
Originários da Provincia di Reggio Nell’Emilia – Comunidade Di Rubiera – Itália, 

Angelo Zanni, sua mulher Rivi Maria Luigia, seu filho Giuseppe Zanni com 

aproximadamente 02 anos de idade, juntamente com outros parentes (irmãos e irmãs), 

embarcaram em uma caravela com destino ao Brasil, viagem esta que durou cerca de 

03 meses. Desembarcaram na cidade do Rio de Janeiro - RJ e vieram para cidade de Casa 

Branca – SP, onde foram trabalhar nas lavouras de café da região. Após alguns meses, 

todos decidiram procurar melhores condições de trabalho e a família decidiu se dividir 

e foram pra outras cidades. 

Vieram então para a cidade de Andradas – MG, o casal Angelo Zanni, Rivi Maria 

Luigia e seu filho Giuseppe Zanni, o qual teve o nome alterado para José Zanni, afim de 

obter documentos brasileiros. Foram trabalhar nas lavouras de café, na zona rural de 

Andradas, no Bairro dos Lobos e depois no Bairro Vargem do Rigoni, onde nasceram 

ainda mais 07 filhos. José Zanni (o filho mais velho e único italiano) casou-se com Maria 

Rigoni e tiveram os filhos: Iolanda, Olga, Querobina, Ilson, José Angelo e Lidio Zani, filhos 

estes que os ajudaram no trabalho quando jovens. Depois dos filhos casados, José e 

Maria mudaram-se para a cidade, onde José foi trabalhar para seu genro Onofre (casado 

com Iolanda), na função de empalhador de garrafões, destinados às adegas de vinho da 

cidade. 

Jose Zanni e seus filhos, destacaram-se também, na arte da culinária, onde eram 

contratados para trabalhar nas festas de aniversários, casamentos e festas religiosas, 

tanto na cidade quanto na zona rural, os quais tinham um gosto apurado para tal. 

Os filhos Olga, Querobina e Ilson, quando casados, fixaram residência em outras 

cidades, e os filhos Iolanda, José Angelo e Lidio, ficaram em Andradas.  Dos que 

mudaram, somente Ilson Zani retornou para sua cidade natal. 

Jose Zanni tinha o apelido de “pepino zanni” ou traduzindo do italiano “o 

pequeno zanni”,  faleceu em 1973 e sua mulher Maria Rigoni faleceu em 1990. 


