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INTRODUÇÃO

A história de um povo não se resume apenas no registro de seus fei-
tos, mas nas motivações que levaram esse povo a enfrentar novas reali-
dades de vida: em novos meios, novas circunstâncias, novos processos e 
novas condições. É reconhecer e registrar princípios éticos, econômicos 
morais e religiosos que fundamentaram sua história. Saber a história 
de um povo signiica resgatar e preservar sua tradição e memória. A 
importância de preservar a memória do nosso município está no fato de 
ser uma das formas de valorizar a nossa origem ou o lugar que escolhe-
mos para viver. Trata-se de uma oportunidade única para compreender, 
inclusive, a nossa própria identidade.

A história de Ampére é a história de cada um desde os primórdios 
da colonização, aqui registrada através das manifestações em entrevis-
tas, registros, tradição oral nos conhecimentos sociais de seus herdeiros 
com depoimentos e fotos dos próprios moradores que viveram em cada 
momento desde a origem e colonização até sua emancipação, me habi-
lita a escrever esse passado.

Um passado que não é tão passado pois várias dezenas de pessoas 
reconhecidas como pioneiras ainda estão em nosso convívio, como tes-
temunhas vivas da história desse passado. Ampére foi e está sendo cons-
truída a muitas mãos.

É para esses pioneiros que, há mais de uma década, meu sonho era 
escrever suas histórias para tornar vivos e registrados seus feitos. Devido 
as atividades proissionais, realizei a pesquisa, seu entendimento e reda-
ção apenas nas horas de lazer. E nessa demora muitos dos pioneiros nos 
deixaram, não tendo assim a oportunidade de ver escrita sua parte na 
epopeia da colonização de Ampére.
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Escrever a história de cada um e de suas famílias é uma alegria muito 
grande. Um orgulho sem tamanho poder dizer quais foram realmente 
os heróis dessa saga da colonização de Ampére e região. E com respeito 
reconhecer o quanto devemos a eles, pelo esforço, dedicação e abnega-
ção, para que tivéssemos uma herança boa, digna e de valor. Para eles 
custou longas caminhadas, carregando pesos, dormindo mal, enfren-
tando jagunços, grileiros, trabalho sem ferramentas adequadas, produ-
tos sem onde armazená-los, onde vendê-los, sem atendimento à saú-
de, por mais de uma década. Uma cidade sem luz, sem energia, apesar 
do nome. Por muito tempo sem estradas, num im de linha. Mas nem 
tudo foi sangue. Nem tudo foi sofrimento. Em meio às diiculdades havia 
grande solidariedade. Conviviam bem. Dedicavam tempo para o lazer e 
diversões organizadas por eles mesmos. Qualquer pátio servia para dan-
ça. Ninguém terminava uma casa ou um paiol sem inaugurá-lo com um 
baile. Festa que era participada por todos das famílias da vizinhança. As 
festas de Igreja eram bem participadas. Se houvesse a necessidade de algu-
ma obra comunitária como estrada, ponte, escola, Igreja, casa do vizinho 
se reuniam para construir.

A pesquisa histórica que realizei, trata da trajetória histórica dos des-
bravadores e pioneiros até a emancipação de Ampére. Apresento aspec-
tos da história de pessoas que nos antecederam. Identiico se os tempos, 
as ações, o modo de viver, de agir, os costumes e as heranças culturais 
destes personagens, não apenas contando e recontando fatos, mas pes-
quisando e registrando, através de fontes documentais e principalmente 
da memória dos habitantes que vivenciaram esses acontecimentos ou 
foram testemunhas de relatos de terceiros.

De forma didática explico de onde e como aqui vieram nossos ante-
passados. Mostro como na História do Brasil, do Paraná e do Sudoeste, 
chegaram a Ampére. No segundo capítulo cito quem veio, de onde veio, 
como veio e onde se estabeleceu, dando enfoque ao que produziu e em 
que condições, que técnicas e processos da produção, na época. Obvia-
mente nem todos os pioneiros que chegaram antes de 1961, apresenta-
ram sua história ou foram identiicados para serem nela incluídos.

Quando me reiro às pessoas com seus nomes, não identiico se são 
personagens vivos ou falecidos. Assim eles estarão mais “vivos e presen-
tes, sempre”.



Este é sem dúvida um lindo relato, pormenorizado, quase com as pa-
lavras deles, por vezes emocionante, que conta muito de sua história em 
condições simples de vida, mas são registros de peso histórico para seus 
herdeiros e para a História de Ampére.

