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ADA SEGRE PESCE 

 

Resumo de uma entrevista feita, em 15 de agosto de 1999, por Ariella Segre, 

em ocasião de sua dissertação de mestrado, sobre a imigração judaica italiana em São 

Paulo, USP. 

Ada Segre Pesce  (junho 1910-junho 2000), era filha de Rodolfo Segre, de 

Moncalvo (Turim), a mãe pertencia à família Levi de Mondovi (Turim). Na época da 

entrevista tinha 88 anos. 

Ada Segre chegou ao Brasil em agosto de 1939. Na Itália, morava em Turim. 

Conseguiu obter o visto com a ajuda de um conhecido que trabalhava em uma 

companhia de navegação francesa. Viajou, com a mãe, no navio Campana, da mesma 

companhia. 

Ada Segre emigrou para o Brasil porque seu irmão, Enzo Segre, que na Itália 

havia sido advogado até a época das leis raciais, já havia emigrado alguns meses antes. 

Enzo Segre, que não podia usar seu diploma, foi ajudado por um amigo católico até 

que conseguiu montar uma tecelagem. 

Ada Pesce conseguiu encontrar trabalho, sendo por isto eternamente grata ao 

Brasil. Casou-se com um italiano católico e não teve filhos. O irmão, Enzo Segre, 

nunca se casou e morreu em 1988.  
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ANNA MARIA FUNARO 

 

Depoimento de Anna Maria Funaro Sadun, escrito pela autora tendo come base 

uma entrevista feita pelo Núcleo de História Oral do AHJB realizadas por Adriana 

Terni Jacobsberg e Marília Levi Freidenson, em junho de 1996. 

 

Anna Maria Funaro nasceu em La Spezia em 14 de junho de 1919, filha de 

Enrica di Nepi, pianista, e Mario Funaro, que seguia a carreira militar. Viveram muito 

tempo em Florença, onde o pai dirigia um quartel militar. Com as leis raciais, ele foi 

dispensado e não conseguiu mais fazer nada. Entrou em depressão e morreu pouco 

depois, em outubro de 1940, em um banal acidente de bicicleta. 

Não eram muito religiosos, freqüentando a sinagoga sòmente nas Grandes 

Festas. Ela lembra, porém, com desgosto, que na escola, durante a aula de religião, era 

afastada da sala, junto com outras duas ou três meninas, e isto a deixou muito 

complexada, prometendo a si mesma que nunca faria isso com um filho. 

Seu irmão, Aldo Funaro, veio para o Brasil em 1939, junto com Sergio 

Sonnino, acolhido (chamado?) por um parente longínquo, Menotti Funaro, que chegara 

ao Brasil depois (ou antes, não se lembra bem) da 1a Guerra Mundial. Ela não seguiu o 

irmão para ficar com a mãe e o pai, que ainda estava vivo. O pai havia se preocupado 

principalmente com o filho, temendo uma guerra próxima, na qual ele pudesse ser 

convocado. 

Anna Maria não conseguiu terminar os estudos na universidade devido às leis 

raciais. 

No Brasil estava, também, o irmão da mãe (di Nepi?). O irmão e o tio queriam 

que eles também fossem para o Brasil, mas quando conseguiram o visto era tarde 

demais, a Itália já havia entrado na guerra e não havia meios de transporte, navais ou 

aéreos. 

Anna Maria e a mãe haviam se batizado para escapar à perseguição alemã e 

também para obter o visto para o Brasil, e ela voltou ao judaísmo antes de casar-se. Em 

1943 começaram as perseguições, e Anna Maria e a mãe venderam tudo que tinham, 

inclusive a casa e, ajudadas por um amigo, alugaram um apartamento do outro lado do 

rio Arno, no bairro Monticelli, onde não eram conhecidas: ninguém sabia que eram 

judias. A vida não foi muito fácil porque, mudando de bairro, haviam perdido o direito 

às cadernetas de racionamento para comprar mantimentos, e assim precisaram se 



 188

arranjar procurando, por exemplo, legumes nos campos abandonados, perto de onde 

moravam. Foram ajudadas também por uma amiga florentina não judia, que às vezes 

as visitava levando alimentos para acrescentar aos legumes. Elas passavam o tempo 

fazendo tricô e procurando vender o que faziam através da amiga que vinha visitá-las; 

realmente não sabiam sequer se as peças eram vendidas, ela só lhes dava um pouco de 

dinheiro em troca... Com isso e com o dinheiro de alguma jóia que a mãe vendia, 

compravam algo para comer no mercado negro!! 

Um outro amigo as avisava quando passavam as patrulhas alemãs, para que não 

saíssem, para que ficassem escondidas. 

Sabiam pouco do que acontecia, até porque era proibido ter um rádio. A amiga 

contava alguma coisa, também das deportações, mas não sabiam para onde, pensavam 

em trabalhos forçados. 

As coisas melhoraram somente quando chegaram os americanos, em 1945, 

então puderam sair novamente. Encontraram Florença bombardeada e todas as pontes, 

menos a Ponte Vecchio, destruídas. Não era possível atravessar o Arno, porque a única 

ponte que sobrara estava interditada. 

 

Emigraram para o Brasil só em outubro de 1946. Conseguiram facilmente o 

visto para o Brasil no consulado de Florença porque o irmão havia conseguido um 

contrato de trabalho e a mãe viajava como sua dependente. Viajaram a bordo do navio 

Almirante Jaceguai, um navio militar que havia sido reformado para passageiros. 

Partiram de Nápoles e chegaram ao Rio de Janeiro, onde ficaram alguns dias para 

descansar. A viagem havia sido longa e cansativa e haviam dormido em beliches 

duros. Uma coisa boa na viagem foi que um jornalista, um certo Sr. Pistelli (?) lhes 

deu aulas de português que foram de grande utilidade porque em São Paulo, depois de 

poucas semanas, ela já conseguia falar e traduzir o que lia. Casou-se com Giuseppe 

Sadun em outubro de 1949. 
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BIANCA MASSARANI 

 

Depoimento de Bianca Massarani à Mirella Levi e Marilia Levi Freidenson. 

São Paulo, 5 de setembro de 1996. Versão resumida pela autora tendo come base a 

entrevista realizada pelo Núcleo de História Oral do AHJB. 

 

Bianca Massarani nasceu em Salò em 21 de março de 1901 e foi para Brescia 

quando tinha 7 meses. Era filha de Amedeo Giuliano Massarani e Lina Levi, a quarta 

entre irmãos e irmãs: Olga, Irma, Nella, Bianca e Lino. Quando este último nasceu, a 

mãe morreu no parto. Quem criou o menino foi a irmã de Lina, Elvira Levi, que depois 

casou-se com Amedeo Giuliano Massarani. Estudou línguas na Universidade de Milão. 

Seus avós paternos, Ercole e Irene Massarani, eram de Mantova, enquanto os avós 

maternos, Beniamino e Luiza Levi, eram de Corfú e Trieste. 

Durante a guerra perderam parentes, mas não em campos de concentração. 

Vittorio e Irma Levi foram mortos pelos italianos fascistas (gregos...). A história, 

porém, é contada muito confusamente... 

Em Brescia, onde nasceu, não havia uma comunidade judaica, os únicos judeus 

eram eles, os Massarani. Ela lecionou nas escolas de Brescia, Chiari, Milão, Cagliari, e 

depois foi mandada, pelo governo, lecionar italiano, inglês e francês nas escolas 

italianas de Sofia, Salônica e Marselha. Quando da proclamação das leis raciais Bianca 

estava em Marselha, precisou deixar seu posto de trabalho, uma escola do governo 

italiano, e conseguiu encontrar trabalho como professora de italiano no Consulado da 

Colômbia, ela dava aulas para o próprio cônsul. Ele gentilmente lhe ofereceu um visto 

para o seu país, mas seu irmão Lino, após ter solicitado vistos para toda a América 

Latina, tinha conseguido vistos, por toda a família, para o Brasil. Então, o cônsul 

colombiano conseguiu obter também para ela, através do consulado italiano, um visto 

para o Brasil. A senhora Massarani deixou Marselha no mês de dezembro de 1939. De 

trem chegou até Gênova, onde devia embarcar para o Brasil no navio Principessa 

Mafalda, e seus parentes a estavam esperando para despedir-se. Seu irmão já estava no 

Brasil com a família, enquanto seus pais e a irmã juntaram-se a ela em 1947, ou seja, 

após a guerra. Ela não sabia grandes coisas sobre o Brasil, mas em suas lembranças de 

criança, existe a figura de um tio que provavelmente vivia no Rio de Janeiro e que de 

tempos em tempos ia para a Itália para visitar a família. Em uma das últimas vezes, ele 

havia levado um macaquinho que seus pais doaram ao zoológico da cidade. 
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O navio fez uma escala na Espanha. 

Chegando a Santos, o irmão esperava por ela e a levou para São Paulo. Sua 

primeira casa foi no bairro de Vila Madalena e seu primeiro trabalho, que acabou 

durando toda a sua vida, até sua aposentadoria, lhe foi oferecido por Raffaele Mayer, 

em seu banco, o Banco Ítalo Brasileiro (depois Banco Nacional da Cidade e depois 

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina). No banco ela se ocupava da 

correspondência com o exterior e tudo o que se relacionava à importação-exportação. 

Fez uma viagem para Israel e, ao conhecer o país pensou que, talvez, teria sido 

melhor ter emigrado para lá... mas o destino quis assim... 

 

Depois da aposentadoria, Bianca Massarani continuou a trabalhar por conta 

própria como tradutora. Em certo ponto de sua vida, cansada de precisar se preocupar 

com o trabalho doméstico, decidiu retirar-se para o Lar Israelita Golda Meir. Às vezes 

viajava para visitar seus parentes em Goiânia e Rio de Janeiro. Voltou para a Europa 

duas ou três vezes, a última para Milão. Mas nunca mais teve vontade de voltar 

definitivamente.. Com a resignação que transparece em sua conversa, Bianca 

Massarani acrescenta: 

 

“Fazia tempo demais que eu estava ausente. Voltar como? Para fazer o que na 

minha idade?” 
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BRUNO LEVI 
 
Depoimento de  Bruno Levi à Silvia Levi Moreira. São Paulo. B’nai B’rith. Agosto de 
2007. 
 

Nasci no ano de 1924, filho de Mario e Igea Levi.  A minha família é originária 

de Trieste. Eu diria que  era uma família da   pequena burguesia.  Do lado paterno 

eram sete irmãos que, com muito sacrifício,  conseguiram estudar e formar-se em nível 

superior. Todos, com exceção de meu pai, que era o filho mais velho e que sacrificou 

os estudos universitários pois trabalhou para ajudar a manter a família.  Isto porque o 

meu avô Girolamo Levi era semi paralítico e não tinha condições de arcar com toda a 

responsabilidade que a família necessitava.  

Meu tio, Carlos Alberto Levi, como estudioso das tradições judaicas, 

organizou  a nossa árvore genealógica recuperando as origens de nossos antepassados. 

Soubemos assim que a nossa família remonta ao ano de 1700, oriunda de um 

emigrante que fugiu da inquisição espanhola.  

Muitas das famílias italianas judaicas tem origem que remonta a muitos 

séculos. A árvore genealógica da família de meu cunhado Giuseppe Anau (casado com 

a minha irmã Nora)  demonstra que eles são oriundos da destruição do Segundo 

Templo, ou seja a família tem aproximadamente 2000 anos de vida italiana. Segundo 

este estudo foi um rabino de Jerusalém que, naquela época emigrou para a Itália, 

constituindo uma família que  contava entre seus membros com rabinos, pensadores e 

estudiosos da religião judaica.  

Em Trieste meu pai era proprietário de uma grande fábrica de móveis que trazia 

o seu nome “Mario Elio Levi Mobili”. Era uma das maiores fábricas da Europa.   

 Meu pai era sócio de Mauricio Steiner e vivíamos opulentamente com dois 

carros em Vitorio Veneto até 1929 quando a firma faliu.  

  

Quando eu nasci em 1924 a Itália vivia o conflito entre fascistas e comunistas, 

razão pela qual a classe operária estava dividida.  Esta situação interna somada à crise 

econômica de 1929 contribuiram para a decadência dos negócios da fábrica. Por este 

motivo meu pai começou a trabalhar como  corretor de seguros e nos transferimos para 

Milano onde o mercado de trabalho era mais interessante.  

Trieste naquele período era uma cidade decadente  em função da crise. 

Anteriormente era o  principal porto do Império Austro-húngaro.  Após a guerra de 
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1914 Trieste tornou-se italiana  por  vontade dos triestinos mas perdeu a sua 

importância econômica. Meu pai inclusive participou deste grupo de libertação de 

Trieste arriscando a própria vida.  Mas esta luta pela independência de Trieste foi uma 

utopia porque a Itália não necessitava de Trieste como porto. Tratava-se de puro 

ufanismo: Trieste italiana! Trieste italiana! Quando isto tornou-se uma realidade a 

cidade entrou em decadência.  

Diante dessa situação várias pessoas emigraram para outros lugares, inclusive 

fora da Itália. O grupo  de triestinos  judeus se concentrou principalmente em Roma e 

Milano. Os judeus sempre prezaram a liberdade e independência o que permitiu a 

integração e prosperidade de seus membros. Por este motivo a comunidade judaica era 

muito importante com famílias de grande poder econômico e social. Lembramos aqui a 

família     Arnstein no café e Stock nos licores. A filha de Stock, Nora Nagelsmit veio 

ao Brasil. O galpão que fabricava os produtos Stock sob royalties era 50% alugado a 

dois irmãos italianos e 50% a nossa firma Wamex. Arnstein veio com dinheiro e queria 

aplicar em algo importante. Meu pai apresentou-lhe o engenheiro Lemouche (também 

refugiado) que tinha patenteado um motor elétrico. Os dois  acabaram  criando a 

Arno.  

Meu pai seguiu a carreira de corretor, ramo ao qual se dedicou toda a família. 

Meu tio  Carlos Alberto foi um grande “expert” de seguros, inclusive no Brasil. Entre 

tantas coisas fundou uma companhia de seguros denominada “Piratininga de 

Seguros”.  

Meus tios Giuseppe e Vittorio Levi também trabalhavam no ramo além de 

Mario Mayer, casado uma uma irmã de meu pai. Um outro cunhado de meu pai 

Giuseppe Brunner foi um dos diretores da Assicurazioni Generali e foi o único da 

família que permaneceu na Itália durante a perseguição aos judeus.  

Até o final de 1938 não existia anti-semitismo na Itália.  Naquela época a 

comunidade italiana contava com 35.000 judeus que viviam totalmente integrados na 

vida nacional, mas mantendo as suas tradições religiosas e culturais. A maioria se 

concentrava em Milão, Roma e Firenze.  Os judeus estavam totalmente integrados à 

vida italiana a tal ponto que muitos eram fascistas, nós inclusive!  

Eu cheguei a ser balilla,  vanguardista e depois  chefe de grupo. Como a tantos 

jovens,  tudo isso me parecia ótimo. Afinal,  aos 14 anos essa situação me 

proporcionava um certo status.  Pude praticar esportes que de outra forma seria muito 
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difícil já que pertencia a uma família de classe média. Eu fazia parte de uma grupo de 

esquiadores.  

Realmente na Itália não tinha havido até então anti-semitismo.  Era possível 

insultar uma pessoa de diferentes nomes, mas nunca de “judeu”. Este tipo de insulto eu 

vim a conhecer somente no Brasil.  

Voltando ao tema da integração dos judeus na Itália gostaria de lembrar que os 

guetos não mais existiam e os “antigos Guetos” medievais não tinham um sentido de 

exclusão. Alguma famílias possuíam ainda comércio instalado nesses locais, como por 

exemplo em Trastevere na cidade de Roma.  Em Roma existe até hoje o Restaurante 

Piperno onde se comem as famosas alcachofras (carciofi alla giudia)!  

O judeu estava totalmente integrado à vida italiana, tanto que o capo de armata  

de Mussolini era um judeu: o Almirante Sacerdoti. Mussolini ,um grande mulherengo, 

teve entre suas amantes Marguerita Sarfatti (judia sefaradi) que foi a sua biógrafa. Ela 

também emigrou para o Brasil.  Na hora da derrocada da Itália, Mussolini fugiu com 

ouro e dinheiro do Banco d’Italia rumo à Suíça. Foi interditado pelos partisans em 

Domgo. Ele e a amante Claretta Petacci foram julgados e fuzilados. Os corpos foram 

levados para Milão na Praça Loreto onde ficaram expostos para execração pública.   

Lino Windspach, amigo de meus pais, era o gerarca (nº 1) fascista de Milano. 

Conseguiu emigrar para Caracas com toda a família. Umberto Beer, coronel do 

exército italiano, com dupla medalha de prata, emigrou com toda a família para o 

Brasil.  

