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Este ano, na nossa

Assembléia Geral Ordináira realizada

no dia 10 de abril foi eleita a nova

diretoria com muitos desafios pela

frente, alcançar os objetivos

propostos, como por

exemplo: área para construção da

sede própria, implantar um

programa de assistência às

pessoas carentes da periferia,

aumentar o número de associados e

promover eventos de

promoção da cultura italiana para

manter vivo o sentimento de

italianidade, particularmente

da comunidade valinhense.

Continuamos com muita

fé e esperança de que a situação do

Brasil normalize, retoma o seu

crescimento económico, reduza o

desemprego, acaba com a violência, e

possamos todos,

afirmar que o Brasil é o país da

superação.

A Associazione ÍtaloBrasiliana “Abruzzo Forte”, em assembléia realizada no

último dia 10 de abril com os sócios ali presentes, elegeram sua nova Diretoria

executiva, a saber:

Presidente: Sr. Domenico Micaroni

VicePresidente: Sr. Helio Sironi

Diretor Tesoureiro: Sr. Franco Petrocco

Diretor Social: Sr. Giacinto Micaroni

Secretario: Sr. Edvaldo Ragassi

Os membros do Conselho Fiscal foram mantidos:

Osvaldo Antonio Dadico

Ricardo Leite de Moraes

Antonio Felix Trento

Os membros suplentes do Conselho Fiscal também foram mantidos:

Altair Luciano Grippa

Gino Di Domizio

Nelson da Costa

Domenico Micaroni, italiano nato, agradeceu a confiança e se disse

orgulhoso de representar nossa associação. Está ciente de sua responsabilidade e da

nova diretoria e conta com o apoio de todos para traçar as metas para o triênio

20182021.

Domenico fez um agradecimento especial ao Sr. Franco Petrocco, pela sua

gestão até então como Presidente, dizendo sentir orgulho e admiração pela forma

apaixonada com que atuou à frente da Associação e, sabendo não ter sido fácil,

destacou que “tem que sentir na alma” para se dedicar como Franco se dedicou.

Em breve, convidaremos a todos os associados para o evento de

apresentação da nova diretoria e apresentar as metas para o triênio que se inicia.
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Lu ciel’ è cchiuse e cchiuse è la muntagne,

le fojje gialle casche a un’ a une,

e ssi còjje la ‘live, e la campagne

tra la nèbbie aresone di canzune…

Sempre sta nèbbie, amore, gna si còjje

la ‘live, e ccasch’ a ll’ arbere le fojje!

S’ alz’a lu ciele tant’ e ttant scale

gne tra nu sonne che nen sacce dire;

sajje cantènne l’ anem’e rrecale

da ‘n ciele ‘n terre e jjètte nu suspire....

Puorteme tra la nebbie, tra le rame,

na scale, amore, a ll’aneme che cchiame.

‘N cim’ a na scale ci sta na fijole

che ‘m mèzz’ a ll’atre voce fa da prime,

e, gna vuless’ aretruvà’ lu sole,

s’ aalz’ aalze e sse ne va cchiù ‘n cime….

Ah cchela voce che ffa da suprane,

amor’ amore, falle cantà’ piane!

Le fòjje fa nu piante pe’ la vie,

e lu cant’ aresone entr’ lu core

gne nu salut’ afflitte, gne n’ addìe

di tante cose bbielle che ssi more,

di tante care nuode che ss’ asciòjje,

amore, tra lu piante de le foòjje.

Italiano
Il cielo è chiuso e chiuso è la montagna,

le foglie gialle cadono una a una,

e si coglie l’uliva, e la campagna

tra la nebbia si ascoltano le canzoni….

Sempre questa nebbia, amore, quando

si coglie

l’uliva, e cadono all’albero le foglie!

Si alzano al cielo tante e tante scale

come un sogno che non sò dire;

sale cantando l’anima e torna giù

dal cielo a terra e getta un sospiro….

Portami fra la nebbia, fra i rami,

una scala, amore, all’anima che chiama.

Alla cima di una scala ci sta una giovane

che in mezzo alle altre voci fa da prima,

e come se volesse ritrovare il sole,

si alza si alza e se na va più su….

Ah quella voce che da soprano,

amor amore, falla cantare piano!

