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Primeira Geração

Masiero, Pietro -----------> 776b-15036	1.	Pietro Masiero -----------> 776b-15036 nasceu em 1862 em Provincia de Rovigo Italia. Ele faleceu 19__ em Paranavai - PR.

********* informações historicas

1 - Pietro Masiero nasceu na provincia de Rovigo na região do Veneto no norte da Italia em 1862, filho de Antonio e 
Lucia, la cresceu e conhesceu Luigia Rizzi e casaram em 1888,. Dessa união nasceram na Italia os filhos, Giovanni
(1889 e Santo(1890). 

2 - Pietro Masiero, após o nscmento do segundo filho e passando por dificuldades parao sustento da familia, e após 
receberem noticias que outros italianos que moravam na região de Rovigo, que tinham imigrado para o Brasil, que 
estavam instalados e trabalhando em fazendas de café no interior do estado de São paulo, e felizes com sua opção de 
nova vida, foi trazendo incentivo a familia de Pietro, e seus pais Antonio e Lucia e a irrmã Elisa.

3 - Durante o ano de 1891, com a ajuda de incentivadores italianos que recebiam cotas em dinheiro para cada familia 
que enviavam para o Brrasil, onde o governo Brasileiro custeava todas as despesas da viagem, se prepararam para 
embarcar para o Brasil.

4 - Após se despedirem dos familiares que ficaram na Italia, e accompanhados com dezenas de familias da regiaão que 
também partiiam para o Brasil, embarcaram em 1891 em um trem na cidade de Rovigo até a cidade de Verona, la 
embarcaram em outro trem rumo a Milão e de la em outro trem até a cidade de Genova, por onde os imigrantes 
embarcavam rumo a América.

5 -  Depois de alguns dias de espera pela lotação do navio que os levariam para o Brasil, partiram do porto de Genova 
no navio com uma lotação dequase 1000(mil) imigrantes italianos distribuidos nas tres classes de acomoodação do 
navio. Após mais de 30(trinta) dias de viagem pelo oceano atlantico, chegaram na cidade do Rio de Janeiro, foram 
desembarcados na ilha das flores, e hospedados nas hospedaria da ilha, com todas as despesas ofertadas pelo governo 
brasileiro.   Pietro desembarcou com a esposa Luigia Rizzi, os filhos Giovanni(2anos), Santo(1 ano), veio tambem os 
pais Antonio(59 anos) a mãe Lucia(56 anos), a irmã Elisa(15 anos).

6 - Após algumas semanas se recuperando da viagem e posiveis doenças adquiridas, e também regularizando sus 
documentação. embarcaram no vapor "Europa" e desembarcaram no porto da cidade de Santos em São Paulo. Dali de 
trem foram levados até a cidade de São Paulo e ficaram hospedados na hospedaria do Brás, onde aguardaram seu 
deslocamento para fazendas de café no interior paulista. 
 
7 - Após alguns dias aguardando na Hospedaria do Brás, o ultimo trecho de viagem até o destino final, embarcarem em 
outro trem rumo a fazenda de café no interior do Estado, provavelmente na cidade de Bilac - SP.

8 - Nas fazendas de café ficaram em casas construidas pelos proprios fazendeiros, onde ja estavam instalados outros 
imigrantes italianos, onde a adaptação inicial foi amenizada com os conterraneos italianos, que os ajudaram a se adaptar 
aos custumes e o ritmo do trabalho nas fazendas.

9 - Santo conheceu Regina Zanin e se casaram 1914, dessa união nasceu em Bilac a filha Maria .

10 - Após alguns anos adaptados na região de Bilac-SP, surgiu uma epidemia de febre amarela nas fazendas de café, 
tendo falecido Antonio Masiero nessa epidemia. Os descendentes de Antonio, decidiram mudar-se da região e foram 
morar em Paranavai no norte do Paraná onde estava iniciando novo nucleo de colonização italiana, em fazendas de café 
que se deslocaram de São Paulo para o norte do Paraná..

11 - Essas informações foram obtidas no Arquivo histórico do Imigrante em São Paulo HISP - Livro 031 pg 128 familia 
nð. 01684;

12 - Informações repassadas para Emir Jose Masiero de  Porto Alegre em 2017, por Antonio Zacarias neto de Santo 
Masiero, atualmente morador da cidade de Jaru no estado de Rondonia;

Ricci, Luigia-15037
Pietro casou-se com (MRIN:4432) Luigia Ricci-15037. Luigia nasceu em 1863 em Provincia de Rovigo Italia. Ela faleceu 19__ em Paranavai - PR.