Em 1937 o próprio Duce pronunciou-se a favor dos judeus: “Os judeus fazem 

parte da nação italiana como qualquer cidadão, sem nenhum problema”. Na verdade, 

não existia mesmo. Quando Hitler ocupou a Áustria, Mussolini enviou as tropas a 

Brennero afirmando o seguinte aos aliados: “Acabarei com ele (Hitler).  Basta que 

vocês me autorizem e eu acabarei com o farabutto!  

As palavras de Mussolini caíram no vazio. À época, Chamberlain  era o chefe 

do governo na Inglaterra e Daladier  na França. Estes mandaram Mussolini ao infer 

no, atirando-o nos braços de Hitler. O exército italiano não era fantástico mas 

tinha condições técnicas de ir atrás dos alemães na Áustria. Mas isto na prática não 

aconteceu, mudando assim completamente o destino da história.  

Para nós judeus italianos a situação começou a mudar no ano de 1938 quando 

foram publicadas as primeiras leis raciais, segundo as quais os judeus e filhos de 

judeus não podiam mais freqüentar a escola pública. Os judeus também não podiam ter 
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empregados não judeus. Rosinha, que trabalhava em nossa casa a muitos anos, passou 

mal em função dessa nova realidade. Mussolini anunciou por rádio a nova 

discriminação racial religiosa. O tom de sua voz era  de alguém que não estava 

convicto do que dizia.   

Rapidamente escolas judaicas foram abertas. Na verdade elas já existiam mas 

de modo pouco organizado. O corpo de professores era  excepcional, composto de 

ótimos  educadores expulsos das escolas estatais de outras comunidades. Na época a 

nossa família vivia espalhada por várias ciadades: Turim, Genova, Milão e Trieste. Em 

Setembro de 1938 quando íamos comemorar o ano novo judaico (Rosh Hashaná e 

Yom Kippur) meu pai decidiu fazer uma reunião com toda a família. Cada um veio de 

sua cidade a reunir-se em nossa casa.  

Meu pai acabara de retornar de Viena e soubera que as irmãs Oberdorfer 

(primas de minha tia Rina) acabaram em Auschwitz. Resolveu expor a todos o seu 

ponto de vista. 

E assim disse: 

“Embora aqui não exista anti-semitismo pois os italianos tem um outro caráter, 

a tendência da situação é piorar. Principalmente se pensarmos na aliança de Hitler com 

Mussolini. Os fatos fatalmente se sucederão. Esta simples lei pela qual os judeus não 

podem mais estudar é apenas o começo! E mesmo que fosse somente isto, ou seja, se 

fosse apenas uma discriminação quanto aos estudos dos nossos filhos já seria uma 

razão suficiente para emigrar”.  

 Ele estava certo. Perto de Trieste surgiram os campos de concentração: as 

risaie de San Sabba. Mas, emigrar para onde?  

No Brasil tínhamos um parente, Rafael Mayer (irmão de meu tio Mario Mayer) 

que tinha enriquecido, pois tinha contactos importantes com o governo brasileiro. Era 

amigo íntimo de Getúlio Vargas, cuja família hospedava-se em sua casa quando vinha 

a São Paulo.  

Ao receber as nossas notícias Rafael Mayer rapidamente respondeu: “Pelo 

amor de Deus, todos devem vir para cá”!  

Muitas pessoas não perdoaram o fato de ser amigo dos Vargas. Naquele 

período era diretor do “Banco Ítalo Brasileiro” e em seguida tornou-se proprietário do 

“Banco Nacional da Cidade de São Paulo”. No entanto, acabou economicamente 

muito mal.  Alguns opositores lançaram um movimento artificial contra o seu banco e 
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Rafael Mayer começou a perder quase todos os seus bens e, sem se recuperar, acabou 

na miséria.  

Resolvemos emigrar ao Brasil.Conseguir vistos para o Brasil era muito 

complicado  já que circulares em vigor desde o fim de 1937 não permitiam a entrada 

de judeus. Meu tio Carlos Alberto que morava em Gênova  deveria fazer um “acordo” 

com o consul do Brasil. Afinal, ele já tinha morado no Rio de Janeiro de 1924 a 1930.  

Meu tio era gerente da Assicurazione Generali de Gênova. A própria 

companhia organizou a sua transferência para o  Brasil, onde assumiu o cargo de 

gerente da filial no  Rio de Janeiro. Por esta razão ele foi o primeiro a vir ao Brasil. 

Somente depois emigrou toda a família. Éramos em 33 pessoas. Lembro-me de toda a 

família Cirri na despedida na estação. Jamais esqueci de meu grande amigo e colega de 

ginásio: Tino Cirri. Muitos italianos eram contra a discriminação.  

Emigramos com vistos temporários que, posteriormente, foram transformados  

em permanente quando finalmente nos naturalizamos brasileiros. A minha 

naturalização e a de meus pais ocorreram  no governo de Getúlio Vargas com a 

assinatura do mesmo.  

Partimos de Gênova em Fevereiro de 1939 a bordo do navio Conte Grande,  

Diretamente para o porto de Santos. Neste navio embarcaram muitas outras 

famílias italianas judias: os Camerini e os Caló entre outros. Lembro-me que parte da 

família Caló permaneceu no Brasil e parte se radicou em Montevidéu.  

Não trazíamos móveis, somente roupas. Os móveis de nossa casa  (que tinham 

sobrado da  fábrica de meu pai) eram peças raras fabricadas em nogueira e carvalho. 

Tudo foi vendido em leilão, pois não tínhamos o dinheiro  para enfrentar uma viagem 

com seis pessoas. Não tínhamos imóveis na Itália, vivíamos num apartamento alugado. 

Poucos eram os judeus italianos que possuíam propriedades e, entre eles, lembro-me 

da família Corinaldi (que emigrou para o Brasil na mesma época)  que possuía um 

palácio em Veneza o qual lhes foi restituído após a guerra. 

  

Desembarcamos em Santos em Fevereiro de 1939. Todos vieram para São 

Paulo que era ainda uma cidade pequena: 800.000 habitantes aproximadamente. 

Apenas chegamos e fomos recebidos na casa de Rafael Mayer, amigo dos Vargas. Lá  

encontramos todo um grupo de pessoas poticiamente importantes naquele momento: 

Assis Chateaubriand, Tancredo Neves, Lutero Vargas, Marcondes Filho, Oswaldo 

Aranha, etc....  
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Meu pai começou a trabalhar como  corretor de seguros tornando-se, com o 

tempo, proprietário de uma pequena agência. Vivia-se modestamente mas, Graças a 

Deus, conseguiu com que seus filhos voltassem a estudar. Eu, por exemplo, graduei-

me em Engenharia na Escola Politécnica em 1947.  

A maioria das famílias italianas que chegavam no final dos anos 30 foram 

morar em vilas. Poucos eram os que moravam em apartamentos.   

Foi uma época bastante difícil...! Eu tinha uma saudade pungente da Itália. 

Montanhas, neve, turmas na praia. Na cidade eu era chamado de “olho de Lince” 

porque descubria de longe a chegada de uma turma inimiga. Aqui fomos à procura das 

montanhas: Serra Negra e depois Campos do Jordão da qual nos apaixonamos 

imediatamente. Tudo era diferente. Até no vestir: lembro-me que me chamaram de 

“bicha” por vestir calças kncikerbocker  (um tipo de calças mais largas presa abaixo 

dos joelhos). Obviamente nunca mais usei as mesmas.  

Meu pai trabalhava muito. A família  pesava: éramos em 6 pessoas. Minha 

mãe, meu pai, minha irmã, eu e meus dois avós maternos que emigraram conosco. 

Meu avô Giovanni Furlanetto era um católico muito religioso (meu filho tem o seu 

nome em hebraico, Yohanan). A minha avó era judia, neta de um rabino. Pode-se 

imaginar o que deve ter sido este casamento cerca de 1870: casamento misto em 

Trieste! Foi um amor intenso que durou até a morte!  

A minha avó Elvira Morterra Furlanetto morreu no Brasil com 76 anos. Na 

véspera da partida, em 1939, teve pneumonia que à época era uma doença grave. 

Recordo-me que desembarcou numa ambulância. Tomou um pouco de ar marítimo, 

mas o  seu estado físico era grave e não sobreviveu por muito tempo. Meu avô morreu 

um ano e meio depois, vítima de um cancer de bexiga. O seu último desejo foi o de ser 

enterrado junto à sua  esposa que estava no cemitério judaico, o que conseguimos 

cinco anos após a sua morte. Naquela época o Cemitério Israelita ficava ao lado co 

cemitério católico da Vila Mariana.  Transferimos os seus restos mortais junto ao muro 

divisório, satisfazendo assim a sua última vontade.  

Eu mantenho deste meu avô uma lembrança especial, pois foi ele praticamente 

quem me educou: era uma pessoa muito culta, proprietário de uma tipografia em 

Trieste. Conhecia o judaísmo profundamente, sem todavia abandonar as suas crenças 

religiosas. Muitas vezes era ele que ditava os costumes do judaísmo em casa, 

ensinando a meus pais coisas que eles próprios não sabiam.  Ele dizia que meus pais 

eram “goim”!  
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Quando cheguei em São Paulo tinha apenas 15 anos. Logo fui estudar na 

Escola Dante Alighieri, principalmente por causa da língua italiana. A escola era 

extremamente fascista. O diretor, Attilio Venturi exigia que ao entrar na escola os 

alunos fizessem a saudação fascista e eu me recusei. Já estavam quase me expulsando , 

quando Rafael Mayer interferiu e fui dispensado de fazer tal saudação.  

Em seguida freqüentei o ginásio na escola estatal Dom Pedro II  cujo diretor 

era extremamente anti-semita.  Em compensação,  fazia parte do corpo docente Oscar 

Stevenson,  uma pessoa excelente. Professor de língua portuguesa, ele era muito 

exigente mas justo. Oscar Stevenson tornou-se posteriormente reitor da Universidade 

do Brasil.  

Nesta época tive uma  discussão com um colega de classe (um dos Mesquita)  

que me chamou de “judeu desgraçado”, ou algo similar.  Por essa  razão fui suspenso 

por 8 dias e ele 1 dia. Oscar Stevenson, ao me ver com os livros saindo da escola, 

perguntou: 

-“Bruno, o que você está fazendo?  Você está indo embora? 

Contei-lhe o que se passara. 

-“Isto  não pode permanecer assim. Vamos ao Diretor! 

Fomos  ao Diretor e, no final, Mesquita e eu fomos suspensos por 3 dias. 

Justiça tinha sido feita! Tudo isso são pequenos fragmentos de uma realidade que  

lembro perfeitamente até os dias de hoje!  

À época de Getúlio Vargas havia no Brasil uma forte tendência pró-Eixo com 

uma aliança tácita com Mussolini e Hitler. Qualquer crítica à esse respeito era muito 

perigoso. Com a entrada do Brasil na guerra, ao lado dos Aliados, a situação se 

inverteu completamente. Pelo menos para nós italianos residentes no Brasil. 

Começamos a ser perseguidos pela polícia porque éramos italianos e, portanto,  

inimigos. Lembro-me  de precisar levar sempre comigo um documento, fornecido pela 

CIP(Congregação israelita Paulista), que declarava que eu era “refugiado por 

perseguição religiosa, sendo cidadão italiano”.   

O contacto dos judeus refugiados do nazi-fascismo era a CIP, onde contávamos 

com a ajuda do rabino Fritz Pinkuss. Existia um sistema de ajuda fraterna, mas tudo 

era muito difícil. As casas judaicas.... nem todas abriam as suas portas. E a idéia de 

ajudar aos que chegavam amadureceu somente com o tempo, em particular quando 

ocorreu a emigração egípcia. Aí sim, o espírito de solidariedade tornou-se completo. 

Quando nós chegamos ao Brasil a ajuda não foi tão intensa.  
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Cada família tratava de obter sozinha os vistos para seus parentes que tinham 

permanecido na Europa.  Não existia ainda uma centralização, uma organização nesse 

sentido. Foram anos duros: instabilidade financeira, problemas de adaptação no 

país...E ainda: primeiro enfrentamos uma perseguição porque éramos judeus e 

protestávamos  contra o nazismo e o fascismo e, logo, porque éramos italianos! Dessa 

forma, o clima era permanentemente de tensão e insegurança. Minha avó paterna 

(Elvira) acabou sendo presa por ter se dirigido em italiano a um comerciante. Afinal, 

era a única língua que ela conhecia e dificilmente aprenderia o português. Foi preciso 

ir à delegacia para soltá-la.  

Mesmo para ir a Santos, cerca de 80Km de São Paulo, precisávamos ir à polícia 

e obter o salvo-conduto, um documento que todos os “súditos do Eixo” precisavam ter 

para poder viajar. Recorria-se  a despachantes, economizava-se tempo mas em 

compensação, gastava-se muito dinheiro. Obter um visto do Itamaraty (do governo) 

significava romper uma barreira. Mas, quando o Brasil “mudou de lado” aí então foi 

quase impossível obter tal visto.   

Da minha família permaneceram na Itália  o tio Giuseppe Bruner, diretor da 

Assicurazioni Generali e a filha, nossa prima Rina. Na verdade, Giuseppe foi casado, 

em primeiras núpcias, com uma irmã de meu pai que falecera. Não conseguimos 

convencê-lo a emigrar para o Brasil. Acreditava que estávamos vendo 

fantasmas....Fantasmas? Após certo tempo não recebemos mais notícias suas. Certo dia 

recebemos um telegrama de Zurique:Giuseppe e Rina haviam atravessado os Alpes na 

tentativa de se salvar. Mas, perderam tudo o que tinham quando foram ajudados por 

alguns contrabandistas. Posteriormente, esta minha prima conheceu um oficial do Joint 

em um campo de refugiados na Suíça. Tratava-se de um judeu polonês ortodoxo.  

Acabou casando com ele, fizeram Aliá e moram em Jerusalém.  

  

Um sobrinho do avô Girolamo era Carletto Gugin, portanto meu primo. Ele era 

casado com Isa e teve duas filhas que residem em Trieste: Bruna, viúva do Prof. 

Schraiber e Fulvia Levi. Fulvia e os pais se salvaram dos nazistas pois se refugiaram 

em Oriago (pequeno vilarejo próximo a Veneza). Uma família Zara católica os 

escondeu por três anos.  Esta família está hoje inscrita na Avenida dos Justos em 

Jerusalém, graças a um processo impetrado por Fúlvia Levi.  

Um dos irmãos de minha avó Elvira era Arturo Gutmann (posteriormente 

mudou o seu nome para Bonomi) casado com Amália. Tiveram dois filhos: Carlos 
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(falecido prematuramente em São Paulo ) que era casado com Alba, hoje residente na 

Suíça com os três filhos (Sandra, Marina e Sérgio)  e, Marion, casada como Sigi Hass 

tendo uma filha Daniela. Os 3 moram em São Paulo.  

No final dos anos 30, inúmeras famílias de judeus italianos emigraram para o 

Brasil. Lembro-me que vieram os Camerini  que  abriram um negócio de tecidos 

situado na Rua Florêncio de Abreu. Lívia Camerini, esposa de Oscar Camerini,  deu 

aulas de italiano  para a minha esposa Anna. Minha sogra era rumena da Bessarábia e 

meu sogro russo.  

Havia também a família de Adalberto Corinaldi. Ele também começou a 

trabalhar na Assicurazioni. Adalberto era professor dos filhos do rei de Itália, chegando 

inclusive a morar no palácio real. Seus filhos eram Vittorio Emanuele e Elena. Vittorio 

Emanuele era o rei e Elena, sua esposa , a rainha. Os filhos de Adalberto Corinaldi 

emigraram para Israel. Hoje vivem no Kibutz Bror Chail.  

Entre os imigrantes italianos de origem judaica vieram também os Arnstein 

(Arno), os Brentani (Breitner) e os Camerini. Estes últimos viajaram conosco no Conte 

Grande. Eram 2 irmãos: Oscar e Vittorio. Este último era casado com Gemma Cohen e 

tiveram 2 filhas: Silvia (Weindholtz) e Helena (Moritz). Oscar Camerini teve 2 filhos: 

Enrico e Ugo. Este último se graduou em Física e teve como colega César Lattes. Hoje 

é catedrático de Física Atômica na Universidade de Madison, nos EUA. O outro filho, 

Enrico, que era um grande amigou meu, retornou a Milão na Itália.  

Uma outra família  muito conhecida em São Paulo é  a família Pincherle. 

