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Editorial:
Seria ainda, Brasil o pais
do futuro? O pais do terceiro
milênio? O celeiro do mundo? A
futura

pátria

humanidade?

espiritual

Com

os

da

recentes

acontecimentos, ficamos todos com
grandes dúvidas.
Os últimos escândalos de
corrupção, geraram no resto do
mundo a impressão de que o Brasil
se consolidou de vez como o pais da
corrupção sem fim. O caráter
interminável dos escândalos, levou o
pesquisador

Brian

prestigiosa

revista

Winter

da

“Foreingn

Affairs”, escrever: “ o pais está
mergulhado em um “ mar de lama “
de forma rotineira desde 1950,
quando Vargas se suicidou”.
Ao Sr. Brian, como bom
brasileiro, eu responderia, talvez,
este “ mar de lama”, nos incentive a
buscar

alguma

forma

para

transformarlo em diversos tijolos e
iniciar a reconstrução definitiva e
ardentemente esperada. Certamente,
não podemos aceitar sem indignação
nossos problemas atuais, mas temos
que buscar em cada um de nós a
força necessária para as mudanças
que farão o nosso país não mais ser
conhecido como o pais da corrupção
mas sim, como o pais da superação.
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COLOSSEO /
COLISEU
O nível mais alto do Coliseu de Roma será aberto ao público pela primeira
vez em 40 anos, no dia 1 de novembro, disse o ministro da Cultura da Itália nesta
terçafeira.
Os assentos no quinto nível do anfiteatro já foram reservados para as
camadas mais baixas da sociedade romana antiga, embora proporcionassem uma
vista deslumbrante – não só das batalhas de gladiadores, mas do coração de Roma.
“É uma vista incrível do Coliseu e de Roma, que o visitante lembrará como uma das
coisas mais bonitas que viu em sua vida”, disse o ministro da Cultura da Itália, Dario
Franceschini.
Os turistas terão que agendar visitas guiadas, que levarão grupos de no
máximo 25 pessoas de cada vez até o nível superior do monumento.
O tour começará por um corredor excepcionalmente bem conservado entre o
segundo e o terceiro andares, onde os vestígios dos banheiros ainda podem ser
vistos, disse a diretora do Coliseu, Rossella Rea.
Também há evidências de restaurações nas paredes, após um incêndio
provocado por raios em 217 d.C. A visita seguirá para o terceiro andar, onde as
classes médias ficavam sentadas, e para o quarto, onde comerciantes apreciavam os
espetáculos.
O primeiro nível, a uma curta distância do derramamento de sangue e da
ação,
era
reservado
para
o
imperador
e
seus
senadores.
Concluído em 80 d.C., o Coliseu foi o maior anfiteatro construído durante o império
romano.

Poesia / Poesia / Poesia

Titulo: LA CANZONE DE LU CANNÉTE
Autor: Cesare De Titta
Compartilhado: Franco Petrocco.

Dialetto

Italiano

Racheline, dumane è San Giuvanne,

Racheline, domani è san Giovanni,

va’ ‘lu cannéte e ‘mbunnete sse trécce,

va al canneto e bagnati quesse trecce,

prim’ ascite di sole, a ll’acquarécce

prima che esce il sole, nella ruggiata

che ccasche da la jerve de le canne.

che cade dalle foglie delle canne.

Scútele bbone cann’ e ccannucille,

Scuoti bene, canne e cannucce,

e ppo’ vide che mazze di capille,

e poi vedi che volume di capelli,

Português
Racheline, amanhã é São João,
vá ao cannedo e molhate as tranças,
antes do nascer do sol, no orvalho
que cai das folhas das cannas.
Sacuda bem cannas e canninhas,
e depois veja que volume de cabelos,

e poi a me non me ne importa,
e ppo’ ne’ mme ne ‘mporte, Racheline,

Racheline,

se nche sse trecce tié cchiu mmi ‘ncatine.

se con quesse trecce tue più mi

e depois a mim não importa,
Racheline,
se com essas tranças mais me

incateno.