Eles tiveram os seguintes filhos

+	2	M	i.	Carlo Mazieri-16999 nasceu  em 1888.
Masiero, Giovanni-15041

Masiero, Giovanni-15041	3	M	ii.	Giovanni Masiero-15041 nasceu em 1889 em Provincia de Rovigo Italia. Ele faleceu 19__ em Paranavai - PR.

+	4	M	iii.	Santo Masiero-15038 nasceu  em 1890 e faleceu em 7 agôsto 1981.





Segunda Geração

Mazieri, Carlo-16999	2.	Carlo Mazieri-16999 (Pietro) nasceu em 1888 em Rovigo, Italia.
Zerbinati, Antonia-17002
Carlo casou-se com (MRIN:5045) Antonia Zerbinati-17002, filha de Angelo Zerbinati-17423 e Adele Siviera-17424 (MRIN:5161). Antonia nasceu em 1892 em Caverzere, Veneza, Italia.

Eles tiveram os seguintes filhos

+	5	F	i.	Luiza Mazieri-17003 nasceu  em 5 setembro 1937.

Masiero, Santo-15038	4.	Santo Masiero-15038 (Pietro) nasceu em 1890 em Provincia de Rovigo Italia. Ele faleceu em 7 agôsto 1981 em Paranavai - PR.

*************  informações históricas

1 - Santo Masiero, consta na certidão de obito como nascido em Rovigo Italia, mas no registro de entrada no porto de 
Santos em 1891 do seu pai  Pietro Masiero, so consta o filho Giovanni com 2 anos, não cita o nome de Santo, ou sua 
mãe estava Gravida, ou não foi registrado no livro de entrada.

2 -

Zanin, Regina-15043
Santo casou-se com (MRIN:4434) Regina Zanin-15043, filha de Fiorindo Zanin-15077 e Herminia Nischineri-15078 (MRIN:4444). Regina nasceu em 1895 em Bilac - SP. Ela faleceu 19__ em Paranavai - PR.

Eles tiveram os seguintes filhos

+	6	F	i.	Maria Masiero-15044 nasceu  em 1915 e faleceu 19__.





Terceira Geração

Mazieri, Luiza-17003	5.	Luiza Mazieri-17003 (Carlo Mazieri, Pietro) nasceu em 5 setembro 1937 em São Paulo- SP.
dos Santos, Manoel-17000
Luiza casou-se com (MRIN:5044) Manoel dos Santos-17000. Manoel nasceu em 1936 em São Paulo- SP.

Eles tiveram os seguintes filhos
Souza, Fatima-17004
	7	F	i.	Fatima Souza-17004 nasceu 19__ em São Paulo- SP.

Masiero, Maria-15044	6.	Maria Masiero-15044 (Santo, Pietro) nasceu em 1915 em Bilac - SP. Ela faleceu 19__ em Paranavai - PR.
Zacarias, Felix-15045
Maria casou-se com (MRIN:4435) Felix Zacarias-15045. Felix nasceu em 1913 em Paranavai - PR. Ele faleceu 19__ em Paranavai - PR.

Eles tiveram os seguintes filhos

+	8	M	i.	Antonio Zacarias-15046 nasceu  em 21 fevereiro 1956.
Zacarias, Severino-15071
	9	M	ii.	Severino Zacarias-15071 nasceu em 1958 em Alto Parana - PR.
Zacarias, Darci-15072
	10	M	iii.	Darci Zacarias-15072 nasceu em 1960 em Alto Parana - PR.
Zacarias, Aurelia-15073
	11	F	iv.	Aurelia Zacarias-15073 nasceu em 1962 em Alto Parana - PR.
Zacarias, Clovis-15074
	12	M	v.	Clovis Zacarias-15074 nasceu em 1965 em Alto Parana - PR.
Zacarias, Leonilda-15075
	13	F	vi.	Leonilda Zacarias-15075 nasceu em 1967 em Alto Parana - PR.
Zacarias, Nide-15076
	14	F	vii.	Nide Zacarias-15076 nasceu em 1969 em Alto Parana - PR.





Quarta Geração

Zacarias, Antonio-15046	8.	Antonio Zacarias-15046 (Maria Masiero, Santo, Pietro) nasceu em 21 fevereiro 1956 em Alto Parana - PR ---------@.
das Dores, Maria-15047
Antonio casou-se com (MRIN:4436) Maria das Dores-15047. Maria nasceu em 18 março 1954 em Mirante - SP.

Eles tiveram os seguintes filhos

+	15	M	i.	Idesio Zacarias-15048 nasceu  em 8 setembro 1974.

+	16	F	ii.	Elineia Zacarias-15054 nasceu  em 1975.

+	17	M	iii.	Antonio Marcos Zacarias-15057 nasceu  em 21 outubro 1877.

+	18	F	iv.	Elizangela Zacarias-15058 nasceu  em 8 maio 1980.