Emigraram na mesma época que nós viemos para o Brasil. Livio Pincherle  foi muito 

amigo de infância. Nydia Licia, sua irmã,  tornou-se atriz teatral em São Paulo e era 

casada com o ator Sérgio Cardoso. Nydia Licia frequentara a escola hebraica em 

Trieste e foi colega de uma Foá, esposa do ex-embaixador de Israel no Brasil. Lívio 

Pincherle escreveu um livro de memórias “Entre dois Mundos. Memórias de um 

médico judeu italiano brasileiro”. Também de Trieste vieram Nello Morpurgo, pai de 

Liliana Rosenthal, exímio violinista . Tocava na rádio Tupi. Ele trouxe as partituras 

das músicas litúrgicas da sinagoga de Trieste, que foram imediatamente adotadas pela 

CIP e são utilizadas até os dias de hoje.  

Vieram também os Di Segni, os Temin, os Pesaro, os Tagliacozzo, e os Calef, 

entre os quais o Dr. Calef  que era urologista. Lembro-me também de Umberto Beer e 

da família Castelli que se tornou católica.   
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Aos poucos todos se ajeitaram. Meu Tio Vitório com materiais de construção. 

A filha Franca (casada com Cláudio Finzi de Buenos Aires) morreu prematuramente. 

Ela foi, durante muitos anos, secretária emérita do Colégio I.L.Peretz.  

O grupo de judeus italianos formavam o que se chamou ironicamente de  

“Colônia Mussolini”. Dela não fazia parte Victor Civita, cujo verdadeiro nome era 

Levi Civita. Pelos mesmos motivos que os nossos emigrou com seu irmão, um judeu 

observante, para os EUA. Acabou emigrando para o Brasil ao obter a representação da 

história em quadrinhos para o Brasil, enquanto o seu irmão foi para a Argentina.  

Meu tio Mário (pai de Edda Bergman) foi diretor financeiro da indústria de 

chocolates Lacta. Ele era casado com Emma (irmã de meu pai) e tinha 2 filhas quando 

chegou ao Brasil: Gina (já falecida) e Edda (casada com Hans Bergaman). Esta última 

foi  muito ativa na B’nai Brith, tornando-se inclusive presidenta da B’nai Brith do 

Brasil. Meu tio José (grande galã de solteiro com as estrelas do cinema italiano em 

Turim) foi gerente do Banco Nacional da Cidade de S.Paulo em Jahú e depois da filial 

da Rua Marconi em São Paulo. Foi também sócio da Tramiotécnica.  Casado com a 

Tia Laura teve 2 filhos:  Silvana casada com Michael Shawitt (falecido 

prematuramente) e Guido Levi, renomado médico infectologista.  

Tio Carlos fundou a Eqüitativa de Seguros e depois a Piratininga e, finalmente, 

terminado com o Lloyd Oceânico. Casado com Nora Morpurgo teve 3 filhos: Lívio 

(falecido prematuramente) conhecido arquiteto, especializado em iluminação, entre os 

quais o Itamaraty e a Catedral de Brasília; Paulo e Marília (Freidenson) que é diretora 

do Arquivo Histórico Judaico de São Paulo.  

Muitos dos judeus italianos que emigraram para o Brasil no final dos anos 30 

eram técnicos e foram trabalhar nas Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo.  O 

engenheiro Amar tinha sido diretor  das empresas Ansaldo na Itália e Bruno Russi, 

braço direito do Conde Francesco (Chiquinho) Matarazzo, que nada decidia  sem antes 

consultá-lo e ouvir os seus conselhos.  

Entre esses italianos judeus uma pessoa muito interessante foi Renato Salmoni, 

de Schio no Veneto, formado em Química.  Era químico do Codiq, indústria de judeus 

húngaros fabricante de equipamentos para a indústria química. Lá eu fiz o meu estágio 

obrigatório pela Politécnica, sempre indo na garupa da moto de Renato Salmoni. Ele 

era irmão de minha Tia Laura e morreu prematuramente. Sua esposa, Anita Salmoni 

era uma pessoa de grande cultura e autora de vários livros entre os quais: Você 

Voltaria?(Torneresti?) publicado pela Editora Shalom em 1979. Foi também Diretora 
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do Instituto Ítalo Brasileiro realizando um trabalho de intercâmbio entre Brasil e a 

Itália.  

No período em que emigramos, Oswaldo Aranha era Ministro do Exterior no 

Brasil.  Pelo que me recordo, ele não interferiu nem a favor, nem contra a comunidade 

judaica. Mas, o governo de Getúlio Vargas era mais anti-semita do que filo-semita. O  

episódio de Luís Carlos Prestes e Olga Benário é prova disto.  Realmente não se podia 

falar abertamente contra o Eixo e/ou a favor dos judeus. A polícia política de Filinto 

Muller circulava pelas estradas: devíamos estar atentos e não falar contra a Alemanha.  

Profissionalmente tive, por trinta anos, uma fábrica de impermeabilizantes 

(Wamex). Posteriormente, fui Diretor de uma famosa agência de Turismo (Maringá).  

Também fui Diretor da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e, 

fundador do IBI (Instituto Brasileiro de Impermeabilização) do qual fui presidente 

duas vezes.  

Na vida comunitária judaica dediquei-me muito à B’nai Brith, tendo ocupado 

os cargos de Presidente Nacional e Presidente da seção Latino Americana. 

Posteriormente, fui também secretário geral da Confederação Insraelita do Brasil, sob 

a grande liderança de Benno Milnitzky.  

O grupo familiar de 33 pessoas que chegaram no Brasil em 1939, agora conta 

com mais de 100 pessoas entre filhos, netos, bisnetos e agregados.  

Eu sou casado com  Anna Kulikovsky desde 1949. Tenho  três filhos (Cláudia, 

Silvia, Fábio) e seis netos (Mônica, Marcelo, Flávio, Gabriel, Tatiana, Priscilla). Todos 

são bons brasileiros e bons judeus! 



 202

CARLA MONDOLFO MIELI 

 

Depoimento de Carla Mondolfo Mieli à autora. São Paulo, 3 de abril de 2007. 

Carla Mondolfo Mieli nasceu em Livorno, filha de Alfredo e Ada Del Vecchio 

Mondolfo. Deixou a Itália devido às leis raciais contra os judeus. 

No momento do exílio, tinha 13 anos. Fazia parte de uma família abastada de 

comerciantes que tinham representantes e revendedores em muitas cidades italianas. 

Lembra que o pai, fascista como muitos judeus italianos, havia sido 

“squadrista” em 1921, tendo participado da Marcha sobre Roma em 1922. 

A reação às leis raciais foi terrível e Carla lembra com tristeza que foi expulsa 

da escola. 

Na Itália, naquele período, não existiam escolas particulares que não fossem 

religiosas, assim Carla estudava nas escolas estatais. Depois das leis raciais, o rabino 

da cidade, Alfredo Toaff, juntamente com os dirigentes da comunidade judaica e com 

os professores judeus que haviam sido expulsos das escolas do governo, abriu um 

ginásio judaico. 

 

“Meus pais entenderam que a única possibilidade para os judeus era a de 

deixar a Itália. Conseguiram obter vistos de turista, por seis meses, para o Brasil, 

visto que depois foi transformado em permanente por um agente aduaneiro brasileiro 

judeu, um certo Sr. Mendes”. 

 

Os avós paternos, a quem Carla era particularmente apegada, não quiseram 

deixar a Itália para não se desfazer das lojas e porque não acreditavam que realmente 

houvesse perigo para os judeus. 

Quando perceberam a situação, refugiaram-se em uma aldeia, Casciana Alta, 

perto de Casciana, onde a avó ia todos os anos para tratar-se nas termas. Ficaram lá, 

foram ajudados por vizinhos, pagos a peso de ouro com a construção de abrigos anti-

aéreos para todos, mas por sorte sobreviveram e se reuniram com a família no Brasil. 

Antes de partir, os pais de Carla venderam a casa e tudo que a mesma continha, e por 

“nada”, a pessoas que por sua vez as revenderam em leilões. 

Muitos italianos compravam os bens dos judeus que deixavam a Itália para 

refugiar-se no exterior, compravam a preços muito baixos e revendiam pelo valor real 

das coisas, conseguindo enriquecer à custa daqueles que emigravam. 
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Os avós maternos moravam em Ancona, também eram comerciantes e tinham 

um belo apartamento; foram refugiar-se no campo e viviam e se vestiam como 

camponeses. Após a guerra ficaram na Itália. 

 

Havíamos embarcado no Augustus em 25 de agosto de 1939 para ir para o 

Brasil, quando logo depois nos fizeram descer do navio porque os cidadãos italianos 

não podiam sair da Itália, que estava em estado pré-guerra. Provavelmente 

demonstrando ser judeus e, como tal, considerados não italianos, conseguimos re-

embarcar em 1o de setembro de 1939 (dia da invasão da Polônia) no navio Cabo 

Santo Antonio, da frota Ybarra. 

 

A viagem foi horrível; o navio estava lotado, praticamente todos eram judeus 

de várias nacionalidades. Mulheres e homens foram separados para poder ocupar 

melhor os espaços.  

Comemoramos o Rosh Hashaná a bordo, diz Carla, e me pareceu uma coisa 

muito triste, pois estava habituada a comemorar as festas em casa da minha avó 

paterna, que era muito religiosa e em cuja casa eu havia praticamente crescido. 

 

Chegados ao Brasil meus pais conheceram vários judeus italianos, exilados 

como eles: os Temin, os Faldini, os Camerini, os Pincherle, os Bondì, os Anau, os 

Bassani, os Sonnino, os Zaban, etc. 

Como já disse, na Itália tínhamos uma situação econômica muito boa, mas 

como não era permitido sair da Itália com mais de mil liras por pessoa, de um 

momento para outro nos encontramos em estado de penúria. A CIP nos ajudou de 

muitas maneiras; por exemplo, pagou nosso aluguel por três meses. Meu pai, por 

sorte, conseguiu encontrar trabalho como representante, e, pouco a pouco, as coisas 

começaram a caminhar bem de novo. 

 

Nós nos ambientamos logo, mas no início não foi fácil. O povo brasileiro em 

geral era muito bom. 

O diretor do Colégio Dante Alighieri, onde me matricularam, era anti-semita e 

rasgou meu boletim diante dos meus pais, porque era de uma escola israelita. Não 

reconheceu os estudos que eu havia feito, e eu precisei recomeçar do ponto em que 
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havia deixado de freqüentar as escolas públicas fascistas. Entre os colegas de classe 

sentia-se o anti-semitismo e ao longo dos corredores do colégio devíamos fazer a 

saudação fascista. O diretor Venturi dizia “foram os capitalistas judeus que quiseram 

esta guerra!!!”. 

Viemos a saber, mais tarde, que outras escolas, como o Mackenzie, por 

exemplo, aceitavam os boletins das escolas israelitas.      

Durante a guerra o colégio passou a chamar-se Visconde de São Leopoldo. 

 

Nunca senti saudades da Itália ou dos italianos. Eu odiei a Itália. A primeira 

viagem que fizemos para o exterior foi para Israel. Quando voltei para a Itália, eu 

estava pronta a brigar com todos. Eu só tinha saudades de Livorno e dos tempos em 

que era menina. 

 

Durante o Holocausto, perdemos um primo de papai, Viterbo, junto com os 

Guetta, que foram metralhados na rua e Ermanno, filho de tia Iole, morto em um 

comboio que o levava aos campos de extermínio. 

Tivemos notícias do que havia acontecido na Itália somente no final da guerra. 

 

Nunca freqüentamos o ambiente italiano fascista, e pouquíssimo os italianos 

em geral. Apenas chegados ao Brasil, freqüentávamos a sinagoga da Abolição e, 

depois, a do clube A Hebraica, onde continuo indo. 

    

Sempre trabalhei como voluntária na comunidade israelita de São Paulo. Foi 

membro da sociedade beneficente Scudo Rosso di Davide, dirigida por Gemma 

Camerini e localizada em baixo do Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. “Escudo 

Vermelho de Davi” era o antigo nome da WIZO. 

Em 1947, casei com Loris Mieli, vindo do Egito, ele também judeu italiano. 

Loris não era muito religioso, mas era muito sionista e depois, com o tempo, começou 

a interessar-se também pela religião. 

 

Eu voltei para a WIZO no grupo Yarden, que era o grupo das jovens casadas, e 

passei por todos os cargos, até chegar à presidência, e depois me quiseram no Centro 

São Paulo, onde fui vice-presidente por muito tempo, e depois presidente. 
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Por muitos anos trabalhei contemporaneamente no Hospital Israelita Albert 

Einstein, primeiro no refeitório dos médicos e depois, quando souberam que eu era 

psico-pedagoga e fonoaudióloga, me deram um consultório e trabalhei como 

profissional voluntária até que abriram um núcleo assistencial em uma favela, onde 

era difícil poder trabalhar. Ainda agora, como voluntária, recebo crianças com vários 

problemas, que ainda me procuram. Continuo indo à WIZO e agora faço parte do 

Conselho Deliberativo. 

 

A coisa mais importante que procuro destacar é “Não Esquecer”. 

É preciso dar a conhecer aos jovens o que aconteceu, e infelizmente esta é uma 

“doença” cíclica. É necessário dizer “NUNCA MAIS”! 

 

Eu sou viúva, infelizmente, de um marido maravilhoso, tenho dois filhos, 

Magda e Maurizio, cinco netos e quatro bisnetos: Moshe estudou quatro anos em 

Israel, voltou porque seu pai morreu, Amélia, que tem o nome de minha avó, é casada 

com um bom judeu, David, eles têm dois filhos belíssimos, Tali, de sete anos, e Arieh 

(o meu rei). Vanessa ainda não se casou (vamos esperar). 

Perla é a minha neta “valente”, estuda e trabalha em Israel (ainda não 

encontrou a alma gêmea).  

Moshe tem um casal de gêmeos, Daniele e Gabriella. 

Meu filho tem uma filha de dezessete anos, Giselle Raquel. 

 

E assim, eu apresentei minha família! 
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Carlos alberto levi
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ENRICO CAMERINI  

 

Teve o prazer de conhecer Enrico Camerini, durante uma minha palestra sobre 

os judeus italianos no Brasil, em Milão, em 31.1.2007, na Livraria Claudiana. Esta 

deposição faz parte de um testemunho que Camerini deu na escola “G. Agnesi” de 

Milão, com o título “Come ho vissuto le leggi razziali”. Deste testemunho, selecionei 

alguns trechos que fazem referencia à sua família no momento da promulgação das 

leis raciais e à procura de um refúgio no Brasil. Transcrevi literalmente suas 

palavras, como estavam no texto que ele mesmo me enviou via e-mail em São Paulo. 

 

Eu e meu irmão, que é um ano mais velho que eu, estávamos no hospital, no 

isolamento porque estávamos com escarlatina. Minha irmã (Noemi) havia nascido há 

pouco, tinha só alguns meses e fomos para o hospital para evitar o contágio. 

Lembro-me que meu pai vinha nos visitar e nos olhava por uma janela que 

dava para o corredor. Um dia veio nos visitar, pegou o jornal “Corriere della Sera” e 

o colocou contra o vidro... dizia “Promulgate leggi razziali” (Promulgadas leis 

raciais). Eu não entendi muito bem, mas depois, com o tempo, entendi que não 

podíamos mais ir à escola, não nos queriam mais. Ora, para um menino de 12 anos 

sentir-se marginalizado, expulso, enxotado, não era agradável. Eu me perguntava por 

quê?... o que havíamos feito de errado? 

(...) Então houve este problema: o que fazemos, o que não fazemos? Minha 

mãe, entretanto, havia nos matriculado na escola judaica na Via Eupili, eram dois 

prédios pequenos... e eu iniciei o segundo ginasial na escola judaica, um pouco 

perturbado por esta novidade. 

Enquanto isso meu pai, nunca lhe agradecerei o suficiente, pensou em sumir 

dali. E assim, em janeiro de 1939, meu pai (Oscar Camerini), minha mãe (Lívia Dal 

Seno Camerini), meu irmão, eu e minha irmãzinha, que tinha um ano, partimos para o 

Brasil. Por que o Brasil? Porque papai tentou conseguir o visto para os Estados 

Unidos e não deram, o visto para a Argentina e não deram, o visto para o Brasil e 

disseram sim. Imaginem um homem de 40 anos, com mulher e três filhos, que larga 

tudo, meu pai era comerciante, que vai enfrentar uma vida nova em um país como o 

Brasil, o Brasil de ´39, não aquele de hoje, que é outra coisa. Foi uma aventura 

bastante difícil, sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, porém nós nos saímos 

bem.  
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As minhas sensações e reações a esta expulsão da escola são muito difíceis de 

descrever, porque vocês podem imaginar... o sentimento de... mas o que eu fiz de 

errado?... etc. 

