
NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO 
Pezzaze in Val Trompia (Italia), 22 Febbraio 2010
 
Per "conoscere" la storia del mondo e quale omaggio ai nostri italiani Riogradensi del Brasile.
http://www.floresdacunha.com.br
MOSTRA in FLORES DA CUNHA, Rio Grande do Sul; dal 27 febbr. al 28 marzo
Mostra Flores 2010: Campanha ganha forma.
Sob o slogan Uma feira para ver, comprar e aproveitar!, a comissão organizadora da Mostra Flores 
está engajada na produção da campanha publicitária do evento. A agência de publicidade Positiva,  
responsável pelo marketing do evento, produziu no dia 10 de dezembro, no estúdio Phototraço, as 
fotos que ilustram as peças gráficas e eletrônicas de divulgação. A primeira tiragem de cartazes e  
folders será impressa ainda este mês e as ações de divulgação iniciam no litoral  por meio das  
empresas que participam de feiras comerciais neste período. A gravação do VT está prevista para 
janeiro.
A campanha da Mostra Flores 2010 tem como protagonista a modelo Rudialva Vigolo, que foi, em 
1998, Miss Itália nel Mondo, Rainha da Fenakiwi e do Entrai e hoje reside em Flores da Cunha. A 
beleza da mulher está em evidência, completando o clima de compras, lazer e diversão presentes no 
evento.
A Mostra Flores da Cunha acontece de 27 de fevereiro a 28 de março, aos sábados e domingos, no 
Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha. Mais informações podem ser obtidas no site  
www.mostraflores.com.br .

FLORES DA CUNHA e i PIARDI. Vedi nel nostro portale www.piardi.org :

• http://www.piardi.org/persone/p45.htm  . CARLOS PIARDI
• http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm  
• http://www.piardi.org/brasileiro.htm  .
• http://www.piardi.org/persone/p44.htm  
• http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm   Nozze  di  Cesàrio  Piardi  (1949)  con  Teresinha 

Clessi Castagna (1946), Flores da Cunha - Brasil, 16/02/1974. Vedi anche qui...
• http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm   . L’emigrazione dei PIARDI verso il mondo

Storia di FLORES DA CUNHA, già Nova Trento, (Stato di Rio Grande do Sul) - Brasile. 
FLORES DA CUNHA è Patria dei PIARDI brasiliani  sin dalla seconda metà dell’Ottocento,  come a 
CAXIAS do SUL, a Farroupilha, a Vacaria, a Esmeralda, a Tupanci do Sul, a Canoas, a Coronel Bicaco, a 
Lagoa Vermelha, a Novo Hamburgo, a Paraì, a Pinhal da Serra, a Porteira do Pinhal, a Porto Alegre e a Sào 
Marcos, ecc. per rimanere solo in Rio Grande ed in tante altre località e Stati del Brasile, con l’arrivo dei 
mantovani di primissima emigrazione.  

• In Flores da Cunha – già Nova Trento – (Brasile) CESARE PIARDI: un Piardi che si è fatto onore, 
meritando gli intitolassero (anni ‘60 del XX sec.) una strada della città Riogradense. 

• Anno 1942: Flores da Cunha (Rio Grande do S.), la banda musicale della città, intitolata a Giuseppe 
Garibaldi, perde il suo vecchio presidente. Infatti, il 16 maggio muore Carlos Piardi, nato in Cizzolo 
di Mantova il 17 novembre 1857(1856). Quale presidente per più di trentatre anni, la Banda musicale 
della città e la famiglia gli dedicano il seguente ricordo: << Homenagem da Banda de Musica 'José  
Garibaldi' da qual foi seu esforçado presidente durante 33 anos ininteruptamente. Requiem eterna  
dona  eis  Domine!>>.  (Da  immagine  a  lutto,  con  foto  di  Carlos  Piardi). 
http://www.piardi.org/persone/p45.htm

[Flores da Cunha è un comune di 25.307 abitanti (2007)]. FLORES DA CUNHA (Stato di Rio Grande do Sul): 
• Filhos, netos, bisnetos e tataranetos... com orgulho cantam em prosa e verso a epopéia 

da colonização italiana na Encosta Superior do Nordeste do RS, às margens do Rio das 
Antas.  Flores  da  Cunha  recebeu  as  primeiras  trinta  famílias  de  povoadores  em 1877, 
oriundos  das  regiões  de  Vêneto,  Piemonte  e  Treviso.  Pouco  depois,  em  1878(1875),  
vieram  outras  de  Cremona,  Mântua,  Pádua,  Tirol  e  principalmente  da  região  do  
Vêneto.  (...).  Da:  Foglio  NOTIZIE  "  I  PIARDI"  .  Natale  2009  
http://www.piardi.org/foglionotizie.htm

• Per vedere l'ubicazione della città di Flores da Cunha - Rio Grande do Sul, Brasil. Mapa 
de Serra Gaùcha, terra di migliaia di italiani dal 1875. 

• www.floresdacunha.com.br  ) e http://www.piardi.org/brasileiro.htm
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• Pe prendere visione dei “mestieri” dei PIARDI, in Italia e nel mondo,  vedi
o  http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm
o http://www.piardi.org/persone/p29.htm  
o http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm  
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