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Editorial:
Estamos na metade
do ano, o mês das férias,
com o país em situação
turbulenta, tanto na área
política quanto financeira,
mas o povo tem esperança
de que estes obstáculos,
serão superados e logo o
pais voltará a crescer e a
vida ficará mais tranquila.
A

Associazione

ItaloBrasiliana
Forte,

Abruzzo

está

muito

esperançosa e trabalhando
arduamente, para conseguir
a

tão

almejada

sede

própria.
O grupo Nº 5 para
o

Abruzzo,

Puglia,

Basilicata, Calabria e Sicilia
já está completo e com
certeza

será

um

passeio

maravilhoso.
O nosso programa
na

rádio,

crescendo
exterior,

continua

também
difundindo

no
a

cultura italiana.
A Diretoria.
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Inquinamento Ambientale /
Poluição Ambiental
Quando a gente fala do “Meio Ambiente”, estamos se referindo a
tudo que nos circunda, tudo que está ao nosso redor, do ar, da água, das
arvores, dos prédios, ruas, praças. Enfim, quase tudo. A gente vê jogado ao
longo das estradas, ruas, praças, garrafas, papéis, baldes e outras coisas. Que
imagem horrível! Que ambiente feio! Será que é neste ambiente que nós
queremos viver? Caminhar no meio de garrafas, papéis, e baldes espalhados
pelo chão? Duvido que tenha alguém que goste!
Um outro ponto interessante a considerar, quando se fala em meio
ambiente, é a qualidade do ar, ou melhor, a poluição do ar. Quando a gente
joga resíduos no solo, nós poluímos o solo naquele lugar, um espaço
limitado, que pode afetar poucas pessoas. Quando jogamos alguma coisa no
ar como fumaça, pela queima de objetos e matas, nós poluímos o ar que não
temos como confinar, limitar, se espalha, afetando muita gente, causando
grandes problemas de saúde. Agora que estamos entrando na época da seca,
época das queimadas, o nosso cuidado deve ser redobrado.
Aproveitamos e fazemos um apelo, pense um pouco nos problemas
que vai causar, antes de por fogo em alguma coisa, porque não tem como
corrigir depois.
Com relação ao resíduo sólido, estamos estudando uma maneira de
reduzir o impacto da disposição no solo. Em princípio, temos algumas
soluções em mente, uma delas é separar o resíduo por tipo de material,
exemplo: resíduo de construção, papel, metal, vidro, plástico e outros, depois
coletar, dispor em local apropriado, e reuso ou aproveitamento.
Caríssimo sócio, este é um assunto muito importante, além de
manter a cidade limpa, se pode dar emprego para muita gente e ainda
ganhar alguns trocados. Colabore, mande a sua sugestão, participe, levante
esta bandeira!

Poesia / Poesia / Poesia

Titulo: LA FIURARE
Autor: Cesare de Titta.
Compartilhado: Franco Petrocco.

Dialetto

Italiano

Português

Cristine la fiurare
Vo vénne’ troppe care,
e ppe’ cqueste li fiure
li vénn’ a li signure.

Cristina la fioraia
vuole vendere troppo caro,
e per questo i fiori
li vende ai signori.

Cristina a floreira
quer vender muito caro,
e por isso as flores
as vende só aos ricos.

Na sere piane piane
Nche lu starucce ‘m mane
Je verse San Giuvanne;
l’ancontre e jj’ addummanne:

Una sera piano piano
con la cesta in mano
andava verso San Giovanni;
la incontro e gli domando:

Uma tarde lentamente
com a cesta na mão
ia na direção de São João;
A encontrei e perguntei:

“Che fiore t’ è rrestate?”
Esse m’ arispunnì
Nche na mezza risate;
“ Ci so’ restate i’.

“Che fiori ti sono rimasti?”
Lei mi rispose
con una mezza risata;
“Ci sono rimasto io”.

“Que flores te sobrou?”
Ela me respondeu
com uma risadinha;
“Sobrou eu.”

“Nen è sta faccia tonne
Na róse tra la frónne?
La vuo? Quante mi daie?
Ci vo quatrin’ assaie.

“Non è questa faccia rotonda
una rosa in mezzo alle foglie?
La vuoi? Quanto mi dai?
Ci vuole soldi assai.”

“Não é este rosto redondo
uma rosa entre as folhas?
A quer? Quanto me dá?
Precisa de muito dinheiro.”

Cristina spiritose,
sacce ca çi na rose,
ma i nen so’ ssegnore
pe’ mmi cumprà’ ssu fiore.

Cristina spiritosa,
sò che sei una rosa,
ma io non sono signore
per mi comprare codesto fiore.

Cristina espirituosa,
sei que és uma rosa,
mas eu não sou rico
para me comprar essa flor.

Addore nu ciardine
A ddove piesse tu,
ma j’pe’ tté, Cristine,
nen ténghe solde cchiù.

Profuma un giardino
dove passi tu,
ma io per te Cristina,
non ho più soldi.

Perfuma um jardim
onde você passa,
mas eu pra você, Cristina,
não tenho mais dinheiro.