+	19	F	v.	Eliane Zacarias-15059 nasceu  em 29 outubro 1981.





Quinta Geração

Zacarias, Idesio-15048	15.	Idesio Zacarias-15048 (Antonio Zacarias, Maria Masiero, Santo, Pietro) nasceu em 8 setembro 1974 em Paranavai - PR.

******* informaçoes historicas

1- nasceu em Paranavai no PR, e com 4 anos em 1979 mudou-se para a cidade da Jaru no Estado de Rondonia, com os 
pais e os irmõs Elineia e Antonio. morou em Jaru de 1979 até 2000 e mudou-se em 2000 até 2016 para capital em Porto 
Velho, e voltou a morar em Juru em 2016.

2 - historia contada por Idesio Zacarias para Emir Jose Masiero em 2017;

3 -

Rodrigues, Percilia Olivia-15049
Idesio casou-se com (MRIN:4437) Percilia Olivia Rodrigues-15049. Percilia nasceu em 5 setembro 1976 em Ibicaba - ES.

Eles tiveram os seguintes filhos
Zacarias, Marques Rodrigues-15050
	20	M	i.	Marques Rodrigues Zacarias-15050 nasceu em 17 dezembro 1995 em Jaru - RO.
Zacarias, Ayandra Cristina Rodrigues-15051
	21	F	ii.	Ayandra Cristina Rodrigues Zacarias-15051 nasceu em 18 julho 1997 em Jaru - RO.
Zacarias, Antonio Henrique Rodrigues-15052
	22	M	iii.	Antonio Henrique Rodrigues Zacarias-15052 nasceu em 2 janeiro 2003 em Porto Velho - RO.
Zacarias, Maria Ester Rodrigues-15053
	23	F	iv.	Maria Ester Rodrigues Zacarias-15053 nasceu em 2 dezembro 2012 em Porto Velho - RO.

Zacarias, Elineia-15054	16.	Elineia Zacarias-15054 (Antonio Zacarias, Maria Masiero, Santo, Pietro) nasceu em 1975 em Paranavai - PR.
de Souza, ..-15055
Elineia casou-se com (MRIN:4438) .. de Souza-15055. .. de Souza nasceu em 1973 em Porto Velho - RO.

Eles tiveram os seguintes filhos
de Souza, Keli Zacarias-15056
	24	F	i.	Keli Zacarias de Souza-15056 nasceu em 1995 em Jaru - RO.
Souza, ..-15060Keli casou-se com (MRIN:4439) .. Souza-15060.
de Souza, Katia Karina-15065
	25	F	ii.	Katia Karina de Souza-15065 nasceu em 1998 em Jaru - RO.
Branco, Henriqie-15066Katia casou-se com (MRIN:4442) Henriqie Branco-15066. Henriqie nasceu em 1998 em Jaru - RO.

Zacarias, Antonio Marcos-15057	17.	Antonio Marcos Zacarias-15057 (Antonio Zacarias, Maria Masiero, Santo, Pietro) nasceu em 21 outubro 1877 em Paranavai - PR.
Horrana, ....-15062
Antonio casou-se com (MRIN:4440) .... Horrana-15062.

Eles tiveram os seguintes filhos
Zacarias, Hingrid Horrana-15061
	26	F	i.	Hingrid Horrana Zacarias-15061.

Zacarias, Elizangela-15058	18.	Elizangela Zacarias-15058 (Antonio Zacarias, Maria Masiero, Santo, Pietro) nasceu em 8 maio 1980 em Jaru - RO.
Ferreira, ..-15067
Elizangela casou-se com (MRIN:4443) .. Ferreira-15067. .. Ferreira nasceu em 1978 em Jaru - RO.

Eles tiveram os seguintes filhos
Ferreira, Jhenifer Sibelis Zacarias-15068
	27	F	i.	Jhenifer Sibelis Zacarias Ferreira-15068 nasceu em 2000 em Jaru - RO.
Ferreira, Tifane Zacarias-15069
	28	F	ii.	Tifane Zacarias Ferreira-15069 nasceu em 2003 em Jaru - RO.
Ferreira, Lucas Gabriel Zacarias-15070
	29	M	iii.	Lucas Gabriel Zacarias Ferreira-15070 nasceu em 2005 em Jaru - RO.

Zacarias, Eliane-15059	19.	Eliane Zacarias-15059 (Antonio Zacarias, Maria Masiero, Santo, Pietro) nasceu em 29 outubro 1981 
Zacarias, Eliane-15059em Jaru - RO.
da Silva, ..-15063
Eliane casou-se com (MRIN:4441) .. da Silva-15063.

Eles tiveram os seguintes filhos
da Silva, Israel Vitoria-15064
	30	M	i.	Israel Vitoria da Silva-15064.