Le foglie fanno il pianto per la via,

e il canto si sente dentro il cuore

come un saluto afflitto, come un addio

di tante cose belle che muoiono,

di tanti cari nodi che si sciolgono,

amore, tra il pianto delle foglie.

Dialetto Português
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O céu está fechado e fechada está a montanha,

as folhas amarelas caem uma a uma,

e se colhem as olivas, e o campo

entre a serração se ouve cantar....

Sempre esta serração, amor, quando se colhem

as olivas e caem as folhas das arvores!

Se levantam ao céu tantas e tantas escadas

como um sonho que não sei dizer;

sobe cantando a alma e retorna

do céu à terra e emite um suspiro....

Portame entre a serração e os ramos,

uma escada, amor, à alma que chama.

Na escada está uma jovem

que no meio de outras vozes faz a primeira,

e como se quisesse encontrar o sol,

sobe e sobe e vai mais para cima....

Ah aquela voz que faz de soprano,

amor amor, fazea cantar mais baixo!

As folhas fazem um pranto pela rua,

e o canto ressoa no coração

como um cumprimento aflito, como um adeus

de tantas coisas belas que morrem,

de tantos laços caros que se desfazem,

amor, entre o pranto das folhas.

Poesia / Poesia / Poesia
Titulo: IL PIANTO DELLE FOGLIE.
Autor: Cesare De Titta
Compartilhado: Franco Petrocco.

Nós falamos tanto em mudanças, queremos que

haja mudanças, mas nós estamos dispostos a mudar?

Vamos dar o exempo.

Se quer mudar o Brasil, comece assim:

1 – Respeite as filas.

2 – Seja pontual.

3 – Não invente fofocas.

4 – Faça bem o seu trabalho.

5 – Não desperdice água.

6 – Dizer “Por favor” e “Obrigado”.

7 – Não jogue lixo na rua.

8 – Aprecie o esporte pelo que ele é: um jogo.

9 – Ligue a seta quando for virar de direção.

10 – Estacione corretamente nos lugares permitidos.

Vamos iniciar a mudança, vamos fazer a nossa parte,

com certeza chegaremos lá.

QUER MUDAR O PAIS ?



Eventi / Eventos
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:
Rua Itália, 267 

Centro  Valinhos SP.

Cine VIVA ITÁLIA

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

Rádio  Italia una
passione

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.

Contatos:

Franco: 38496166

Curso de Italiano
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A Associação realizou deis apresentações cinematográficas no ano de 2017,
atingindo cerca de 300 pessoas. Em todas as apresentações teve a costumeira
confraternização com vinho e pizza, quando os participantes tiveram a oportunidade de
comentar o filme e manter uma conversa alegre e descontraida, particularmente sobre os
avôs e bisavôs, de como eles enfrentavam os desafios do dia a dia e da luta para realizar os
seus sonhos. Este momento é muito importante e gratificante.

Outro evento importante realizado pela Associação é o prgrama “Itália Una
Passione” que é apresentado todo domingo das 8:00 às 9:30 horas na rádio comunitária de
Valinhos FM 105.9 e pode ser ouvido também pela internet, através do site da rádio,
www.valinhosfm.com.br. A rádio tem registro de ouvintes de várias cidades brasileiras e de
vários paises, como Estados Unidos, Canadá, Itália.

O programa divulga a cultura e a música italiana, fala das regiões da Itália, dos
parques e dos costumes. Os ouvintes interagem com o programa, via telefone pedindo
músicas e comentando, participando de sorteios no final do programa.
Iniciamos o programa em setembro de 2012, estamos no programa número 283, estamos
com mais de 5 anos de vida..

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

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 – Odontologia. Fone: 1925122524/19991373891.
Dr. Fernando Sironi – Fisioterapeuta. Fone: 19996282804. Email: fsironi@uol.com.br

Aniversariantes
Mario Chiabotto – 06/04

Vicente de Paulo Montero – 02/05

Bruno Centioli – 07/05

Adriana Micaroni – 10/05

Maria Antonieta C. Lemoigne – 13/05

Geraldo Piaia – 20/05

Derna di Nicola – 26/05

Heitor Orlandini – 26/05

Elisabete Regina Buoro – 02/06

Silvana Micaroni – 19/06

Eduardo Pereira De Quadros Souza – 22/06

Joana Izabel Marostica Primi  26/06



ITALIANITÀ / ITALIANIDADE

Colabore com esse jornal!