Ao mesmo tempo minha mãe, professora no Istituto Magistrale “Rosa Maltoni 

Mussolini”, hoje “G. Agnesi”, foi expulsa da escola pelas leis raciais, portanto mais 

um motivo para ir embora. Minha mãe depois teve muitas experiências de ensino 

também no Brasil, lecionou italiano, etc. 

(...) Eu me vi de volta ao primeiro ginasial, tive de refazer o primeiro ginasial 

no Brasil no meio de um grupo de brasileiros que falava português, e eu não.      

Tive de superar este obstáculo de qualquer maneira. Devo dizer que naquela 

época muitos judeus italianos haviam seguido o exemplo de meu pai.   

Meu pai foi, se não o primeiro, um dos primeiros, e muitos judeus italianos se 

reencontraram em São Paulo e começaram a fazer amizade, a estabelecer uma 

espécie de pequena colônia (a Colônia Mussolini), lá tínhamos amigos, cada um 

lutando com os seus problemas, procurando adaptar-se a seu modo e seguindo um 

pouco os noticiários. Em ´39 ainda não se sabia sobre os campos de concentração, 

havia o perigo, esperava-se qualquer coisa... 

A irmã de meu pai, Jole Camerini, casada com um certo Goldschmiedt, estava 

em Milão, tinham um filho um pouco mais velho que eu. Haviam mandado o filho para 

a Inglaterra para ficar com amigos, eles ficaram em Milão. Em dezembro de 1943 

decidiram fugir para a Suíça. Foram para um lugar perto de Morazzone, perto de 

Varese, em casa de amigos que os puseram em contato com contrabandistas, esses 

carregadores que passavam a fronteira com a Suíça, os quais se comprometeram a 

acompanha-los até lá, cobrando metade adiantado e metade quando os conhecidos 

voltassem. Pegaram o dinheiro, os levaram até a fronteira suíça e simplesmente os 

venderam aos “repubblichini”, que eram os italianos que haviam aderido à república 

de Salò, isto é, os fascistas de então. 

Entre parênteses, quando se fala dos nazistas que deportaram os judeus, aqui 

na Itália eles foram muito ajudados pelos italianos “repubblichini”, isto é, os fascistas 

que ficaram aqui, etc., por isso não eram apenas os nazistas. De qualquer maneira, 

foram vendidos aos “repubblichini”, que os levaram de volta a Milão, para a prisão 

de San Vittore, depois de um ano foram colocados em um vagão de carga e levados 

para Auschwitz e nunca mais se soube nada deles. Estas coisas nós soubemos depois, 
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à medida que aconteciam, e nunca agradecemos suficientemente a coragem de meu 

pai em escapar. 

     

(...) Eu voltei para a Itália por razões de trabalho. No Brasil eu me dediquei à 

pintura, eu era pintor e, para manter a família, trabalhava em publicidade. Depois, 

com o tempo, fui trabalhar em uma grande empresa internacional, uma agência de 

publicidade americana, a qual me mandou para Nova York para um estágio, em 1961, 

onde conheci um homem que me disse: “escute, porque não vem trabalhar em Milão, 

na McCann Erickson”... e eu, circulando há um ano, aceitei a proposta interessante e 

voltei para a Itália com mulher e três filhos, três filhos brasileiros. Devo dizer que o 

Brasil daqueles anos me dava um pouco a sensação de alguém que vai a um baile e 

fica sentado em um canto observando, enquanto todos dançam. Era na Europa e nos 

Estados Unidos que as coisas aconteciam. Então eu voltei, voltei porque o tempo 

havia passado e porque, digamos também, eu havia perdoado. Tendo mudado o 

governo, tendo mudado as classes dirigentes, não havia motivo para guardar rancor. 

 

Diante das discriminações das leis raciais, colegas de minha mãe disseram 

“Mors tua vita mea” (Tua morte, minha vida). 

 

(...) Fui educado em um ambiente onde muitos conhecidos de meu pai e os 

meus amigos eram judeus, onde havia algumas cerimônias religiosas: não sei... três 

vezes por ano íamos à sinagoga: na Páscoa, no dia do jejum e no ano novo judaico... 

mas sem acreditar muito, mantendo as tradições. Foram estas tradições, no fundo, que 

mantiveram este povo judaico unido, apesar do fato de que até cinqüenta anos atrás, 

não tinham uma terra, um país. 

(...) O fato de ter mãe judia faz de você um judeu... Minha mãe, Lívia dal Seno 

Camerini tinha a mãe judia, o pai não era judeu. Mas não sendo religiosos, nem ele 

nem ela, nunca houve um conflito. Em 1933 iniciaram-se as perseguições raciais 

contra os judeus na Alemanha, com a ascensão de Hitler ao poder. Minha mãe, 

sabendo do problema que ser judeu estava se tornando, converteu-se ao judaísmo, 

tomando o banho ritual, e meus pais se casaram novamente segundo o rito judaico. 

Minha mãe queria dar uma demonstração de solidariedade a meu pai. Enquanto 

muitos judeus se batizavam, para esconder o fato de ser judeus, minha mãe escolheu 

ser judia. Mas em geral não se escolhe. É muito difícil definir o que é ser judeu...   
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ETTORE BAROCAS 

 

 Depoimento de Ettore Barocas à autora. São Paulo, 12 de abril de 2007. 

 

Nasci em Viareggio em 1925, filho de Leone Barocas e Marta Pacifici 

Barocas. Hoje, neste ano de 2007, tenho portanto, 82 anos. Minha família emigrou 

para o Brasil em 1939, quando eu tinha 13 anos e freqüentava a 3a ginasial. Quando 

fui me matricular na 4a ginasial, não me aceitaram, por ser judeu. Eu poderia ter 

insistido alegando que meu pai era fascista e havia lutado em duas guerras, não 

deveria ser discriminado, mas não me ouviram. Meu pai, Leone Barocas, antes das 

leis raciais havia sido fascista e havia fundado a seção do Fascio de Pietrasanta. 

Tinha participado como voluntário na guerra 1915-1918 e depois na guerra da Líbia. 

A proclamação das leis raciais foi um raio em céu sereno para minha família, 

que quase não queria acreditar que Mussolini houvesse chegado a tanto. 

Antes de ser expulso como judeu, meu pai trabalhava no Istituto Nazionale 

Assicurazioni (INA), na seção de seguros de vida. Minha mãe tinha uma mercearia. 

Quando meu pai deixou o partido e foi despedido do INA, continuamos a viver com o 

dinheiro do trabalho de mamãe.  

Decidimos, então, emigrar, e escolhemos o Brasil porque um primo de meu 

pai, Luciano Ventura, já estava neste país. 

Conseguimos um visto de turista para o Brasil com o cônsul de Livorno, pela 

intervenção de uma agência de turismo que havia nos vendido as passagens de navio. 

Vendemos todos os nossos bens, cujo produto entrou pouco a pouco no Brasil, quando 

conseguimos obter o visto permanente. 

Viajamos a bordo do navio Principessa Giovanna, em classe única, que estava 

cheia de judeus austríacos e alemães que iam para a Bolívia. Nós éramos os únicos 

judeus italianos. Desembarcamos em Santos em 29 de maio de 1939. 

Prosseguimos para São Paulo com a intenção de nos hospedarmos em uma 

pensão na Praça da República, mas quando meu pai percebeu que era um bordel (!!!), 

nos transferimos para uma outra pensão na rua Canuto do Val e, pouco depois, para 

uma casa no bairro do Belém, perto da fábrica onde meu pai trabalhava. 

No início estávamos muito desambientados, não existia nenhuma comissão de 

ajuda especial para nós, judeus italianos e tínhamos medo de tudo, e fomos até 

roubados por um despachante que tentava obter o visto permanente e que pediu e 
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conseguiu 1 conto de réis (1000 dólares hoje?) para cada pessoa da família... no total 

de 3 contos de réis!!! Nem mesmo a polícia conseguiu reaver o dinheiro extorquido. 

Conseguimos, mais tarde, a carteira modelo 19 vermelha, (aquela para estrangeiros, 

como hoje?), não a carteira permanente, que era verde.  

Nós nos ambientamos bem depressa. Eu passei a fazer parte de um grupo de 

jovens judeus italianos que se reuniam no Edifício Esther, na Praça da República, por 

motivos religiosos e recreativos. Este grupo havia sido formado por Enzo Ventura, 

diretor do culto da sinagoga da Abolição, que organizava interessantes atividades 

religiosas e recreativas.  

 

Estudei no Colégio Dante Alighieri, cujo diretor, Venturi, fazia discursos 

contra os judeus, taxando-os de maçons e anti-italianos. No Dante, todos os sábados, 

como na Itália, reuniam-se os balilas, enquanto a Juventude Fascista organizava as 

suas reuniões e desfiles após o trabalho, no Palestra Itália. Por tudo isto eu fui 

transferido para o Colégio Mackenzie. 

 

No início, meu pai abriu uma fábrica de sabão na Av. Celso Garcia, em um 

bairro chamado Belém. Quando apareceu a primeira máquina de lavar na FEBEM – 

Fundação Estadual do Bem Estar do Menor, para obter o sabão em pó usado nessa 

máquina era preciso ralar o sabão de coco bem seco!!! Mas os problemas para 

importar a matéria prima levaram a família a vender a fábrica e a abrir uma 

metalúrgica com um sócio, Giulio Bolaffi, pai de meu amigo Gabriel Bolaffi. 

 

Quando o Brasil entrou em guerra contra as potências do Eixo, meu pai, como 

italiano, precisou transferir a firma a um brasileiro e como administrador foi 

escolhido o nosso contador de confiança (!!!). Ele se revelou um velhaco e roubou 

tudo. Neste ponto meu pai desistiu de trabalhar por conta própria e foi trabalhar na 

firma de tecidos de Ivo Faldini (outro judeu italiano emigrado antes das leis raciais). 

Eu fui trabalhar no banco de Raffaele Mayer, um judeu triestino que tinha vindo nos 

anos 20 e enriquecido em São Paulo.  

Mais tarde fui empregado pela empresa de Leon Feffer, começando como 

vendedor e tornando-me, a seguir, diretor do setor de exportações. Afastei-me em 

1955. 
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Até o fim da guerra, não tínhamos notícias sobre o que acontecia na Itália, mas 

não perdemos parentes durante o Holocausto. A família sempre evitou contatos com 

os vários italianos fascistas. Lembro-me da existência de um grupo anti-fascista 

italiano, dirigido por Tamagni e Orlandi (sócio do amigo Rimini em uma gráfica), 

chamado “Itália Livre”. 

 

Sou casado com Fany Cogan, de origem moldava, e tivemos três filhos: 

Eliezer, que vive em Israel, Débora que vive em Ubatuba (SP), e Judith, que mora 

aqui em São Paulo. Não transmitimos a cultura italiana aos nossos filhos, porém 

Eliezer e sua família conseguiram obter o passaporte italiano. 

Falávamos italiano enquanto minha mãe vivia, depois decidimos que seria o 

português.    

 

Na Itália éramos religiosos e, em Viareggio, íamos à sinagoga no Shabat e nas 

Grandes Festas. Em São Paulo começamos a freqüentar a sinagoga da Abolição, 

depois, quando entrou o rabino Mazeltoff, que rezava em português, procuramos um 

outro templo, como a sinagoga Beth-El. Mas agora eu continuo a freqüentar a 

sinagoga da Abolição. 

 

Sempre fui sionista, fiz parte do Movimento Sionista Betar e colaborei com a 

Organização Sionista Unificada, da qual fui diretor por muitos anos. Também fui 

diretor do Colégio Israelita Peretz e sou conselheiro vitalício do Clube Hebraica. 

Quando a guerra acabou, nunca pensamos em voltar para a Itália; não 

sentíamos saudades do país e agora, quando vamos à Itália para turismo, nos 

sentimos quase estrangeiros. 
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GIUSEPPE SADUN 

 

Biografia de Giuseppe Sadun escrita pela autora tendo como base uma 

entrevista direta com ele, em 1996, e uma entrevista feita pelo Núcleo de História Oral 

da AHJB, realizada por Adriana Terni Jacobsberg e Marília Levi Freidenson, em junho 

do mesmo ano. 

 

Giuseppe Sadun nasceu em Milão em 25 de junho de 1911. Vivia em Milão, 

onde era operador da Bolsa de Valores de Roma, como seu pai havia sido antes dele. 

Na época da entrevista, tinha 85 anos. Faleceu em São Paulo, em 1999. 

Não era religioso e dizia que a maior parte dos italianos não era muito 

observante, mas ia à sinagoga, como ele também, nas Grandes Festas. 

Quando da proclamação das leis raciais morava em Florença. Decidiu emigrar 

para o Brasil, pois seu irmão mais velho já havia emigrado, porque seu pai receava que 

fosse convocado para a guerra. 

Giuseppe Sadun emigrou para o Brasil em 1939. Até aquele momento não tinha 

acreditado que o anti-semitismo se firmasse na Itália e se deu conta da situação apenas 

quando perdeu o emprego. Escolheu o Brasil a conselho do prof. Giorgio Mortara, e 

emigrou junto com a irmã, Miriam. Seu primeiro emprego foi em São Paulo, na firma 

de Louis Dreyfus. Em seguida trabalhou na fábrica de laminados de aço De Martino, 

depois na Fazenda Amália, de Francisco Matarazzo, no laboratório Arsion di 

Comenale e afinal, e por 34 anos, na firma Securit, de Aldo Magnelli, que fabricava 

móveis para escritório e cozinha. Quando Aldo morreu, continuou a trabalhar com o 

filho dele, Sandro. 

Aldo Magnelli merece uma pequena lembrança. Não era judeu, mas era casado 

com uma judia alemã, e quando na Itália se começou a falar de anti-semitismo, decidiu 

emigrar para o Brasil, para evitar que sua esposa tivesse os mesmos problemas pelos 

quais, naquele período, passavam os judeus alemães. Aldo Magnelli era irmão do 

famoso pintor milanês Alberto Magnelli, sua casa, situada no bairro dos Jardins, em 

São Paulo, era muito bonita, com uma profusão de quadros modernos importantes. 

 

Giuseppe Sadun descendia dos Sadun de Pitigliano e contou, a esse respeito, 

um famoso caso processual, acontecido entre seu avô, Salomone Sadun, e seu sócio 

Rosselli, devido a uma mina de mercúrio da qual eram proprietários. Rosselli tinha 
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comprado as ações da mina de Salomone depois de ter sido comprovado, através da 

perícia feita por um técnico vindo da Alemanha especialmente para isso, que a mina 

estava inundada e, portanto, sem possibilidade de ser explorada. O contrato havia sido 

feito no Templo. Pouco depois, a mina recomeçou a funcionar e Salomone, mesmo 

percebendo que havia sido embrulhado, não recorreu, julgando que um contrato 

ajustado no Templo fosse irrefutável. 

Alguém o convenceu depois que, tratando-se de uma fraude, esse contrato, 

mesmo se feito em uma sinagoga, não tinha nenhum valor. Salomone então iniciou 

uma ação contra o sócio, mas perdeu. Parece que existe, ainda hoje, um livrinho com a 

história deste processo. 

 

Giuseppe Sadun, logo depois da guerra, voltou para a Itália para visitar a mãe, 

tomando o primeiro avião da KLM que ia para a Europa. A viagem foi longa e cheia 

de etapas: Amsterdam, Paris, Roma, e finalmente Milão. Ali reencontrou a mãe, que 

havia sido internada em um sanatório, com tuberculose, e a irmã, que havia se casado 

com um Luzzato e com o qual havia se refugiado na Suíça para escapar às 

perseguições, internada em um sanatório para doenças mentais. 

Retomou seu trabalho no banco, mas o que ganhava era tão pouco que não era 

suficiente para sustentá-lo. A mãe, com grande generosidade, aconselhou-o a voltar 

para o Brasil. 

Ele havia feito muitos amigos no Brasil, na colônia judaica italiana, como os 

Milano, os Avigdor, os Castelli, os Capannari, os Schreiber, os Calabi (um dos quais, 

Andréa, naquele período era secretário do Ministério da Fazenda), os Mortara e os 

Segre. 

Ele casou-se na sinagoga da Abolição com Anna Maria Funaro. 

 

Durante a entrevista, Giuseppe Sadun falou-me com orgulho de sua última 

atividade: tinha terras em Campos do Jordão, nas quais havia plantado, há muito 

tempo, castanheiras. As árvores haviam começado a dar frutos, com tanta generosidade 

que ele já fornecia  alguns supermercados de São Paulo.  
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LAURA SALMONI LEVI 

 

Projeto Memória da CIP. Depoimento de Laura Salmoni Levi à Marilia Levi 

Freidenson e Gaby Becker. São Paulo 2 de dezembro de 1991. 