Titulo:
Procurase
Autor: Fernando Sironi
Compartilhado:
Quero amar uma mulher por seu espírito
E preencherme cada dia com seu ser
Encontrando nela o que há de mais bonito
E em seu gosto, seu perfume, eternamente me entorpecer
Quero compartilhar com ela meus segredos
E demonstrar em meu olhar o meu amor
Já sem receio, sem duvidas, sem medos
E apagar a minha carência em seu calor
Não preciso do amor mais puro e perfeito
Só de alguém que possa ser meu bem querer
Para eu ser fiel e dar a ela meu respeito
E poder dela tudo isso receber
Quero um carinho de surpresa, e espontâneo
Um cafuné, um abraço, um cheiro
E por mais simples ou que pareça momentâneo
Eu lembrarei ao abraçar meu travesseiro
Procuro alguém que ainda queira amar
Por inteiro e não pela metade
Alguém que comigo queira sempre estar
Pra nos entregarmos a felicidade
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accorrento.

Eventi / Eventos

Cine VIVA ITÁLIA
Em parceria com a Secretaria
de Cultura e Turismo de
Valinhos, criamos o projeto
“Cine Viva Itália”  Toda 1ª
sexta feira do mês um filme
italiano. Próxima Exibição:
Divulgaremos o nome do
filme e a data via email e
pelos jornais de ValinhosSP.

Local:
Av. Joaquim Alves
Correa, 4033  Parque Nova
Suiça  Valinhos  SP.

Rádio  Italia una
passione
A associação possui um
programa cultural na rádio
comunitária de Valinhos
FM105.9, todos os domingos
das 08:00 até 09:30, com
reprise às 23:00. Pode ser
visto também no site:
www.valinhosfm.com.br

Acabamos de voltar com um grupo da Itália onde estivemos na Região Abruzzo, na
Região Umbria, na Região do Lazio e na Sardegna.
No Abruzzo visitamos algumas cidades como, Ortona, onde o exército alemão
instalou o seu quartel general, a famosa Linha Gustav, na segunda guerra mundial; Casoli
onde visitamos o monumento ao emigrante, e fomos recebidos pelo prefeito, pelo poeta
Filippo Travaglini que escreveu uma poesia sobre o emigrante e casualmente conhecemos
também o idealizador e financiador do monumento; As grutas de Stiffe, uma maravilha,
diferente das outras grutas que agente está acostumado a visitar, possui um rio de água
cristalinas que forma várias cachoeiras.
Aqui visitamos também as cidades de Chieti, Vasto e Santo Stefano di Sessanio,
onde degustamos um Risoto ao Zaferano. Aqui também tivemos algumas degustações de
vinhos e azeite e apreciar a gastronomia local em vários agriturismos.Na Umbria visitamos
Assisi, onde pudemos ver a Igreja de São Francisco e a Igreja de Santa Maria Degli Angeli,
onde se encontra a famosa Porciúncula, a capela onde São Francisco iniciou a sua vida
religiosa; Perugia com seus prédios históricos e o Poço Etrusco, do século V aC.
Depois veio a Sardegna, onde visitamos, a Costa Esmeralda, a ilha de Caprera, onde
fica a Casa de Giuseppe Garibaldi, hoje museu, vimos várias cidades ao longo do litoral da
Gallura, paisagens maravilhosas, vimos a pedra do elefante, estivemos num agro turismo,
onde pudemos apreciar a comida típica e o vinho da Sardegna. Encerramos a viagem com a
visita à Vila Adriana em Tivoli, onde pudemos observar a opulência deste imperador. Uma
viagem que valeu a pena!

ACCORDI / CONVÊNIOS
Estes profissionais oferecem 10% de descontos nos serviços, aos sócios desta associação.

