalhar em wna serraria da Fazenda Mato dos Pintos. 
de Tedesque e Irmaos Cazena. Em setembro de 1924 voltou as Iides do colonato do afe, trabalhando com Luiz Delazari, 
em cuja propnedade ficou por ooze anos e ai nasceram os quatro filhos seguintes: LEO LDO (1926), MARlA (1929), 
l\DELINO (1931) e ADiLIA (1933). Em 1935 mudou- e Luigi coma familia para urn sirio vizinho, de Clemente Basso. 
onde pennaneceu pOI' Olto rolOS, vindo anascer CARMELA MARCELINA (l937), OFELIA (1938) eADELLt\ (1941). 
As cond1c;:oes de trabalho de meeiro de cafe nessa propriedade eram melhores que as precedentes, porque thes 
possibilitava 0 eultivo da lavoUTa branca pOI' conta propria 

o SONHO DE POSSUIR A TERRA: Com alguma economia, os fil110s crescidos, passaram a 
idealizar a compra de propriedade rurlJI oode pudessem trabalhar com independencia. SANTA LI A, com 20 anos de 
idade, casa-se com Jose Augusto em 1937, deixando os paiS e passanda a morar no sitio do sogro. A id6ia dos fillios e 
de Luigi de possuir sua propria terra tomava-se cada dia mais forte. Em 10 de ourubro de 1941 onentados por urn 
corretor, JlffitO com 0 cunhado Jose Bemava e os amigos Vicente Munhaz, Jose Rios, Gennano e Felix Donaires e Jose 
Branco, ALDO vern aGracianopol is, atual Tupi Paulista, onde adquire 15 alqueires de terras virge~ ainda inexp10radas. 

gara a sonho de oltar a Italia ficou totalmente para tras. inda em eves Paulista, em 16 de fevereiro de 1939, 
casaram- e IDA corn Joao Pacheco da Silva e CATARJ A GISELLA com LUlz Pacheco da Silva, irmaos. Antes da 
mudan9a para Gracian6poHs, ALDO fez diversas iagens a esta localidade. urna del as junto com 0 pai LUIGI, que veio 
reconhecer as terras adquiridas. A cidade estava em seus albores. iniciando, e nessa epoea tinha apenas urn <boteco" do 
Carlitao e Felipe (turco), urn hotel e algumas poucas casas, mas em 1943, quando chegaram com a mudan9a algwnas 
familiasja ali se encontravam instaladas, senda lembradas dentre elas os Piato e os Montanholi. 
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ENFIM... , A "TERRA NOSTRA": 0 dia 27 dejulho do citado ano de 1943. com a familia e a 
bagagem sobre urn caminhao. numa viagem de 5 dias, passando por Arayatuba e Andradina, LUIGI empreendeu a 
mudan9a. apenas GISELDA ficando em Neves PauJista. Instalados no Corrego do Galante onde adquiriram a almejada 
propriedade, em urna casa de madeira construida por Luigi e os filhos, derrubaram 8 alqueires de mata e a familia unida 
no trabaJho planlou 14000 pes de afe. tambem arroz e feijao para 0 conswno. Com trabalho e econornia expandiu-se 
a propriedade, adquirindo urna outra area de "'0 alquelres pegada aprimeira. A familia cresce com os easamentos 
suceSSlV S de ALDO. M. RJ • LEO iDIOt ADELIA ADELl 0 e CARMELA. Com a presenya dos genros. das 
DOras. e muitos netos e netas. lembram lodos a dedicayao de ANTO IA orientando e ajudando na fonna9i das no as 
familias. Em 1959. 0 casal. com as duas filhas mais novas mudou-se para a cidade pois LUIGI sentia constantes dores, 
que se supunha serem sequela da guerra.. 0 dia 7 de setembro de 1963, levado as pressas ao hospital. com weio de 
derrame. LUIGI faleceu no dia 25 subsequente. ja proximo de completar os I anos. ANTONIA veio a falec rna 
mesma cldade aos 77 ano de ldade. no dia 4 de abril de 1976. Pelo exemplo de dedica<;i1o ao trabaJho. afamilia e ao 
proximo. oa condi<;ao de modele de mae e esposa. ANTONIA se fez merecedora de reconhecimento do poder publico. 
pelo que 0 Municipio hornenageou-a emprestando seu nome a wn logradouro de Tupi ~auJista. Hoje. entre filhos, noras, 
genro . netos, blsnetos e tataranetos, a familia pioneira de Tupi Paulista conta mais de 200 pessoas, que tenta scguir os 
passos de trabalho. honestidade. amizade e arnor de seus "Patriarcas". 

casa e a tutha onstruidas por LUIGI e seus filhos em 1943 no Corrego do Galanle Em vislta apropriedade. 