 

Esta entrevista que, como as outras, transformei em uma biografia, é a meu ver 

muito interessante, porque a entrevistada insiste no assunto “religião judaica” e 

“assimilação”. A entrevistada não assume nunca, sequer em parte, a culpa de não saber 

nada com relação à própria religião e à história judaica... “ninguém jamais me ensinou 

religião”... não sabia sequer o que significava “escola”... 

Este é um exemplo extremo que confirma o fato de que a maior parte dos 

judeus italianos daquele período não era religiosa, a sua religiosidade se resumia às 

tradições e às Grandes Festas. 

Digno de nota também é que ela assumiu, em relação a ela própria e aos judeus 

de Ancona, a palavra raça... “eram muito ligados entre eles, não pela religião, porque 

ninguém a praticava, mas pela “raça” 143... 

Uma coisa importante é que ela ressalta que, mesmo não tendo nunca existido 

uma comissão de ajuda específica para os judeus italianos refugiados, o Sr. Wilhelm 

Speyer e sua esposa, Anita Speyer, haviam fundado uma Casa da Juventude (CAJU), 

fechada em 27 de março de 1941, onde todos os sábados à tarde e domingos pela 

manhã, reuniam rapazes e moças judeus, que recebiam educação religiosa e faziam 

amizade entre si, participando também de excursões organizadas pelo próprio Speyer. 

A finalidade dos Speyer era a de: 

 

Preparar moral e espiritualmente a nossa juventude para enfrentar o destino judaico e 

para assumir a responsabilidade da futura Congregação Israelita Paulista (CIP). 

Quem se dispõe, em um novo continente, em um ambiente cultural novo, a educar uma 

geração de filhos e filhas descendentes de pais sobreviventes do desastre, necessariamente 

deverá enfrentar situações nas quais será inevitável escolher entre a simpatia para com os 

pais e a orientação dos filhos. 

 

Laura Salmoni Levi nasceu em Schio (Vicenza) em 1919, filha de Guido 

Salmoni e Clara Fuá. Guido Salmoni era médico, triestino, e havia vencido um 

                                                 
143 Projeto Memória da CIP. Entrevista com a Sra. Laura Levi, p.10 do texto 
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concurso com o qual se tornou diretor do hospital de Schio. Laura tinha um irmão 

quatro anos mais velho, Renato Salmoni. Permaneceram em Schio até a morte do pai 

(ela estava com 15 anos), quando se transferiram para Ancona, para ficar com os pais 

da mãe. Renato Salmoni formou-se em engenharia pela Universidade de Pádua. 

Em Ancona, a vida judaica quase não existia, conta Laura, havia um único 

rabino e uma sinagoga ainda localizada no antigo gueto. O avô, Geremia Foà, deveria 

ter estudado para ser rabino, mas depois tornou-se médico e dedicou-se à sua 

profissão. A avó, Laura Schwarz, era de Viena. Seus dois filhos homens também se 

tornaram médicos e sempre exerceram sua profissão em Ancona . 

Seu avô não era religioso, mas um contestador, e Laura Salmoni conta que uma 

vez uma velha senhora que discutia com ele sobre religião, no fim do diálogo lhe disse, 

“Dr. Geremia, o senhor faria até um rabino perder a fé com estes argumentos”. Ele ia 

à sinagoga, que ele chamava de escola, só uma vez por ano, no aniversário da morte de 

seu pai. Seus pais também não eram religiosos, porque haviam igualmente crescido em 

famílias muito liberais.  

Voltando para Ancona, Laura também parou de freqüentar a escola pública, 

continuando a estudar em casa... aprendi tudo que uma jovem de boa família devia 

saber... 

Em Ancona, todos os seus amigos eram judeus, eram muito ligados, mas não 

pela religião, ligados somente pelas lembranças. Em Ancona, segundo Laura, não se 

sentia nenhum tipo de anti-semitismo, mesmo durante a guerra. Seus avós foram para 

o campo, onde tinham terras, e os próprios carabinieri iam avisá-los quando patrulhas 

de alemães passavam pela área.  

 

Em 1935 casou-se com o advogado Giuseppe Levi e foi morar em Turim, onde 

ele trabalhava na Assicurazioni Generali, e onde nasceu sua primeira filha, Silvana. 

Ela também não percebeu nenhum tipo de anti-semitismo em Turim, só quando vieram 

as leis raciais precisaram despedir a empregada. Um carabiniere que devia verificar se 

realmente não existiam empregadas católicas, desculpou-se, dizendo: “Veja, senhora, 

veja meu uniforme, não posso falar porque estou vestido com ele, mas espero que 

entenda o que eu penso, o que eu gostaria de dizer...” 

Em 1938, devido às leis raciais, o marido foi demitido do trabalho, a filha 

expulsa da escola, e então decidiram refugiar-se no Brasil. 
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Em janeiro de 1939 embarcaram no navio Augustus rumo a Santos, junto com a 

família Levi, de Trieste, parentes do marido. 

Dos vistos para o Brasil ocupou-se Carlo Alberto Levi, que já havia trabalhado 

no Brasil como diretor da Assicurazioni Generali e que, ajudado pela própria firma, 

voltava para lá após as leis raciais. 

Em Santos, muitas das coisas que haviam levado e que, segundo os guardas 

aduaneiros poderiam ser vendidas, foram confiscadas. 

Em São Paulo, onde todos os Levi moravam, ficaram por cerca de um ano. 

Giuseppe Levi encontrou trabalho através de Raffaelle Mayer, no primeiro momento 

em uma das fábricas de propriedade do Banco Ítalo Brasileiro, a Bomboniére 

Hollywood, onde aprendeu a falar português, e depois como diretor de uma agência do 

próprio banco em Jaú (SP). Laura Levi conta que os brasileiros eram muito gentis e 

hospitaleiros, especialmente em Jaú e também os italianos antifascistas. 

Em 1941 nasceu seu segundo filho, Guido. Ficaram em Jaú por mais de três 

anos, voltando depois para São Paulo. Freqüentaram por pouco tempo a sinagoga 

sefaradita da Abolição, e em 1958, quando foi inaugurada a CIP, passaram a freqüentar 

esta nova sinagoga de rito askenazita que, ao menos para os judeus triestinos, era mais 

próximo do tipo de culto ao qual estavam habituados em Trieste. 

Mas, como na Itália, continuaram a freqüentar a sinagoga somente nas Grandes 

Festas. 

O filho, Guido, tornou-se médico e afastou-se totalmente do judaísmo, 

convencendo também sua esposa, uma jovem da família Arendt, religiosa, a segui-lo e 

também seus dois filhos. Um episódio divertido, mas que faz pensar, aconteceu com 

Guido Levi, quando, como médico, foi chamado a Jundiaí por um nobre italiano, 

algum príncipe, um nome muito antigo, conta Laura Levi. Estava muito doente, quase 

à morte. Ficou contente de saber que ele era filho de italianos e falava italiano. Quando 

lhe perguntou quando seus pais tinham chegado ao Brasil... em 1939!!! A bordo do 

navio Augustus!!! Pobrezinhos, ele disse, que viagem horrível deve ter sido, me 

contaram que o navio estava cheio de judeus!!!   
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MARIA ROMANO SCHREIBER 

 

Depoimento de Maria Romano Schreiber concedido à Maria LuizaTucci 

Carneiro. Belo Horizonte, 26 de março de 1985 e 8 de dezembro de1989. 

 

Nasci em Padova (Itália) no dia 8 de março de 1913. Meus pais- Girolamo 

Romano e Ida Levi Romano- eram descendentes dos judeus que entraram naItália com 

a leva de prisioneiros que as legiões romanas de Tito fizeram naPalestina. Quando 

nasci, dois cavaleiros me esperavam: meus irmãos Salvatoree Giorgio que, durante 

toda a minha vida, me deram amor e apoio. O primeiro,com o diploma de contador, 

continuou a firma paterna demóveis e o segundo, formado em Direito, obteve o cargo 

de secretário dacomunidade israelita de Milão no qual permaneceu até sua imigração 

paraIsrael. 

Em Padova freqüentei o Grupo Escolar Hebraico e, depois, o ginásio no Liceu 

Tito Lívio e, finalmente, a Universidade de Pádua, da qual saí em 1934 com otítulo de 

doutor em História Natural. Lecionei esta disciplina durante quatroanos em um liceu 

particular e, ao mesmo tempo, trabalhei como assistente voluntário junto ao 

Departamento de Biologia onde Giorgio Schreiber, meu futuro marido, lecionava 

Anatomia Comparada. 

Havia na Itália cerca de 40.000 judeus reunidos nas principais cidades, sendo 

as comunidades mais numerosas as de Roma, Milano e Veneza. Gozávamos da mais 

completa liberdade desde a unificação da Itália, protegidos pelos Pactos de Laterano 

entre a Igreja e o governo italiano sob a égide de Mussolini. Havia uma vida 

comunitária bastante intensa sob a direção de um rabino liberal. Comemorávamos as 

festas religiosas e nacionais. As crianças tinham aulas de religião preparando-se para 

o Bar Mitzvá. Freqüentávamos sinagogas instaladas em belos edifícios construídos em 

pedra no puro estilo renascentista. Lia-se a Torá sobre manuscritos em pergaminho. 

Era livre a entrada nas universidades sendo que os jovens judeus se formavam 

conquistando altos cargos junto ao governo e exército. Eram profissionais estimados e 

procurados por sua competência. Até os anos 30, os judeus viviam em plena harmonia 

na Itália convivendo com os colegas católicos. Não escolhíamos nossos amigos entre 

os judeus e, no entanto, havia um menor número de casamentos mistos, se comparados 

com hoje. Não me recordo de atos de anti-semitismo. Por esta razão, a promulgação 
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das leis raciais em 1938, nos colheu de surpresa e rompeu este equilíbrio que nunca 

mais se recompôs. 

Aos judeus italianos foi proibido ter o serviço doméstico de pessoas de "raça 

ariana", o uso de telefone, o casamento misto, a possibilidade de fazer negócios; 

enfim, proibia-se aos judeus de "viver". Estes fugiam pelas mais diferentes rotas 

existentes por toda a península que era, aos poucos, ocupada pelos nazistas alemães. 

E os fascistas colaboravam indicando o paradeiro dos judeus. É verdade que o povo 

italiano, principalmente os mais humildes, auxiliou os judeus a se esconderem 

correndo, às vezes, risco de vida.                                                          

Facilitava o fato de que os judeus eram fisicamente parecidos com o restante 

da população italiana. Muitos conventos em Roma deram abrigo a essas famílias 

judias ajudando-as a se esconderem dos nazistas e dos fascistas. 

Casei-me em 1939 com meu colega de faculdade, Georgio Schreiber, de 

família triestina. Chegamos a residir em Pádova onde Schreiber lecionava Zoologia 

mas, como tantos outros professores judeus, perdeu seu cargo em "defesa da raça” e 

pela escola fascista. Resolvemos procurar trabalho mundo afora pois, na Itália, a vida 

já nâo era mais a mesma. Nossas famílias se dispersaram pelos quatro cantos da 

Terra e nunca mais nos reunimos. Fomos para Trieste e de lá, tentamos imigrar para 

a França, Inglaterra ou Estados Unidos, o que explica os vários vistos em nossos 

passaportes. Havia restrição por causa do sistema de quotas que limitava a entrada 

segundo a 

nacionalidade. Tínhamos medo de deixar a Itália sem ter um trabalho certo 

para ficar. 

Muitos haviam saído assim mesmo impulsionados pelo desespero. Nós não 

pretendíamos imigrar sem segurança e a certeza de que teríamos condições para 

continuar nossos estudos. Não queríamos perder a qualidade de vida que havíamos 

conquistado em nosso país até o momento em que foram implementadas as leis 

raciais. 

E por que escolhemos o Brasil ? Pouco conhecíamos deste grande país. Mas, 

por um acaso eu era amiga de uma italiana que havia se casado com um Matarazzo 

(Paulo) e que morava em São Paulo. Seu nome é Dora Matarazzo cuja família era 

judia, de sobrenome Zukerman (do alem_o Zurken). Dora estava no Brasil 

aguardando o término da guerra e, quando necessário, ela ia e vinha na condição de 

turista. Foi durante uma destas suas viagens à Itália que ela nos aconselhou: 
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-Por que vocês não tentam ir para o Brasil ?- 

Isto era difícil e demorado. O Brasil tinha Getúlio Vargas como ditador e este 

só permitia a entrada de judeus na condição de técnicos. Demos início à tramitação 

dos papéis. Havia a possibilidade de conseguirmos imigrar através de um contrato 

técnico: técnico em pecuária. Nos exigiram uma série de documentos. Tínhamos que 

comprovar o que não era real: a prática em pecuária. Por esta razão, Giorgio se viu 

obrigado a arranjar um diploma de técnico em Zootecnia, o que foi possível pois na 

Itália ele era um pesquisador de anatomia e fisiologia de pequenos animais. Eu não 

tinha condições de vir como professora universitária; desta forma, seria concedido o 

visto só como esposa de Schreiber. Aqueles que o conseguiram, compraram, isto é, 

pagaram os vistos. Na Europa, a maioria das pessoas judias sabiam quem dava ou 

não o visto. Era uma corrida para sobreviver. Recordo-me que, como professor 

universitário, veio para o Brasil o Dr. Carlos Foá, um grande nome, fisiologista na 

Itália e que chegou contratado pela Universidade de São Paulo, assim como o Prof. 

Túllio Ascarelli, da 

Universidade de Roma, jurista de fama internacional. Parece-me que estes 

foram alguns casos raros; os outros vieram pelos mais diversos meios possíveis. 

Somamos as forças. Dora ficou de intermediária aqui no Brasil. Para apressar 

a prática burocrática interferiu uma amiga, Anita Seppilli, conhecida antropóloga 

social e esposa de Alessandro Seppili, médico higienísta. Anita era, também, tia de 

Nydia Licia Pincherle Cardoso que, nos anos 4o, tornou-se uma das grandes atrizes 

do moderno teatro brasileiro, atuando junto ao TBC-Teatro Brasileiro de Comédia em 

Sâo Paulo Em 1939, finalmente, chegou a notícia de que havíamos obtido a concessão 

do visto ,conforme pode-se observar no nosso passaporte. Fomos para Trieste com o 

objetivo de obter a autorização. Eu também deveria receber um visto permanente; 

entretanto por causa de meu defeito físico recebi, apenas, o visto provisório. O fato de 

eu ser judia não foi alegado em nenhum momento. Não havia razão para darem o 

visto ao meu marido - um "técnico" - e negá-lo a mim. Se isto foi cogitado, foi de 

portas fechadas. 

Fomos dos mais afortunados pois conseguimos os vistos e um contrato de 

trabalho. Temíamos que a demora em conseguir o visto nos levasse a perder o navio, 

um dos poucos que ainda navegavam. A Itália já havia entrado na guerra seguida, um 

ano mais tarde, pelo Japão. Partimos do porto de Trieste à bordo do grande 

transatlântico Neptunia que, com a bandeira italiana, navegava às escuras nas águas 
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do Mediterrâneo. Paramos em Majorca e, depois, Bahia, Rio de Janeiro e Santos. A 

tripulação estava tensa na escuta de possíveis submarinos alemães e de minas de 

superfície. Não houve a bordo a costumeira festa de Capodanno ou seja, do final do 

ano; aliás, pouca vontade tínhamos de festejar; estávamos preocupados com o novo 

pais que nos esperava e angustiados pelos familiares que havíamos deixado para trás. 

A maioria dos passageiros eram judeus italianos que deixavam a Itália rumo à 

Argentina e ao Brasil. Nos rostos de todos era visível as marcas das preocupações, 

menos nas feições dos mais jovens que aceitavam tudo como uma grande aventura. 

Para Giorgio, o fato de ter que se dedicar a outro tipo de  atividade era muito sofrido. 

Ele não queria se afastar do campo de pesquisa biológica e do ensino, pois já era 

conhecido na Itália como pesquisador entusiasta: questão vital para ele que se viu 

"duplamente exilado". Eu o conhecia bem pois havia sido sua aluna desde o primeiro 

ano de faculdade e, mais tarde, sua assistente. 

Chegamos ao Brasil nos primeiros dias de 1940 carregando uma grande 

bagagem: pagamos só a prata. Procuramos logo pela Sra. Dora Matarazzo que teve 

dificuldades para encontrar um lugar para Giorgio trabalhar. Ficou acertado que 

iríamos para a Fazenda Amália, nas proximidades de Ribeirão Preto (SP), grande 

propriedade dos Matarazzo. Por questões burocráticas isto não foi possível de 

imediato, pois não havia lugar disponível naquela sede rural. O Matarazzo alugou-

nos uma casa e, durante três anos (1939 a 1943), Giorgio trabalhou no Laboratório 

Químico das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, na Água Branca e também no 

Edifício Matarazzo, localizado na Praça da República. Giorgio tinha alguns 

conhecimentos de Química, pois quase havia se formado nesta área. Neste sentido, o 

Matarazzo soube aproveita-lo com o objetivo de realizar pesquisas industriais. 