Curso de Italiano
Em parceria com a
comunidade Sto. Antonio,
oferece curso de língua
italiana aos interessados, às
4ª feiras e 5ª feiras das
19:30  21:00
Local: Salão social da Igreja
Sto. Antonio, Rua Dr.
Armando Costa Magalhães,
S/N.

Dra. Alessandra Magnaghi – Acupuntura – Periodontia. Fone: 1933042570/19991939636.
Dra. Denise Meireles Jeuken Di Domizio – Odontopediatria. Fone:1932427732.
Dr. Gino Di Domizio – Cirurgia Plástica. Fone: 1932514600  Campinas e 1938764542 – Vinhedo.
Dr. Gustavo Teixeira – Odntologia. Fone: 1925122524/19991373891.
Dr. Fernando Sironi – Fisioterapeuta. Fone: 19996282804. Email: fsironi@uol.com.br

Aniversariantes
Evandro Antonio Lisboa – 07/10
Wagner Centioli – 16/10
Nelson da Costa – 10/10
Antanieta de Paolo Olivieri – 04/11

José Anselmo Filho – 21/11
Eliana Tereza C. Marini – 05/12
Altair Luciano Grippa – 15/12
Giacinto Micaroni – 17/12

Renzo Greve Fiorentino  05/11

Contatos:
Franco: 38496166

Jane Bueno de Camargo – 11/11
Antonio Felix Trento – 20/11
Maria Luisa Lopes – 20/11
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NOTIZIA / NOTÍCIA

(Sapete cosa succede in Italia?)
No dia 27 de outubro iniciou um grande incendio na região do Piemonte na Itália e até o
dia 29 o fogo tinha se alastrado tanto que chegou a atingir 100 km de extenção, avançando em
parte da região da Lombardia.
Só na região do Piemonte foram registrados mais de 12 pontos de fogo a maior parte
próximo à cidade de Torino, capital da região.
Não se sabe ainda a causa do início do incendio, se foi doloso ou outro motivo, continua as
investigações neste sentido. O prejuizo é muito grande!

ITALIANITÀ / ITALIANIDADE
SOMOS TODOS BRASILEIROS?

Minha família ancestral chegou ao Brasil em 1888, vinda de Treviso, na Itália, assim como
outras, para substituir a mãodeobra escrava, na época representada pelos negros. Meu bisavô,
Domenico, veio com toda sua família para trabalhar nas terras de Antonio Egídio Aranha,
produtor de café.
A luta foi grande, mas com esforço e dedicação foram vencidos todos os obstáculos,
principalmente aqueles relativos ao fato de sermos estrangeiros, com a obrigação de cuidar da
terra e garantir a produção, conforme combinado. O tempo passou, a família cresceu, o Brasil
transformouse numa república, sucederamse 2 guerras mundiais em 1914 e 1939, e entre elas, a
crise de 1929 e a revolução de 1932.
A Itália transformouse também em república, e como o Brasil, cada qual teve de adaptar
se às suas próprias condições. Após 129 anos, continuam existindo muitos preconceitos no
mundo todo, e nós, como descendentes, no Brasil, ainda passamos por preconceitos também,
inclusive por parte da própria Itália, para os que pretendem conseguir seus direitos à cidadania
italiana, tanto para obter os documentos que provem sua descendência, quanto pelo alto custo
envolvido.
Somos todos brasileiros agora, mas temos essa dificuldade a mais. Então, quero
reivindicar esse direito, não só por ter nascido brasileiro, mas para poder dizer que sou italiano
também...
IVO COCCO

Associazione ItaloBrasiliana "Abruzzo Forte"
Estrada do Jequitibá, 1750 casa 27. 13274610  Valinhos  SP
www.abruzzoforte.com.br
Telefone: (19) 38496166  Franco Petrocco
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Colabore com esse jornal!
Envie suas sugestões, dicas, reportagens e histórias para:
franco@abruzzoforte.com.br
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