1ZroORO FLUMIG (19"'3) e ALDO FLUMI (1921) no segundo encontro da familia em Tupi Paulista.. em 

09.10e 11 dejulhode 1999. 

PATRDC_NADOR DESTA ED-ella
 
Curitiba 
Rua Alma BOriO 711, AJ!o do XV - Cristo Rei 
cep 80050-250 
(43) 264-7500 
v vIot'e ( 'Olen ;u COIT' , 

Rio de Janeiro 
Av N,S. de CopacabOno 664/704 
cep 22050·000 
(21) 236-1074/548-0472 
.:.<iOro- 1)' COfT' bf 



BOLEIIM FLUMlGNANO 

'~. ENALTECIMENTO DA IMPRENSA. 
~!!l .' 

Em diversas edi~oes, os jomais locais e os da reglao. antes e depois,
 
'11~ comentaram e enalteceram 0 segundo encontro da familia FLUMIAN, d~ Tupi
 

ENCONTROS ·Paulista. Dentreosdestaques, merecerealceoartigodoJORNAL SEMANARlO,
 
--- do dia 7 de agosto, assinado pelo amigo e culto jomalista J.A.GODOY, com
 

assento na Academia Paulista de Jomalismo, assim lembrando 0 grande e
 
inesquecivel evento a que se flZeram presentes por perto d duzentos famihares.
 

"Nossau1 Hojepi fa:: um mes que a fes/a come~·ou. E nem parece ter acabado amda, porque todo dla a gente 
se fembra de/a, a todo mstante. Tambem. pudera: umafamilla que tern tradi~ao mais que n/l/enar e i'e plantada as 'uas 
robes, pesqwsadas e conhecidas. perdicla nos confimdcis do Gdlia do Grande Imperio {?omano. parle do /taba e Fran~a 

de nossos dlOS, ha malS de duas centenas de anos antes do Cristo, tem mesmo mUlto e porque fe.Hejar. 

Reumros componen/es que moram por estas bandas nao euma lare./a comllm. Imagine /en/ar ,,!lImros nlilenares 
lumlOllS de todo a mundo? Imprallcal'el" ... Impra/lcavel, mas nao Impo.\Sil'el Pe/o menWi, como ponto de partida. 

ja exisle urn excelente matenal de pe 'quisa de em'olVldo 00 longo de wino.\ anos por I:idoro Ffumignan. um lalento 

do jamllla, que mora em Londrina e ja publlcou di\'ersas edi~oes de !i"roS .whre 0 ammto. 

A mais recente edi 00 que trota do Centemirio do Familia PIl"",.r.,,,ran do firosil, complemelltada comlotos e 
comentarios do festo que ocorreu aqui em Tupi Pall/ista. no mes paual!o.)o esta prestes a ser Impressa. Um /raha/llo 
de pe 'qUl 'a extenuante que a cada dla Sf! ava/uma. enriquece e Sf! camp/eta. I~' Humian de todo jeito e pra todo lada 
F/umian que nmce, que morre, que casa. descasa. jaz aniversario, ,\I! Jorma, I'iaja ..e, Iud0, enjim. I~' es e tuda If 
del'ldameme anolado e regl·trado para 'er publu:odo 0 coda lrjmestre ou quadrmrestre numfolheto do autor dramado 
BOLETLM FLUMIGNANO, CU)O com'mc:ente slogan e: "Despertand 0 pa~sado a caminho do jilluro" Em ",ua liltima 
edu;ao, fo/heto relata quemfoj quem no Roma Antiga, come~ando /a pe/o' Idos dos anos 232 antes de Cristo. onde 
apareceu porprtmetro a nome F/ammius, que deu ortgem afamilia Jo1anll11l0 c, por con 'eqiiellcla, FlunllK/ra" e Flumian. 
Uma his{()rio e lima trodirao de fazer mi'eja, pois "00 e/odo mundo Clue tem 0 prn'ilegio de conhecer a jimdo a sua 
genea/owa. E, nem tod(}.~ os descendentes de ita/lOnos podemfalar cam garho orWllllo () name dojamilw; comoja/aram 
os J.1amimos no dla daje.~la. 0 l'inho de qualro au cmco tlpOS, saFas epa/adores. regOl'a a macarrmrada f! as massas 
t;picas da I/alia Os OrnameniD que engalanal'am () 'ilibe do Cem. mO.ftral'am as cores da bande/ra (n'rmelho. I'erdt 
e bronco), om quadro.~ ejotograjias rara dajamilJa. Vesde Anwl1Ia e LUIgi ate os mOlJ flOWS descendenles da t!. ·llfpt!. 
Urna reUl7lao a/egre. que dllrou quase trI?s dias. mas que, pora mill/OS, pe/afraterna//embran~·a. aindo nal) acahou. lJ 

ano qUI! 1·l!m. di:em. rem outraJesta, ou me/hor, a jesta contmuo... tI 

Os II filhos de LUlGI 

FLUMIA e ANTO IA 

ZAIN ,em foto de 01/01/1983 

no primeiro cncontro fatmhar. 