Envie suas sugestões, dicas, reportagens e histórias para:

franco@abruzzoforte.com.br
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Associazione ItaloBrasiliana "Abruzzo Forte"

Estrada do Jequitibá, 1750 casa 27. 13274610  Valinhos  SP

www.abruzzoforte.com.br

Telefone: (19) 38496166  Franco Petrocco

No início do mês de março, a Itália realizou as eleições para senadores e deputados, desta vez o partido 5 estrelas, de

Grillo, teve a maioria na camara e no senado. Mas não atingiu o número suficiente para governar sozinho, vai ter que fazer

alianças com outros partidos, como o partido Democrático, e Forza Itália de Berlusconi.

Não está fácil chegar a um consenso e a previsão é de que haverá um longo tempo até se chegar a um acordo.

Os italianos que moram fora da Itália participaram desta votação, mesmo os descendentes que conseguiram a cidadania italiana

também puderam votar.

A América do sul elegeu quatro deputados, Mario Alejandro Borghese – Maie – Argentina, Eugenio San Gregorio Usei –

Argentina, Luiz Roberto Di San Martino di Ivrea – Lega Nord – Brasil, Fausto Guilhermo Longo – PD – Brasil, e dois senadores,

Ricardo Merlo – Maie – Argentina e Adriano Cario – Usei – Argentina.

NOTIZIA / NOTÍCIA
(Sapete cosa succede in Italia?)

IVO COCCO

Muito se tem falado sobre os imigrantes italianos vindos para o Brasil, seu valor, sua contribuição decisiva no

engrandecimento de nosso país. Embora seja inegável sua participação na vida nacional, é importante destacar que além de

substituir a mãode obra escrava, cuja situação na época estava sendo discutida e terminou com a sua erradicação, com a abolição

em 13 de maio de 1888, não é menos inegável que os imigrantes italianos tiveram quelutar contra a rotulagem de “escravos”, pois

sua vida aqui não era menos fácil do que a dos negros. Isso porque a condição sine qua non para a entrada dos imigrantes no

Brasil era a de que fossem mandados para as fazendas previamente definidas pelo governo, sujeitandose, talvez, às mesmas

condições dos escravos que viriam a substituir.

Assim, temos alguns relatos de descendentes dessas famílias italianas,narrando as dificuldades, tanto para chegar aos

destinos previamente determinados, quanto para se manter e se livrar do mesmo jugo dos escravos negros, Havia uma diferença,

porém, bem nítida entre as duas situações: os escravos africanos vinham de uma origem já escravagista desde sua origem,

enquanto os italianos vinham com uma perspectiva de trabalhar sim, mas não como escravos, pois apesar de fugirem das

dificuldades em sua pátriamãe, vislumbravam uma vida melhor, para o que se submetiam de início ao que , estabelecia o

contrato de imigração, sem perder de vista o objetivo primeiro, que era o de viver em liberdade e progredir através do trabalho e

da dedicação , incansável.

Foi o que se deu ao longo do tempo aqui vivido, que apesar das dificuldades encontradas, os italianos conseguiram

superálas no diaa dia com trabalho e dedicação, obtendo melhorias e condições que eles mesmos criavam. Desnecessário

comentar que em cada época da imigração, algumas dificuldades foram sendo amenizadas, tendo em vista o próprio

desenvolvimento do Brasil, com a abertura de estradas, a implantação de indústrias pesadas, o desenvolvimento de novas culturas

agrícolas além do café, melhorias das condições urbanas e no sistema educacional, abrindo oportunidades de novos ramos

trabalhistas nas empresas manufatureiras. Aos poucos as famílias italianas, agora já familiarizadas com os costumes e condições

de vida locais, foram se destacando e galgando os degraus que lhes permitiam alcançar o tão almejado ELDORADO!!!! (Ou seja,

fazer a América). Portanto, cabe reforçar que a cada leva de imigrantes, as condições de vida e as dificuldades foram se

diferenciando, não só pela situação econômica/social do Brasil, mas também pelo que as gerações anteriores haviam conseguido

através do seu trabalho e persistência.




