Capítulo 43
IMIGRANTES ITALIANOS

N

ÃO há dados positivos sobre quando teve inicio a chegada de imigrantes italianos a

Caconde. Ensina a prof. Lucy Maffei Hutter1 que foi por volta de 1880 que a corrente imigratória
procedente da Itália tomou maior impulso, desenvolvendo-se cada vez mais até princípios do século
XX.
A maioria dos imigrantes, segundo a mesma autora, dirigiram-se para a lavoura no oeste
paulista (pág. 95).
Nessa conquista da terra teve o papel preponderante a ferrovia. Foi a chegada da estrada de
ferro a Casa Branca que permitiu o povoamento intensivo da região.
Da análise de alguns documentos podemos afirmara que mesmo antes de 1880 as primeiras
famílias italianas se radicaram em Caconde.
Nos vintes bairros que constituíram, em 1889, o termo de Caconde, existiam 320 eleitores. No
distrito da Soledade (atual Tapiratiba) e seus bairros, estavam qualificados 118 eleitores. Entre estes
encontramos: 2 carpinteiros, 1 alfaiate, 2 professores (José Duque Paulino e Joaquim Bernardes de
Oliveira), 3 tropeiros, 5 negociantes e 1 empregado público. Os restantes 425 eram lavradores.
Assinalamos no livro de registro de eleitores do ano de 1889 em Caconde e seus bairros, os
seguintes eleitores cujo nomes são italianos:
- 11.º quarteirão – bairro do Quebra Machado – Arcanjo Tesolin, Austini Tardelli,
Francisco Magalin, João Milani, João Pioli, Luiz Rossetti e Pedro Pioli.
17.º quarteirão – Barra – Euclides Carlis.
18.º quarteirão – Bom Jesus – Demétrio Balarim, Luís Balarim, Rodrigo Paraise e Tito
Balarim.
20.º quarteirão – Conceição – Ângelo e Luís Mapeli.
5.º quarteirão – Floresta – Domingos Schalchi.
6.º quarteirão – Soledade – Salvador Quilici.
9.º quarteirão – Serrinha ou Morro Alto – Armando Guzzi.
É evidente que todos esses eleitores eram proprietários, pois de acordo com a Constituição de
1824, art. 94, I, não podiam votar os que não tivessem renda liquida anual de duzentos mil réis por
bens de raiz, industria, comércio, ou emprego. Também não podiam votar nas assembléias
paroquiais os que não tivessem renda liquida anual de cem mil réis por bens de raiz, indústria,
comércio ou emprego 9art. 92, V). Podiam votar os estrangeiros naturalizados.
Na ata de Alistamento Eleitoral do dia 21 de maio de 1898, na Freguezia de São Sebastião da
Grama, Comarca de Caconde, em casa do juiz de Paz, cidadão Francisco Vilela de Andrade, reuniuse a Comissão Seccional de alistamento eleitoral, tendo excluído vários eleitores. Citamos, apenas
os que tinham nomes italianos: Constantino Canquerini, Domingos Corsi, Henrique Antônio
Portela, Nicolino Corsi, Rafael Cachelo, Emílio Aquiles Bertoldi, Atílio Marindini, Bronello
Giovanni, Camasulolo Giuseppe, Geraldo Pedro, Maringareto Gravina, marcante Giuseppe,
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Marcante Eugênio, Mencarini Giuseppe, Marcante Isidoro, Pinhato Ângelo, Firmineto Ângelo,
Saturnino Eugênio, Tribizão Ângelo, por terem mudado de distrito2.
Foi incluído, na mesma data, Rigato Domingos.
Não cremos que nenhuma dessas pessoas tenha se naturalizado. Deviam,assim, ser
proprietários ou estabelecidos. E, portanto, chegadas muitos anos antes.
O segundo nome italiano a aparecer politicamente nas atas da Câmara Municipal de Caconde é
o de Francisco Liuzzi, que foi eleito vereador em 1915. Depois outros descendentes de imigrantes
tornaram-se importantes na política local, estadual e nacional, tendo o sr. Ranieri Mazzilli sido
eleito deputado federal e ocupado por três vezes, embora transitoriamente, a presidência da
República. Os filhos de imigrantes prestaram relevantes serviços à cidade e seus nomes estão
perpetuados em várias vias públicas e na sua praça principal. São tão cacondenses, tão paulistas e
tão brasileiros quanto os Moreira, Souza, Costa, Oliveira, Cunha, Negrão e outros de origem
portuguesa, que nobilitam a história local desde os primeiros dias.
Havia em Caconde uma Sociedade Italiana, da qual era presidente, em 1926, o sr. Rafael Ielo.
Em 1939 teve seu nome mudado para Sociedade Operária Cacondense, que não devemos confundir
com o Clube Operário Cacondense, fundado muito tempo antes.
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