Pela ordem de nasclmento. a 

partir da esquerda: De pe 

S NTA LI. . ,IDA.. LOG. 

e. TARI"-:.-\. LEONiDI 

Sentados - \-1. RIA. ADEll ·0. 

ADELIA. C.-\R\IEL. . ( FEll. 

ADIL!A-. '. _. "j ---=-= 



OLETT"'f Fl.lL IIGN i\"JO 

NOTfcIAS
1) C SA"IEl TO: No dia 18 de setembro p.p.. re eberam as benlYaos nupciais na 

Chiesa dl San Tommaso di Peneole. de Mortesins di Ruda. Prav de Udine. Italia. onde 
residem. a nossa prendada parente MICHEL' FLillvllGNt N. llha de RENZO 
FLUrvUGl AN e EDDA PAVIOTTL e seu noi\o MAURO VACCHER. Para quem possUJ 
o livro de genealogia. NflCf-IELA c seus ascendentes sao vistos .s fls. ::235. Fomlada analista 
GontabI! em 1991. e, 'eree sua atividade profissional na cldade de residenciu. Que 0 eriador 
realiz a t'elicidade almeyl<.ia pelo casal e lbes proplcie num rosa t:lmilia. 

1) POS E,', DIRE(:Ao DO LIO~S CLl'B£ DO RIO DE JA~EIRO: Em prestiglado almo~o, no diu 
15 dejulho deste ana, na Associa9ao Comcrcial do Rio deJaneiro, com a presen<;3 de inumeros dlrigentes leonisticos 
e autonclades elVIS, tomou posse no cargo de Presidente do Lions Clube Rio de Janeiro-Mater do Brasil. para 0 Ano 
Leonstico 99/2000, 0 CL IZIDORO DE HlROKI FLUMlGNAN. expressando em seu lema "Vivendo 0 L onismo 
Jntensamente", a dedicu<;ao que devota aos objetivos dessa entidade intemacional. 0 Clube que ora preside, 0 

primeiro fundado no Brasil, em data de 16 de abril de 1952 razao de seu nome como clube "mater" do leonismo 
brasileiro. No mesmo dia e local, roi dado po se anova Diretoria do Lioness Clube. assumindo a presidencia a CaL 
MARIA lEDA BARBOZA. 

3) REEDICAO DO BOLETINS: Leia e guarde os Boletins Flumignano que receber Eles contem a 
hist6ria de sua familia., por isso que, atendendo pedido de diversos familiares, as Boletins nu.meros 1 e 2 VaG ser 
reeditados. Se voce nao os possui, peya-os par cana nos endere90s do expediente. que, oportunamente, Ihes serao 
en iados em quaJquer custo. 

4) EGT.: DO E CO TRO DO RAMO FL MIAN: A ediyao deste Boletim e dedicada ao grande evento 
que se deu na cidade de TUpl Paulista-SP, nos dias 9 a 11 de julho, onde pela segunda vez 0 ramo FLUMIAN se 
confratern1za, ja pensando no terceiro encontro, tal foi a satisfayao que 0 evento a todo proporcionou. Os detalhes 
estfio nas paginas deste Boleum e senam necessarios muitas folhas para narrar 0 memonivel acontecimento. 0 
primeiro encontro, em data de 1 de janeiro de 1983, esta documentado em foto dos II filhos de LUIGI FLUMIAN 
e ANTONlA ZAlNA a 11s. 289 do livro de genealogia repraduzida neste boletun. Esse segundo encontro foi 
organizado peia seguinte equipe : CELIA MARJAFLUJv1IAN PIRES PASCHOAL e seu marido N1LTON SANTOS 
PASCHOAL; GISELAlNE RODRIGUES MANRlQUE e seu marido ANTONIO CARLOS MANRIQUE' SILZE 
MARIA FLUMIAN e seu marido FERNANDO CAETANO DE CARVALHO; RUDfNES cESARFLUMIAN e 
sua mulher CARMEN LETiCIA A. BRAGA. 0 Boletim se confratemiza corn 0 dinamismo dessa equipe e com 
todos os outros familiares que colaboraram, porquanto levaram a alto nivel e born termo a sua missao. 