O nosso português, para dizer a verdade, não era dos melhores. Poucos 

imigrantes se deram o trabalho de estudá-lo seriamente, pelo fato de morarmos numa 

cidade com grande concentração de imigrantes italianos que mantinham, por 

tradição, o uso da língua italiana. Todo mundo tinha, quando menos, um vizinho 

italiano. Bairros como o Bexiga e o Brás eram totalmente "italianos", assim como os 

casamentos. 

Giorgio se mostrava profundamente entristecido por ter tido que deixar a 

pesquisa científica por um laboratório prático. O único consolo era às sextas feiras, 

quando encontrava-se com cientistas estrangeiros e brasileiros reunidos no Instituto 

Biológico de São Paulo com o objetivo de fazerem relatos de suas pesquisas e 
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trocarem idéias. Ao mesmo tempo, Giorgio entrou em contato com o Departamento de 

Zoologia da USP, onde conheceu os professores Ernest Marcus e Paulo Sawaia que 

revelaram-se colegas dedicados e compreensivos. Mais tarde, Giorgio chegou a 

publicar os resultados de suas pesquisas nas revistas deste departamento. Foi assim 

que conseguiram levantar o ânimo de Schreiber durante os três anos que 

permanecemos na capital paulista. 

Ao término da guerra sentimos a necessidade de revalidarmos nossos 

diplomas. O Ministério da Educação e Cultura exigia exames de língua, história e 

geografia do Brasil e todos os exames referentes aos últimos dois anos de Faculdade. 

Não era uma experiência agradável, mas tinha uma certa lógica para quem se 

dispusesse a lecionar no pais. Muitos profissionais italianos o fizeram; sendo que 

aqueles que se dedicaram ao comércio não precisaram. Assim mesmo foi um período 

muito difícil para todos nós. Lembro-me de famílias que sobreviveram pelo trabalho 

da mulher enquanto o marido 

preparava a revalidação do diploma. Giorgio foi um dos primeiros a conseguir 

a 

revalidação e, de pois, saiu o meu. Eu também dei continuidade às minhas 

pesquisas inicia das na Itália. Mas, vivíamos num país desconhecido e que passava 

por uma situação política incerta. Com a entrada do Brasil na guerra ao lado dos 

Aliados, por exemplo, não sabíamos se seríamos considerados amigos ou inimigos. 

Não chegamos a 

vivenciar atos hostis no país; de certa maneira, nos sentíamos protegidos pelas 

famílias dos brasileiros aparentados com a grande colônia italiana em São Paulo. 

Evitávamos fazer comentários sobre a política de Mussolini pois, na realidade, os 

italianos aqui radicados ignoravam o que estava acontecendo na Itália. Apenas viam 

o Duce como protetor dos italianos no exterior. 

Assim que chegamos fizemos amizade com a chamada Colônia Mussolini que 

sempre procurou ajudar uns aos outros. Encontramos aqui um grupo de judeus anti-

fascistas que se colocaram à nossa disposição com seus conhecimentos e experiência 

técnica adquirida após alguns meses de permanência em terras brasileiras; além do 

carinho dos companheiros de infortúnio. Assim, trocávamos notícias sobre os parentes 

que havíamos deixado na Itália, pois os meios de comunicação estavam praticamente 

interrompidos. A Cruz Vermelha Internacional fornecia formulários standard  que 

eram 
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encaminhados aos países envolvidos na guerra e ao Vaticano onde contávamos 

com a ajuda de um colega biólogo, o Pe. Reverberi. Este encaminhava para o Brasil, 

com diligência e carinho, toda a nossa correspondência. Da Suíça minha mâe escrevia 

diretamente para o Brasil e, sempre que possível, nós respondíamos enviando-lhe 

algum dinheiro. 

Neste tempo, muitos outros judeus italianos chegaram ao Brasil. A vida era 

difícil, dadas as circunstâncias de estarmos vivendo um "tempo de guerra". Como 

judeus não sofríamos nenhuma discriminação; se existia eram casos isolados.Acredito 

que esta foi a primeira imigração intelectual italiana que o Brasil conheceu, pois, até 

1940, a maioria dos imigrantes italianos era de agricultores; com exceção de alguns 

poucos políticos. E, desta vez a maioria, eram judeus. A Colônia Mussolini reunia-se 

nas casas, ou então nas sinagogas às sextas-feiras. Como não havia ainda uma 

sinagoga dos judeus italianos íamos à CIP - Congregação Israelita Paulista, a mais 

próxima culturalmente. Participávamos de algumas festas judaicas tendo o Rabino 

Pinkuss como intermediário. Entre os italianos residentes aqui no Brasil circulava o 

jornal Fanfulla que, sempre que podia, transmitia notícias fascistas e anti-semitas. 

Depois desapareceu de circulação, pois "caiu de moda".Quando o Brasil entrou na 

guerra ao lado dos aliados, nós - italianos - passamos a ser vistos como "cidadãos 

inimigos", razão pela qual deveríamos só falar português nos lugares públicos. Uma 

vez , um de nós foi levado até a polícia por ter comentado em voz alta que  in São 

Paulo                                                                       “c’è um tempo schifoso”, ou seja 

"um tempo horroroso". Lá tivemos que explicar que naquela expressão não havia 

nada de ofensivo ao governo"... A Itália de Mussolini sustentou, durante muito tempo, 

no exterior, italianos identificados com a ideologia fascista. Muitos não conheciam 

sequer qual era a filosofia daquele governo, mas entraram nesta por se sentirem 

apoiados. Em 1945, quando da escolha de um cônsul para assumir o cargo junto ao 

Consulado da Itália, foi necessário uma triagem. Procurava-se um italiano anti-

fascista. Foi quando o Dr. Luigi Bogliolo foi indicado como cônsul honorário até a 

chegada de um consul de carreira. Passamos a trabalhar voluntariamente no 

Consulado Italiano de Belo Horizonte, pois éramos considerados como "gente bem". 

Posteriormente enviaram um cônsul antifascista. Na Suíça, judeus italianos e anti-

fascistas hospedados em campos de trabalho, sobreviviam com escassas calorias. 

Muitos se salvaram às custas do sacrifício dos suíços que fizeram milagres para 

ajudá-los sacrificando a comida da própria mesa. As organizações suíças 



 226

estabeleceram, inicialmente, o trabalho obrigatório, seguido de aulas para os jovens 

ministradas por professores refugiados. Isto tinha uma dupla finalidade: manter-los 

ocupados e preparar os jovens à sua volta. Assim, meu cunhado Bruno, gêmeo de 

Schreiber, também biólogo, foi convocado para ministrar aulas. 

Preocupados com nossos parentes que haviam ficado na Itália tentávamos 

arranjar um jeito de trazê-los para o Brasil. O Rabino Pinkuss fazia isto através da 

CIP. Eu tentei, entre 1940 e 1941, via Rio de Janeiro, pois pretendia obter o visto de 

entrada para Ida Romano, minha mãe, que havia ficado sozinha em Pádova. Em 1943, 

um dos meus irmão -Salvatori- havia fugido percorrendo de bicicleta toda a Península 

de Pádua até Bari. Era perigoso permanecer em Padova pois, nesta época, já se 

procuravam por jovens judeus para levá-los para os "campos de trabalho" na 

Alemanha. Outra opção seria sair do país juntando-se as forças aliadas. Eu, aqui no 

Brasil, estava desesperada. Já havia ido ao Itamaraty várias vezes. Portas fechadas. 

Respondiam-me sempre: 

"  Vamos ver .....!" 

Ou então: 

 "Volta daqui a tanto tempo ....". 

Foi quando me aconselharam a tentar trazer meu irmão como contador. Para 

isto precisávamos conseguir uma carta de trabalho, o que foi possível graças a ajuda 

de um amigo brasileiro, morador no Rio de Janeiro. Entreguei-a ao Itamaraty, mas 

não adiantou nada. Nenhuma explicação era dada sobre a razão da negação do visto. 

No final tudo se perdeu, pois eu não tinha habilidade nenhuma. Pagar ? Impossível, 

pois não tínhamos dinheiro suficiente. 

Felizmente, mamãe conseguiu permanecer na Itália sem ser perturbada. Até 

que, a família Schreiber - que não quis sair sem ela - levou-a para Trieste e depois 

para a Suíça. Assim, ela se salvou; por acaso. Foi mais um drama dentro dos dramas.  

Em 1943 nos mudamos para a Fazenda Amália, de propriedade dos 

Matarazzo, localizada no interior do estado. Assim nossa vida recomeçou num 

ambiente muito estranho acostuma dos à vida universitária e urbana. A comunicação 

com a capital do estado se fazia apenas através da Estrada de Ferro Mogyana pois, 

em função da guerra, havia racionamento de gasolina reservada para o exército e o 

governo. 

Giorgio foi encarregado de montar uma fábrica de ácido cítrico por 

fermentação biológica: uma utopia, porque as fermentações em clima tropical são 
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difíceis de controlar. E, faltavam-nos condições técnicas que, somente após o término 

da guerra, o Brasil viria conquistar. O ácido cítrico era um produto importante para a 

fabricação de muitas outras substâncias que, por causa do estado de guerra, estavam 

escasseando no Brasil. Se esta fábrica desse certo, Matarazzo poderia contar com um 

produto barato e constante. Recebemos uma bela casinha para morarmos na Fazenda 

Amália e, aos poucos, ali fomos arrumando os móveis que havíamos comprado em Sâo 

Paulo. Levamos conosco a biblioteca que havíamos trazido da Itália e que, durante as 

horas em que Giorgio trabalhava no laboratório, eu tentava organizar. Nesta época 

viviam na Fazenda Amália cerca de cinco famílias judias contando com um técnicos 

em agricultura, um engenheiro, dois administradores e um        biólogo. Aos poucos 

todos votariam para São Paulo (para a civilização!) desligando-se do Matarazzo e de 

suas fábricas. A primeira fase havia sido superada: os profissionais italianos já não 

precisavam mais da caridade do Conde. 

Assim, durante um ano e meio lutamos contra uma série de obstáculos. O único 

consolo de Giorgio era o trabalho noturno de estatística, aplicada à biologia, no qual 

foi um autodidata. Eu organizava, no arquivo, as separatas dos seus trabalhos. Nunca 

li tanto em minha vida. Ao final, a vida na fazenda na sua monotonia, não era 

desagradável. Do ponto de vista material não nos faltava nada. Éramos bem pagos e, 

neste meio tempo, nasceu Laura, fruto do nosso afeto. A casa em que morávamos era 

típica rural: sala central, dois quartos de um lado e dois quartos do outro, mais uma 

cozinha. Nossa 

biblioteca, era aconchegante, local constante de trabalho em conjunto. 

A Fazenda Amália era muito grande, possuindo uma estrada de ferro com a 

extensão de 60 km. Na parte de baixo havia as casas dos colonos e, mais acima, as 

casas dos funcionários. No topo ficava a residência do Conde Matarazzo que, de vez 

em quando, vinha com a família para a fazenda. A vida mudava para pior, 

principalmente para aqueles que moravam permanentemente no local. Perdíamos 

empregada, água, etc. A vida dos funcionários descontrolava-se toda, principalmente 

quando um dos filhos do 

Conde - Ermelino - resolvia organizar times de futebol. Todos jogavam: aquele 

dia era " ponto facultativo". 

O local era muito isolado, quase que sem comunicação com São Paulo. Não 

era fácil! E, ficávamos mais isolados toda vez um colega italiano deixava a fazenda. 
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Tenho a impressão que éramos vistos como "os estrangeiros que apareceram por lá". 

Depois, não íamos à igreja. Esta separação também existia.                   

Em 1945. a fábrica de ácido cítrico da Fazenda Amália ainda não funcionava e 

o conde Matarazzo rescindiu o contrato de Giorgio. Felizmente a guerra estava no fim 

e resolvemos voltamos para São Paulo. Muitos judeus italianos encontraram emprego 

com nas Industrias Matarazzo: acredito que mais de 100 judeus. Primeiro, porque 

éramos italianos e, segundo, porque quase todos possuíam nível universitário e muita 

cultura, fruto de uma vida livre e integrada à sociedade italiana. E, os filhos de judeus 

sempre estudam. Muitos eram médicos, advogados, engenheiros. 

Com relação ao comércio aqui no Brasil, muitos eram obrigados a trabalhar 

junto com um "presta nome", ou seja, dependendo de uma pessoa que dava o nome 

para a firma. O responsável apenas assinava, sem olhar o que  estava assinando. Os 

judeus não podiam assinar porque não possuíam títulos, ou seja, seus títulos haviam 

sido invalidados na Itália e aqui, também, não tinham valor. O Brasil exigia novos 

exames para fazer a revalidação. Mas, neste meio não havia condições. Conheci 

médicos judeus que clinicavam tendo um brasileiro que lhes "emprestava o nome". 

Assim, muitos abandonaram sua verdadeira profissões e acabaram se dedicando ao 

comércio, pois não tinham outra opção. A legislação brasileira, neste sentido, era 

muito severa; mas, isto com relação aos imigrantes em geral. 

Assim, em 1945 Giorgio foi contratado para trabalhar junto ao Instituto 

Butantã, em São Paulo, onde desenvolveu uma pesquisa sobre o sexo das cobras. 

Ministrava, também, aulas de biologia junto a Escola de Sociologia do Largo São-

Francisco. Estávamos preocupados que o Instituto Butantã não confirmasse o nosso 

contrato pois, em dois anos, já haviam passado 31 diretores por aquela instituição. A 

recém criada Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de Belo Horizonte, 

ofereceu à Giorgio um contrato como docente de Biologia e que aceitamos logo. 

Fomos chamados pelo Dr. Bogliolo,  professor de Patologia, e por Brás Pellegrino, da 

Faculdade de Medicina de Belo Horizonte - para implantar um laboratório, ganhando 

6 mil réis por mês, em tempo integral. Foi uma decisão difícil: mais uma vez tínhamos 

que partir para um outro local desconhecido e fazer novos amigos. Em lugar dos 

paulistas italianados entrariam os mineiros montanheses desconfiados de tudo o que 

vinha de fora. Chegando em Belo Horizonte assumi o ensino de italiano como 

assistente do titular Prof. Spinelli. Após dois semestres passei a lecionar  Botânica e, 

finalmente, Zoologia (Biologia Marinha). Em 1947 minha mãe, que havia perdido 
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nossa casa em Pádua e se refugiado na Suíça, nos alcançou em Belo Horizonte. 

Enquanto isso, na Itália, as casas matrizes de Trieste e de Padova, vazias de tudo, 

voltaram a ser ocupadas. A vida, aos poucos, retornava ao seu normal: ofereciam-se 

empregos e as universidades reabriam. Havia falta de gêneros alimentícios e os 

sapatos eram de papel e pano. O problema da 

habitação era muito grave, sendo que muitas haviam sido destruídas durante a 

guerra. 

Muitos chegavam ao sul da Itália como refugiados. Criou-se, então, a    

"cohabitação" ou seja, conforme o número de habitantes de uma família eram-lhes 

atribuídos os quartos. Formaram-se comitês de ajuda religiosos e leigos. 

Em Trieste, porto de passagem para a Palestina e Américas, a comunidade 

judaica ajudada pela Brigada Britânica (formada por judeus da Palestina)  com o 

objetivo de ajudar os que haviam saído de campo de concentração na Europa. 

No Brasil, Giorgio passou a ser convidado para participar de todos os 

congressos relacionados com as disciplinas em que havia se especializado. Em 

novembro de 1951 organizou em Belo Horizonte a 3ª Reunião da SBPC- Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência. Giorgio faleceu em 1977. 

Após a minha aposentadoria comecei a ministrar aulas de italiano, em casa. 

Trabalhei, também, durante muitos anos, junto ao Instituto Israelita Mineiro 

organizando atividades culturais e tentando incentivar a pesquisa histórica sobre a 

comunidade judaica em Belo Horizonte. Hoje penso com gratidão naqueles que nos 

ajudaram e nos estimularam durante o nosso "recomeço" no Brasil. Na colônia 

judaica de Belo Horizonte onde trabalhamos como voluntários, fizemos amizades que 

persistem até os dias de hoje. De minha parte sinto-me satisfeita de ter colaborado 

com Schreiber em seu  trabalho científico e de ter substituído, ao menos em parte, seu 

irmão gêmeo. 
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NOEMI CAMERINI 

 

Depoimento de Noemi Camerini à autora. São Paulo, 24 de março de 2007. 