Barzelletta / Piadas
Un insegnante di religione chiede ad un alunno:  Dici le preghiere prima di mangiare? – No!
Mia mamma è una brava cuoca.
Um professor de religião pergunta a um aluno:  Rezas antes de comer?  Não! Minha mãe é
uma excelente cozinheira.

Messaggio/Mensagem
Non c’è maggiore sordo di quello che non vuole sentire.
Não ha maior surdo do que aquele que não quer ouvir.

Non bisogna fare il passo più lungo della gamba.
Não precisa dar o passo maior que a perna.
Chi va com lo zoppo impara a zoppicare.
Quem anda com o manco aprende a mancar.
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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 : Auditório do Fundo
Social de Solidariedade  Rua
José Milani, 15  ValinhosSP

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 no site:
www.valinhosfm.com.br

Eventos / Eventos
A Associação organizou o 5º grupo de viagem para a Itália, com
saída de São Paulo dia 21 de setembro e retorno dia 07 de outubro de 2016.
No programa consta, 5 dias no Abruzzo com visitas a várias cidades,
onde se pode degustar os produtos originais locais, como queijos, vinhos,
massa feita com matéria prima local. Visitaremos uma fábrica de macarrão,
onde se faz o melhor macarrão do mundo, a fábrica DE CECCO. Do Abruzzo
seguiremos para a região delle Puglie, onde visitaremos, Trani, Ostuni,
Albero Bello, Matera, cidade famosa pelas pedras. Nesta cidade foram
rodados vários filmes, entre eles “A paixão de Cristo” de Mel Gibson.
Seguiremos para Tropea, cidade famosa turística da Calábria. Daqui
seguiremos para a Sicilia, onde visitaremos as cidades de “Akragas”,
Taormina, o vulcão Etna, as cidades de Ragusa, Modica, Noto, Siracusa e
Ortigia. Aqui podemos ver os vestigios da cultura grega, bizantina e romana.
Durante o trajeto teremos várias degustações em agriturismo e em
cada um teremos a oportunidade de conhecer os produtos originais locais,
com seus sabores deliciosos.

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
5ª feiras das 19:00  21:00
e 6ª feiras das 15:00  17:00
Local: Salão social da Igreja
Sto. Antonio, Rua Dr.
Armando Costa Magalhães,
S/N.
Contatos:
Franco: 38496166
Mario: 38691241

Dra. Alessandra Managhi – 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
Mario Chiabotto06/04
Maria Aparecida De Godoi10/04
Vicente Paulo Montero02/05
Alba Ciovacco Olivera06/05
Bruno Centioli07/05,
Adriana Micaroni10/05
Maria Antonieta Capellari Lemoigne 13/05
Elaine Vieira de Souza20/05
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Geraldo Piaia20/05,
Heitor Orlandini 26/05
Derna di Nicola26/05
Silvana Micaroni – 19/06
Eduardo P. Quadros Souza22/06
Joana Izabel Maróstica23/06
Laurindo Donadon27/06
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NOTIZIA / NOTÍCIA
(Sapete cosa succede in Italia?)
Politica/Política

Il governo italiano sta facendo un referendum popolare, nel mese di Ottobre di quest’anno, per
riforme del sistema governativo delle due camere, Senato e deputati.
Le riforme consistono, basicamente, in una riduzione di numero di senatori e in un aumento di
responsabilità dei deputati con l’obbiettivo di ridurre il costo e aumentare l’efficienza delle due camere.
O governo italiano está fazendo um referendum popular, no mês de outubro deste ano, pelas
reformas no sistema governativo das duas câmeras, senado e deputados.
As reformas consistem, basicamente, em uma redução do número de senadores e em um aumento
de responsabilidades dos deputados com o objetivo de diminuir o custo e aumentar a eficiência das duas
câmeras.

Un fatto inedito nel comune di Roma, una donna per la prima volta, è eletta sindaco di Roma, è
la signora Virginia Raggi. Auguriamo alla signora Virginia successo nel suo nuovo lavoro.
Um fato inédito na prefeitura de Roma, uma mulher pela primeira vez, é eleita prefeito de Roma, é
a senhora Virginia Raggi. Desejamos à senhora Virginia sucesso no seu novo trabalho.

Nota: Notícias extraídas do “Il Corriere”.

STORIA / HISTÓRIA

La nostra bella storia
Implantação da república na Itália.
A Associazione ItaloBrasiliana “Abruzzo Forte”, presta uma homenagem à Itália que
comemorou o seu 70º aniversário da proclamação da república no dia 2 de junho.
Logo depois do fim da segunda guerra mundial, em 1946, a Itália era governada pela
monarquia, então o governo fez um plebiscito, (Referendum) para definir se a Itália continuava
com o sistema de governo monárquico ou implantava a república, a república venceu com 54%
dos votos.
A este país que é a pátria de muitos de nós e dos nossos antepassados, desejamos que
continua a ser o grande país que é, berço de cultura, da arte, e que continua a amparar os seus
filhos natos e descendentes. Que os laços de amizade que une a Itália e o Brasil, sejam cada vez
mais fortes e que os dois paises sejam parceiros no progresso e na melhoria de vida dos seus
filhos.
Uma salva de palmas para a Itália e o Brasil, dois grandes países.

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:
petrocco@uol.com .br
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