5) SANTE FLUMIAN (0.1896) e A MARlA TREVISANELLO : Sante Flu.mian. nascido em 
Pravisdomini, Provo de Pordenone IUilia, eo nome do terceiro chefe de familia a emigrar para 0 Brasil, com a esposa 
Anna Maria TreV1sanello e nove fillios, com desembarque no Porto de Santos, em 03/10/1952. Os dois filhos homens, 
MARCO(I922) e LU1GI(1933), apes doze anos de trabaJho aqui. retomaram aItalia. Cinco filhas casadas residem 
em Jundiai. Duas outras optaram por residir na Austra..lia. Quando vai ocorrer 0 eneontro desse ramo para homenagear 
sellS patriarcas ? 0 cinquentenano do desembarque esta proximo! 

SANTE FLUMIA terceiro filho de MARCO(l869?) 
e TERESA TONON, com a esposa ANNA 

TREVISANELLO, que emigrou para 0 Brasil procedente 
de Treviso (TV) em 1952. Trabalhou como colona de 

Cafe em Xavantes-SP, fixando por ultimo residencia em 
Jundiai onde ainda residem muitos membros da familia. 
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i IzmoRO FLUMlONAN 

~I -,-_.-
~ . 0 Ccntcnirlo da 
fl.. Famru. VLVMIGNAN 
~ doBruU 
o .I"" Jt9'7. 

4&Nosso trabalho tem como objetivo unir a familia Flumignano mundial 
para faciZitar 0 conhecimento, a ajuda mutua e amizade familiar" 

.••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••• '" •••••••••••••••••••• ••• '" ._ 

x T E 
ffJITORES: !,dora Flumlgnan a 1,ldorO de Hlrold Flumrgnan.
 

DlSrRIBUI(:AO : Este bOletim sa destlna aos descenden1es da tamdla Humlgnano.
 
PATROCINIO ConsISts no paoamento das despesas de l1rogem e remessa pos1al. com 0 dJrelto de propaganda.
 

COPYRIGHT: Os dlreltos deSTa pUbllcac;:oo sao reservadas ao editor, Os lextos. totograllaS e demals cr1Oc;oes
 
in1electuolS publicados, noo podem sar ullll'OOOs. reprOdU2Jdos. aproprlados ou estoeados em sls1ema de
 

banco de dades ou processo s,milar em quolquer formo au melo. sam a autarl,oc;:oo escrlta de seu !1tular. 0 texlo
 
osslnodo eo de responsabllldode e~cluslVO do autor. 0 patroclnlo noo tronsrere os dlrertos de proprledode.
 

ART/GOS podam ser enViodas 005 adltores por tax. a-moll au coTtas.
 

E-MAIL Izldoro@iis.com.br I telefax (21)549-1155, (43) 323-5255. 

REI\/1ETENTE 
IZIDORO FLUIVlIG7NAN 
RuC] SC]nTC::>S, 48B C]p 1 03 
Edlffcic::> lVlanhaffan RE3sidE3ncE3S 

cep 86020-020 - LONDRINA - PRo 

j80rC8ilra lEg~IC~,lID, mtIP,,:a1tn 

S -rie c mem rat-v e 00 anos 
Capo dura ern dourado 

S100.00 (pagamento no pedido)
 
A Edi<;ao colorida encontra-se esgotada.
 

Nova NornlnCJ"ta - ANO 2.000 
Est6 sando preporoda.Acresce urn
 

capitulo corn datos de anlvers6rlos. Posslbllita
 omelhor
sober quem a Iversorio junto corn voc.e
 

Atualize seu coda tro.
 presente de Natal
nominata ern espiral - $ 25. 0 

nominata efT) dlsquete- S O. Encomende com 
lorqu,vo em mlcrcsorrworo} an tecediincta 

IMPREssa
 

. . . . . . .
 
iii -:.VIA 

Flaminia 
$ Roma - TrdJia 9 

1& ...CIRCUS 

Flarninius 
a Roma . lIdlio. $ 

...19 CITTA 

Flumignano 
ill Ud1ne • IlAJIn $ 

$ ESPACO OClAJ.'4 ill 

Antonio Flumignan
 
Netto
 

$ Pnun r.'llIIde ~p 9 

1# lilRUA 

Antonio FIuminhan 
9 Pr.sldente Pnuienl.·5P 5 

e RUA $ 

~tonio Flumignan 
Netto 

$ /'rain Grande SP e 
$ 1&RUA 

Constante Flnmignan 
ill i'resldsu. Prud~p 'it 

1& eRUA 
Deouillna MeneguuSll
 

F1111DJguan
 
e i'rI!nfenJr Prudenu-SP e
 

e eRUA 

JOSe Flumignan 
$ PraIa OrnndlNiP $ 

e .:&RUA 

Angelo Flumignan 
MarrJrujpnlis-5P .:&e 

$ RUA $ 

Angelo Flumignan 
$ Londrina·PR e 
e eRUA 

Antonia Flumian 
$ 7'upt PtJullS(a-,S}' e 

$ RUA $ 

M~erto Flumiplan
e 7'upd-SP e 