[À época da partida de sua família para o Brasil, Noemi tinha apenas um ano de 

idade] 

  

Quando as leis raciais foram proclamadas, eu era muito pequena. Por ter 

ouvido contar muitas vezes, confirmo o que disse meu irmão, Enrico: a estadia no 

hospital devido à escarlatina, papai que mostrava a página do Corriere della Sera 

com o texto das leis raciais através do vidro que os separava dos visitantes, para não 

transmitir a infecção, e o seu gesto para fazê-los entender que os levaria embora da 

Itália. 

Meu pai, Oscar Camerini e seu irmão Vittorio, eram comerciantes de tecidos. 

Tinham um escritório de importação/exportação, faziam negócios especialmente com 

a Áustria. Mamãe, Lívia dal Seno, era filha de um casamento misto, o pai não era 

judeu, a mãe sim, mas Lívia e seus irmãos haviam sido educados como católicos. 

Meus pais eram casados somente no civil. Com a proclamação das leis raciais, 

mamãe, temendo que os judeus tivessem um destino diverso dos católicos, quis 

assumir a identidade judaica materna e tomou o banho ritual. Demonstrou com isto a 

sua solidariedade com o marido, e casou-se novamente com ele no rito judaico. 

Marido e filhos ficaram muito felizes e a presentearam com um livro de receitas 

judaicas italianas com uma bela dedicatória por seu retorno ao judaísmo...  e isto 

Noemi conta ainda com muita emoção.  

 

Quando sua família partiu para o Brasil, não sabiam nada sobre este país e não 

falavam absolutamente nada de português. 

No início a idéia era ir morar em Recife, mas depois escolheram São Paulo. 

Não tinham grandes expectativas do Brasil porque não o conheciam, mas ficaram 

surpresos com a gentileza dos brasileiros e com as belezas naturais. 

 

Também no Brasil papai e meu tio continuaram no comércio, eram atacadistas, 

vendiam tecidos e, mais tarde, também meias, nas pequenas cidades próximas a São 

Paulo. Não era fácil... às vezes se reencontravam para dormir em hotéis cheios de 

baratas!!!  
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Mamãe, por outro lado, começou a dar aulas de italiano no Istituto di Cultura 

Italo Brasiliano e, anos depois, começou a trabalhar no jornal O Estado de São Paulo, 

fazendo crítica literária sobre os livros escritos no após-guerra. Além disso escrevia 

poesias onde derramava sua nostalgia pela Itália. Também escreveu um texto de 

gramática italiana que foi adotado pelo Colégio Dante Alighieri. 

 

Não tiveram nenhum bem confiscado na Itália... até porque não tinham 

nenhum!!! Apenas propriedades pessoais de valor, como prataria, tapetes e quadros, 

que foram escondidos em uma adega e entregues à guarda de uma secretária de grande 

confiança que, depois da guerra, mandou tudo para o Brasil. No Brasil não havia uma 

comissão de ajuda para os judeus italianos, mesmo porque não havia necessidade, eles 

se ajudavam mutuamente. 

 

Os irmãos de Noemi, Ugo e Enrico, estudaram em escolas brasileiras. Ugo era 

muito inteligente, e depois de ter se formado em física, foi especializar-se na 

Inglaterra, onde teve como colega Cesare Lattes, um famoso físico de Campinas que 

foi indicado para um prêmio Nobel. Noemi foi matriculada na Escola Americana, onde 

estudou dos 5 aos 18 anos, indo depois estudar na Itália, em Perúgia, onde fez mil 

cursos diferentes!!! Literatura, História da Arte e, acima de tudo, aprendeu o amor pela 

liberdade!!! A escolha da cidade de Perúgia deveu-se ao fato de que amigos de seus 

pais, da Colônia Mussolini (Giorgio e Anita Swarkoff Seppilli), tinham voltado para a 

Itália depois da guerra e Giorgio, eterno socialista, havia se tornado prefeito 

(comunista) de Perúgia. 

 

Não eram religiosos, mas no Shabat faziam o kidush em casa. Freqüentavam a 

sinagoga da Abolição nas Grandes Festas, quando a sinagoga alugava um teatro, o 

Odeon, que ficava entre a rua Bela Cintra e o Colégio São Luiz. 

 

Tinham muitas saudades da Itália e se adaptaram ao Brasil aos poucos, ficando 

sempre unidos aos outros judeus italianos da Colônia Mussolini. Mamãe, 

especialmente, que tinha deixado os irmãos e irmãs, sentia muita falta da família. 

No final da guerra não voltaram para a Itália por falta de dinheiro e também 

porque papai tinha um grande sentimento de lealdade para com o Brasil que o tinha 

acolhido quando teve necessidade.  
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Durante o Holocausto, perderam dois parentes próximos, a irmã de meu pai, 

Jole Camerini, e seu marido, Giorgio Goldschmiedt, os quais, não querendo refugiar-se 

no Brasil com a família, haviam permanecido na Itália mesmo tendo mandado o filho, 

Sergio, estudar em Londres. No momento das perseguições, porém, decidiram 

refugiar-se na Suíça, mas foram traídos pelas próprias pessoas que haviam oferecido 

ajuda a eles e os levado até a fronteira. De lá foram reconduzidos a Milão, internados 

na prisão de San Vittore por um ano, e depois deportados para Auschwitz, de onde não 

voltaram.  

  

Como me contou meu irmão, não recebiam notícias precisas, mas se sabia que 

as perseguições eram impiedosas. 

 

Noemi se sente muito mais italiana que judia, adora a Itália e vai para lá com 

freqüência. No Brasil, nunca teve contato com os italianos fascistas, não os suportava. 

É divorciada, mas teve três filhos com o marido, ??? Tavares. Maurício, que 

vive praticamente trabalhando e viajando pela Europa; Lúcia, que atualmente vive com 

ela e tem uma filha, Giada, mas não quis se casar; infelizmente, ela perdeu a terceira 

filha, Lívia, morta em um acidente de carro na Itália. Maurício, o mais velho, nunca 

voltou definitivamente. 

 

Noemi conta que dos alguns judeus italianos no Brasil receberam os cheques de 

benefício do governo italiano... ela não porque, quando fez o pedido, as leis haviam 

mudado. Recebiam esses cheques somente após o rigoroso exame de um médico do 

consulado italiano, que devia reconhece-los como incapazes para o trabalho. 

 



 233

RODOLFO REICHHARDT 

 

Depoimento de Rodolfo Reichhardt 1à autora. São Paulo, 17 de abril de 2007. 
 

Meu pai, Giuliano Reichhardt, nascido em Magonza, emigrou da Alemanha 

ainda jovem, casando-se depois na Itália, em Udine e em seguida fixou-se em Trieste, 

naturalizando-se cidadão italiano. 

 

Com as Leis raciais publicadas em 1938  pelas quais, entre outras disposições, 

todos os judeus italianos deviam assinar uma Declaração de Raça; todos os alunos 

judeus matriculados nas escolas públicas estavam proibidos de renovar a matrícula 

para o próximo período escolar; os judeus não podiam ocupar postos de 

administração pública ou privada; as graças reais recebidas pelos judeus foram 

canceladas; as naturalizações de estrangeiros, como o caso de meu pai, eram 

“concessões recebidas” e por isso foram canceladas as dos judeus, que passaram a 

ser considerados estrangeiros e os judeus estrangeiros deviam “deixar o Reino”.....  

Meu pai, que era diretor da sucursal italiana de uma multinacional, precisou se 

demitir para salvar a firma, e sair da Itália. Acompanhado da mulher e filhos, mudou-

se para Lugano, na Suíça, onde ficou de 1938 a 1939. 

Em Lugano nós nos estabelecemos muito modestamente, porque as leis suíças 

não permitiam, na época, que estrangeiros trabalhassem no país. As transferências de 

valores da Itália para outros países eram proibidas, a não ser que se destinassem ao 

pagamento de “educação no exterior”. Assim, para poder sobreviver na Suíça, 

tivemos ajuda de duas escolas católicas que, muito generosamente, nos matricularam 

(minha irmã e eu) e nos davam recibos de valores consideráveis como “mensalidades 

                                                 
1 Origens da família. Avós paternos 
Ruben Reichhardt – Magonza (1850-1913) 
Jannette Rosenfelder – Magonza (1855-1935) 
Avós maternos 
Raffaele Gentilli – San Daniele del Friuli (1880-1952 
Dorina Ghiron – Casale Monferrato (1882-1972) 
Pais 
Giuliano Reichhardt – Magonza (1899-1993) 
Egle Gentilli – San Daniele del Friuli (1902-1999) 
Filhos 
Dorina – Trieste (1925 
Rodolfo – Trieste (1927) 
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escolares”. Com os recibos, podia-se transferir “legalmente” as somas necessárias 

para viver, ainda que muito modestamente, no exterior. 

Em fevereiro de 1939, meu pai foi encarregado de abrir, no Brasil, uma nova 

sucursal da mesma firma da qual havia se demitido em Milão. 

O consulado brasileiro em Gênova, naquela época, não concedia visto para os 

judeus. Os consulados brasileiros em outros países davam vistos somente a quem 

tivesse morado por mais de um ano na circunscrição do próprio consulado. Assim, em 

fevereiro de 1939, não tendo conseguido obter o visto para o Brasil, meu pai, para 

poder ir ao Brasil, conseguiu através de amizades, obter um para a Bolívia. Quando o 

navio chegou em Santos, no Brasil, ele desembarcou, não continuou a viagem, mas se 

dirigiu a São Paulo. Ele havia nos deixado Lugano, para poder cumprir o período de 

um ano pedido pelo consulado brasileiro de Zurique. Assim a família precisou 

separar-se. Em setembro de 1939, minha mãe conseguiu obter, em Zurique, o visto de 

turista para o Brasil. 

Minha mãe conseguiu comprar as passagens da Companhia Italiana de 

Navegação, para viajar no navio Nettunia de Trieste para Santos. Naquele momento, 

a bandeira italiana ainda era “neutra” e assim os navios italianos ainda podiam 

passar pelo estreito de Gibraltar livremente. Para ter uma idéia de como a 

Companhia de Navegação e as autoridades italianas, se aproveitavam da ocasião, 

basta dizer que: os preços das passagens em dólares foram duplicados; a quem tinha 

visto de turista, vendiam somente passagens de ida e volta, em cabine de 2a classe 

(turística). Mesmo tendo pago passagens de 2a classe, a cabine designada foi de 3a. A 

firma que havia readmitido meu pai pagou as passagens, e o valor pago foi depois 

restituído, no Brasil, em módicas prestações mensais. 

 

Para partir de Trieste, era preciso voltar para a Itália, o que era perigoso, 

dado o momento político. Mas minha mãe decidiu tentar. Afinal, ela era italiana nata, 

o que diminuiria possíveis riscos. Chegamos  finalmente ao porto de Trieste, quando 

já estávamos  a bordo com nossos poucos pertences e depois de termos-nos despedido 

com muita comoção de meus avós (não sabíamos se e quando poderíamos revê-los), 

na entrada da ponte para subir ao navio, um miliciano fascista uniformizado, 

examinou o passaporte de minha mãe e diz: 
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“Desculpe, mas a senhora não pode embarcar. Como estamos na iminência de 

uma guerra, nenhum cidadão italiano pode sair da Itália. Desculpe, mas é uma ordem 

do Duce, que foi assinada esta manhã. No, não posso fazer nada!” 

 

Naquele momento, qualquer pessoa que tivesse esperado sete meses para 

poder reunir a família e passado momentos tão difíceis no exterior e, no último 

momento se encontrasse diante de tal situação, teria se desesperado, chorado, ou 

lamentado... Mas minha mãe, talvez movida por uma força interior que a empurrava 

para a frente, apesar de tudo, ou talvez por inspiração divina (quem sabe), teve uma 

reação diferente e disse:    “Mas eu sou judia!”. O miliciano, pouco convencido 

respondeu:“Prove-o”. 

Mamãe abriu a bolsa e pegou uma carta que levava, conforme as famigeradas 

“leis raciais”, a não menos famigerada “Declaração da raça” que todos os judeus 

italianos foram obrigados a assinar e levar sempre com eles. Naquele momento, ela 

salvou nossas vidas” O miliciano fez um gesto de permissão e disse: PODE SUBIR!” 

 

Ao passar pelo estreito de Gibraltar, dois destróieres ingleses detiveram o 

navio e dois oficiais britânicos examinaram os documentos de todos os passageiros, 

encontrando dois clandestinos alemães escondidos no compartimento de carga. 

Mandaram-nos descer e nos autorizaram a continuar a viagem. Foi, também aquele, 

um momento de grande ansiedade! Quinze dias depois chegamos sãos e salvos a 

Santos. 

 

No porto, finalmente, o reencontro com meu pai foi de grandíssima emoção: 

ele com um enorme buquê de flores, e nós quatro chorando silenciosamente, de 

felicidade! 

Os primeiros meses foram difíceis em vários sentidos. A sucursal que meu pai 

havia fundado tinha iniciado as atividades comerciais, mas ele ainda não tinha 

conseguido a permanência definitiva no Brasil. Os documentos pessoais brasileiros 

que tinha conseguido eram: um passaporte brasileiro de apátrida e uma carteira de 

identidade provisória de turista. Mas o ambiente social tinha sido favorável a ele. 

Enquanto estávamos ausentes, ele havia conhecido diversos judeus alemães e 

italianos, estabelecidos em São Paulo já há algum tempo, e todos, sem exceção, o 
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ajudaram a encontrar a maneira de legalizar a sucursal e obter os documentos 

necessários para isso. 

Eu, por meu lado, sem querer causei uma grande preocupação a toda a 

família. Adoeci em dezembro de 1939, com uma apendicite supurada. 

Nenhum de nós falava português e meu pai teve a ajuda de um velho médico 

alemão, que usou seu prestígio e influência junto ao hospital alemão para que me 

acolhessem e operassem. Fiquei no hospital por 40 dias, sem saber falar português 

nem alemão, mas onde as freiras alemãs me trataram com muito amor e simpatia. 

Ainda me lembro do Natal que passei no hospital, e da canção “Noite Feliz” que as 

freiras vinham cantar para mim, na enfermaria. 

Em fevereiro de 1940, eu completava 13 anos. Era o período do meu Bar 

Mitzvah. 

Minha avó, quando ainda estava em Milão, tinha me ensinado todas as rezas e 

as partes da Torá que eu deveria recitar naquele momento. E assim foi feito. Na mais 

antiga sinagoga sefaradita de São Paulo eu fui acolhido e cantei as minhas melodias 

rituais italianas, em meu hebraico com sotaque italiano, e fiz um discurso em 

português, preparado pelo rabino. Por gratidão, continuei a freqüentar aquela 

sinagoga e, mais tarde, casei-me lá. Meus filhos, por sua vez, fizeram seu Bar Mitzvah 

na mesma sinagoga, da qual hoje sou um dos diretores.  

Minha irmã e eu, após ter aprendido o português, conseguimos nos matricular 

em escolas públicas, e assim pudemos nos formar, ela em medicina e eu em 

engenharia.  

 

As melhores lembranças de quando eu era menino são as relativas aos meus 

queridos e inesquecíveis avós, dos quais sempre recebi muito amor, atenção e 

exemplos de ética, trabalho, honestidade, bondade e correção.  

Raffaele, meu avô – antifascista de primeira hora - era friulano, um atacadista 

de vinhos. Fundou duas sinagogas em Údine e se encarregava de manter em ordem e 

funcionando a sinagoga e o cemitério judaico de San Daniele. Eu sempre o admirei e 

amei muito. Quando menino, eu não entendia porque às vezes ia para a prisão. Ele 

nunca aceitou a ditadura. Lembro-me de muitos acontecimentos que espelhavam a sua 

personalidade. Foi um dos chefes friulanos do “Libero Pensiero”, e presidente da 

comunidade judaica de Údine. Isso pode parecer incompatível, mas para ele era 

simples, sincero e natural, como o seu próprio modo de ser. 
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Dorina, minha avó, sofria com os riscos que meu avô sempre corria,sempre  

pedia para ele não fazer seus comentários antifascistas em público. Em todos os 

momentos de sua vida esteve sempre junto ao seu marido, orgulhava-se dele, amava-o 

e o protegia,  ajudando-o em seu comércio de vinhos, visitando-o quando estava na 

prisão e até mesmo no campo de prisioneiros, no sul da Itália, em 1943, do qual ele só 

saiu quando chegaram os americanos. Minha avó, quando menina, tinha recebido 

uma educação judaica religiosa muito completa, sabia todas as rezas e cantos rituais, 

o que era muito raro entre as mulheres judias, na sua juventude. Fazia e conservava 

as vestes e as faixas para os pergaminhos da Torá das três sinagogas e foi ela que me 

preparou para o meu Bar Mitzvah. Minha avó me alfabetizou tanto em italiano como 

em hebraico. Sempre foi uma verdadeira dama, uma mulher dedicada, atenciosa e 

sempre pronta para ajudar e consolar seu marido, e outros que precisassem. Uma 

mãe exemplar e uma avó que amava muito e era muito admirada e amada por todos os 

seus filhos e netos. 
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SERGIO CAMERINI GOLDSCHMIEDT 

 
Depoimento de Sergio Camerini Goldschmiedt à autora e à Miriam Chamsky 

do AHJB/SP. Rio de Janeiro, dia 16 de maio de 2007.  

 Sergio Goldschmiedt faz parte dos judeus italianos que emigraram para o 

Brasil logo após o fim da guerra, mas como a história dele é particular, achei 

interessante incluí-la porque mostra bem de perto a terrível situação vivida pelos 

judeus na Itália depois das leis raciais. Chegamos até Sergio através de uma entrevista 

feita a Noemi Camerini. 

 

Sou filho de Giorgio Goldschmiedt (Trieste 10/03/1890 – Auschwitz 1944) e 

Iole Camerini Goldschmiedt (Trieste 10/01/1894-Auschwitz 1944). Minha mãe Iole 

Camerini era filha de Isacco Camerini e Ancona Elena. Ela tinha duas irmãs e três 

irmãos: Rita, que viveu a New York, casada com Arturo Coen; Irene casada com 

Bruno Lugnani e três irmãos Giorgio, Vittorio e Oscar. Os dois últimos se refugiaram 

no Brasil em 1939. 

Meus pais nasceram em Trieste e, casados transferiram-se para Milão em 

1919. Eu nasci em 21 de março de 1920 em Milão, em Via Panizza 5. Depois que meu 

avô materno, Isacco Camerini, ficou viúvo, fomos morar na residência dele, em Piazza 

Piemonte. Meu pai tinha uma profissão livre, não preenchia nenhum cargo e 

conseguiu manter seu trabalho até depois da proclamação das leis raciais de 1938.  

Minha família não era religiosa. Meu pai ia à sinagoga pelo aniversario da 

morte da mãe dele e por Yom Kipur. Eu me tornei agnóstico; para mim a religião tem 

que ser principalmente civil. 

Estava freqüentando o 3º ano do colegial quando, devido às leis raciais, fui 

expulso, em um primeiro tempo, da escola publica e em um secundo tempo da escola 

particular. Meus pais decidiram me mandar para a Inglaterra a fim de continuar os 

estudos. Minha mãe, que era muito protetora comigo, me acompanhou até Londres, 

onde me hospedei na casa de uma parenta, mia tia Lili, de nome Eva Budmani, casada 

com Giorgio Camerini que morava no bairro de Camden-Town, no norte da cidade de 

Londres.  
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No inicio foi estudar no colégio Pitmans School, onde aprendi o inglês 

comercial, estenografia e datilografia. Logo depois freqüentei um curso pré-

universitário de engenharia, Battersea Polytechnic, que foi interrompido por meu 

internamento, em junho de 1940.  

Meus pais vieram me visitar em agosto de 1939, logo antes do deflagrar da 

Segunda Guerra Mundial. Não ficaram por muito tempo porque meu pai ainda 

trabalhava e, devido a seus empenhos, tiveram que voltar para Milão. Escrevia e 

recebia cartas a última... está ainda comigo!! (Sergio fica muito comovido... silencioso 

e chorando devagarzinho em lembrar a carta dos pais.).  

Em 1939, na Itália a situação era muito tensa, mas a maioria pensava que a 

guerra poderia ser evitada. Pelo contrário em junho de 1940 a Itália entrou no 

conflito mundial. Por isso, come italiano, fui considerado inimigo e internado, junto a 

outros italianos a Linfield Park (um lugar onde, em tempo de paz, eram feitas as 

corridas de cavalos) ... tinha muita gente e o campo era mal organizado ... passamos 

até fome por uma semana (minha pernas tremiam ) ... depois os alimentos chegaram. 

Foi transferido em um campo de prisioneiros para italianos, em uma pequena 

ilha entre a Irlanda e a Inglaterra, Isle of Man. Nesta, fiz amizade com um medico, 

Paolo Polani, que estudou a Síndrome de Dawn; mais tarde ele chegou a chefiar a 

fundação pelo estudo desta doença genética fundada pela Casa Real Inglesa. Fiz 

amizade também com Paul Samengo Turner, cujo pai era banqueiro. Durante e logo 

depois da guerra, passava meus fins de semana nas casas de campo deles onde 

chegava de trem. A ultima foi em Maiden Head sobre o Tamis. O pai de Paul morreu 

em 1968 e ele em 2002. Tinham ficado famosos porque depois da guerra patrocinaram 

a Formula 1 com Colin Chapman. 

 

Fiz um pedido para emigrar nos Estados Unidos onde morava mio tio Arthur 

Coen, casado com tia Rita, uma das duas irmãs de minha mãe. Fiz também um pedido 

para obter um visto para o Brasil. 

 

Em 1945 teve noticias dos meus pais por meio de um tio paterno, Oscar 

Goldschmiedt (italianizado em Orefici): eles tinham sido feitos prisioneiros depois de 

ter tentado escapar para Suíça, deleitados por guias italianas em Luino (confino com 

a Suíça) e depois de ter passado um mês de prisão no cárcere de San Vittore em 

Milão, foram enviados a Auschwitz. Meu tio enviou cartas por todos os campos de 



 240

concentração e só um deles mandou de volta o pedido de infromações com a 

assinatura do comandante do campo, sem outros infromes. Soube que morreram 

depois de ter lido o livro de Liliana Picciotto, Il Libro della Memoria 2. 

Ao meu regresso a Londres, em maio de 1941,  mi alistei no curso War-Work 

onde fiz meu aprendizado de mecânico e comecei a trabalhar em varias firmas bélicas. 

A ultima foi a Renault, onde fabricavam motores por barcos anfíbios e, já no fim das 

hostilidades, em uma firma italiana onde eram fabricadas maquinas para fazer 

sorvetes. 

 

Dos vistos pedidos para emigrar, chegou primeiro o do Brasil, em 31 de junho 

de 1946. Embarquei no navio “Jamaique” da companhia francesa Charge Reunis em 

uma das suas primeiras viagens depois da guerra. Lembro que havia vários ex-

prisioneiros dos lager com o numero tatuado nos braços. A viagem foi terrível, passei. 

A bordo do navio, 25 dias piores daqueles passados nos campos de internamento na 

Inglaterra. Não havia água potável para beber... bebia-se vinho!! E para lavar-se 

usávamos água salgada. Dormíamos em beliches em dois salões ... um para os homens 

e outros para mulheres. 

 

Cheguei no Rio de Janeiro de noite. Tio Vittorio veio ao encontro do navio em 

um pequeno barquinho a remo que havia contratado. Passei a primeira noite a 

Niterói, na Praia Icaraí, o único lugar onde encontramos acomodações. Achei Rio de 

Janeiro maravilhoso!!!  Viajamos para São Paulo de avião um DC3!!! 

Fiquei doente pelo choque de ter passado da triste Inglaterra ao alegre 

Brasil!!!! 

Soube, pelos meus tios, que meus pais tinham enviado dinheiro para eles, 

dinheiro que foi utilizado para iniciar seu trabalho. Dinheiro que eles me devolveram. 

Meus pais não quiseram seguir os irmãos Camerini no Brasil .... pois, como muitos, 

não acreditava ainda na entrada da Itália na guerra...  

Em setembro de 1947 tornei-me agente dos tios em Rio de Janeiro. Estes 

trabalhavam no comercio de tecidos para alfaiatarias e fiquei com eles até 1953. 

Depois, com não via futuro com eles, sai do emprego. Eu fiz uma outra tentativa em 

uma casa de tecidos concorrente a dos meus tios. Mas como o ramo de tecidos estava 

                                                 
2 PICCIOTTO, Liliana. Il Libro della Memória. Gli ebrei deportati dall’Italia (1943-1945). Milano, Ed. 
Mursia, 2001. 2ª edição 2002, pp 176 e 326. 
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em decadência decidi entrar no ramo das confecções onde trabalhei até 1996, quando 

me aposentei.  

Passei a maior parte de minha vida sozinho. Em Londres havia conhecido uma 

mulher separada do marido e, sentindo-me só, convidei-a a vir no Brasil. Ela veio e 

ficou de 1948 até 1956, .... mas não deu certo. Assim, fechei a relação e voltei a viver 

sozinho.  

Em 1963, tinha pensado em regressar para Itália... mas não havia uma 

qualificação profissional... não havia acabado os estudos... algo havia-se rompido.... 

sentia um grande ressentimento para com os italianos  devido ao tratamento feito aos 

meus pais... sei que todas as generalizações são absurdas... mas não conseguia mais 

identificar-me com a Itália. Decidi ficar no Brasil. 

 

Casei com 73 anos... com uma moça com trinta anos a menos do que eu ... uma 

mulher exemplar, que tem comigo uma grande solidariedade, cuida de mim... é uma 

santa!!! Agora estou feliz, embora sofrendo de várias mazelas devido à idade, pois 

tenho 87 anos. 
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SERGIO SONNINO, 

 

Depoimento de Sergio Sonnino à Marilia Levi Freidenson e Gaby Becker. São 

Paulo 3 de junho de 1998. 

 

Sergio Sonnino (1909-2007) nasceu em Reggio Calábria, filho de um professor 

de letras, Guido Sonnino, e de Berta de Paz Sonnino, e tinha um irmão, Aldo, doze 

anos mais velho. O pai, alguns anos mais tarde, foi transferido para Livorno, onde 

Sergio passou sua juventude. Cursou a universidade em Pisa e laureou-se em 

matemática, durante o período racial. 

Foi aluno de um grande matemático italiano, o prof. Tullio Levi Civita, o qual, 

após Sergio ter conseguido a láurea, devido às leis raciais aconselhou-o a fugir para o 

Brasil, onde ele próprio havia dado uma série de conferências. Conseguiu obter 

facilmente o visto para o Brasil, pois era amigo do cônsul brasileiro em Livorno, com 

o qual jogava tênis. 

Deixou a família na Itália, os pais eram ligados demais à Itália para partir, e foi 

sozinho; tinha apenas 22 anos. 

O irmão Aldo não quis segui-lo e, infelizmente, foi preso durante a perseguição 

racial e enviado a um campo (?). Ele voltou, salvou-se durante a retirada alemã, 

escondendo-se sob uma pilha de cadáveres. Mas nunca mais teve uma vida normal, 

teve uma vida dramática. Ele havia se casado com uma católica, havia feito o serviço 

militar, mas tudo isto não bastou para não ser preso pelos alemães. 

 

Começou a trabalhar em uma seguradora, mas não gostava do trabalho. Ficou 

por três meses e depois, por sorte, foi contratado como professor em uma escola 

técnica do exército no Rio de Janeiro (hoje INE – Instituto Nacional de 

Especialização), onde ficou por quatro anos. 

Em 1942, quando o Brasil se aliou aos Estados Unidos, foi demitido por ser 

italiano e, como tal, súdito do Eixo. Voltou para São Paulo, e foi contratado pela 

Faculdade de Engenharia da Universidade Mackenzie, onde permaneceu por mais de 

30 anos. 

Na Itália, havia recebido uma boa educação religiosa do pai, Guido Sonnino, 

que era formado em Letras e havia sido rabino por algum tempo. Sergio era sionista, 
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participando em Livorno de conferências e reuniões, porém os sionistas achavam que 

ir para a Palestina era mais para os russos que para os italianos. 

O que era o nazismo na Alemanha ele descobriu através dos refugiados judeus 

alemães que vieram para a Itália enquanto Mussolini permitiu. 

Em São Paulo freqüentou a sinagoga da Abolição. 

Sergio Sonnino é um dos fundadores da Faculdade de Engenharia e de outros 

cursos da FAAP (Faculdade de Arquitetura e Arte Paulista), onde trabalhou até 1972. 

Casou-se  com Rolande Sassoon, de origem egípcia, e teve três filhos (Bruno, Marina e 

Guido). Sua família continua com as tradições judaicas até hoje. 

 

Ele faleceu em 2007, aos 97 anos. 
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VITTORIO TERNI 

 

Entrevista concedida a Gaby Becker e Marilia Levi Freidenson, em 4 de 

novembro de 1991 – AHJB 

 

Vittorio Terni nasceu em Ancona em 22 de junho de 1904. Era filho de Vito 

(Chaim) Terni e Elena (Lea) Almagià. Todos de Ancona a no mínimo 3 ou 4 gerações. 

Ancona fez parte do Estado Pontifício até a Unificação da Itália e o pai de Vittorio 

Terni nasceu em 1840, quando ainda existia o gueto. Seus avós paternos eram muito 

religiosos e os filhos também recebiam educação religiosa, estudando no Talmud Torá. 

Seu avô, Sansone di Benedetto Terni, recebeu um grande presente, uma belíssima 

Bíblia (que depois Vittorio Terni deu ao filho, Arrigo), datada de 5653 (1893), mais de 

cem anos atrás. Escrita em hebraico e com a frase “Com licença dos superiores” 

gravada. Naquele tempo era necessária a permissão do papa para imprimir em 

hebraico. 

Na época em que Vittorio Terni vivia em Ancona, a comunidade judaica era 

composta por cerca de 1.000 pessoas, em 60 mil habitantes.  

Vittorio Terni tinha uma irmã, que era a mais velha, e dois irmãos, ele era o 

mais jovem. O irmão do meio morreu na África, durante as guerras pela conquista do 

Império italiano, devido à infecção de um ferimento. 

Freqüentavam a sinagoga nas Grandes Festas e festejavam o Shabat em casa 

dos avós paternos. Quando o avô ia almoçar na casa deles, mandava a governante lhe 

trazer comida kasher de casa . 

Seu pai era advogado, chegou a ser presidente da Ordem dos Advogados, mas 

quando veio o fascismo ele se demitiu. 

Vittorio Terni havia começado a estudar direito quando descobriu que sua 

verdadeira paixão era a agricultura. Assim, alugou terrenos próximos a Ancona, na 

província de Sinigallia, e começou a trabalhar como agricultor. Terni lembra aquele 

período com muita nostalgia. Mais tarde, seus pais e um tio compraram terrenos que 

foram vendidos quando Terni, refugiado no Brasil devido às leis raciais, decidiu não 

voltar a viver na Itália. 

 

Em 1935 fez uma viagem à Palestina, preparada pela Organizazione Sionista 

Italiana. Durante essa viagem conheceu pessoas importantes, como Enzo Sereni em 
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um kibutz e Chaim Weitzman na viagem de retorno. Weitzman lhe pediu para entrar 

em contato com o prof. Dante Lattes (que era o dirigente do sionismo italiano), 

anunciando a sua chegada e pedindo que fizesse reserva em um hotel. 

 

Terni casou-se em 1937, com Augusta Levi, filha de Giuseppe Levi, que por 

anos foi presidente da comunidade judaica de Gênova, uma comunidade de cerca de 

4.000 pessoas. A mãe de Augusta era Margherita Tedeschi. 

(Também Giuseppe e Margherita Levi conseguiram refugiar-se no Brasil, como 

havia feito também a irmã de Margherita, Ermínia Levi Beer. N.Aut.) 

 

Vittorio Terni havia tentado, em 1938, obter um visto para a Palestina, então 

um protetorado inglês, mas não conseguiu, como não conseguiu para os Estados 

Unidos e outros países. Então, através de uma ex-colega de escola de sua esposa, cujo 

pai era secretário do consulado brasileiro em Gênova (um tal Sr. Agnese), conseguiram 

obter um visto de turista. Não foi fácil, porque o Brasil também não queria mais 

judeus. Tanto ele como a esposa, após tantas peregrinações por vários consulados, 

perceberam que havia um anti-semitismo generalizado, em toda parte. No Brasil, 

devido ao Estado Novo e a Filinto Müller. 

Embarcaram para o Brasil em julho de 1939, no navio Augustus e já tinham 

uma filha, Adriana (nascida em novembro de 1938). Viajaram com muitas coisas, mas 

com pouco dinheiro, 6.000 liras os três!!! Pouco para começar uma nova vida. 

Desembarcaram em Santos e foram para São Paulo, onde viveram por cerca de 

um mês em uma pensão no centro da cidade (Av. Brigadeiro Luis Antonio, esquina 

com Rua 13 de maio).    

Alguém disse a eles que para obter um visto permanente deviam comprar um 

selo que custava um conto de réis (cerca de R$ 1.000 em 1991), que deviam envia-lo a 

um certo Ministério, mas perderam o dinheiro e nada de visto permanente, até que 

conseguiram ter informações mais corretas e o suspirado visto. 

Freqüentaram a sinagoga da Abolição, sefaradita, e depois passaram para a 

CIP, como fez a maior parte dos judeus italianos. 

 

 

 