Sem esconder a emoção, manifesto a alegria e satisfação pelo trabalho 
realizado. As experiências e tarefas ao longo do tempo de pesquisa e or-
ganização da obra, são contribuições para a História de Ampére. Estou 
feliz em oferecer este primeiro livro, na segunda edição.

Agradeço as dezenas de colaboradores, incluindo depoimentos 
orais, pessoas cedendo fotos, indicando entrevistados, elaborando o 
layout, a diagramação e correção ortográica. Agradeço a todas as fa-
mílias que se dispuseram a repassar informações, dados, fotos. E de 
modo especial o meu reconhecimento pela grande contribuição de Ân-
gelo Domingos dos Santos (seu Angelin) e Renilda Fabiane dos Santos 
(dona Nilda), Orlando Dettoni, Miguel Bialeski, Altério Frâncio (em 
memória), Hélio Manoel Alves, pela paciência em ajudar sempre com 
mais e mais informações.

Prof. Inácio Reichert
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CAPÍTULO 1

OS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA REGIÃO

Este capítulo faz referência a fatos da 

História do Brasil, do Paraná, do Sudoes-

te e de Ampére. Sem dúvidas é importante 

saber como a civilização chegou ao Sudo-

este do Paraná pois são fatos históricos que 

ajudam a entender melhor a história local.

O mapa dos nativos

O território que hoje compõe a região 

Sudoeste do Paraná, desde a época do 

descobrimento e no transcorrer do perí-

odo Colonial, era habitado por tribos in-

dígenas vinculadas a três amplas famílias 

linguísticas indígenas: Botocudos, Kain-

gangs e Guaranis. Conforme o Mapa et-

no-histórico do Brasil e adjacências (NI-

MUENDAJU, 1981) assinala os nativos 

que estiveram nas proximidades de Am-

pére. Especialmente entre os Rios Santo 

Antônio, na divisa com Argentina e Rio 

Iguaçu, no extremo sudoeste do Paraná, 

viviam em 1885 indígenas Guaranis ou 

Kaiguás, como às vezes eram denomina-

dos. Os Kaingangs até hoje estão estabe-

lecidos na reserva de Mangueirinha e Pal-

mas.

O Tratado de Tordesilhas

Desde antes do descobrimento do Brasil, 
o Sudoeste do Paraná pertencia à Espanha. 
Pelo Tratado de Tordesilhas os Reis de Por-
tugal e Espanha assinaram, na povoação 
castelhana de Tordesilhas, em 7 de junho 

Mapa dos nativos
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Tratado de Tordesilhas e Capitanias hereditárias do Brasil
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de 1494, um termo que deine seis anos an-
tes do descobrimento do Brasil a linha di-
visória das terras descobertas e a descobrir. 
Assim, pelo Tratado a região do Sudoeste 
do Paraná, se não fossem outros aconteci-
mentos, pertenceria à Espanha e não a Por-
tugal. Este novo acordo deinia que a 370 
léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que 
icam a noroeste da costa da África, uma li-
nha imaginária que passa no norte do Bra-
sil em Belém do Pará e ao sul em Laguna, 
SC, que a Leste dessa linha pertenceria a 
Portugal e a Oeste à Espanha.

Portugal e Espanha

Até 1580 Portugal e Espanha foram to-
mando posse de suas terras. Entre 1580 
e 1640, Portugal passou ao domínio de 
Espanha, por força de casamento entre 
nobres das duas coroas. Os portugueses 
no Brasil e os brasileiros foram tomando 
posse em pontos cada vez mais avançados 
sobre o território espanhol, pois era um 
todo só, um mesmo reino. Essas áreas, se 
separadas tivessem icado, o atual Sudoes-
te do Paraná, seria de Espanha. Quando 
Portugal restaurou seu reino, voltou a ser 
dona de suas terras e lutou pelo direito de 
ser dona também das terras espanholas, 
das quais os brasileiros e portugueses ha-
viam tomado posse, segundo leis conheci-
das por “Uti possidetis” (KRUGER, 2002, 
p.17), dava posse ao usuário, tornando o 
Brasil maior do que o previsto no Tratado 
de Tordesilhas.

O Tratado de Madrid
Em razão dos direitos de posse adquiri-

dos pelos brasileiros na Lei Uti possidetis, 
o clima nos territórios espanhóis vizinhos 
ao Brasil passou a ser conlituoso. O Bra-
sil irma sua posição nas áreas conquista-
das, motivando uma série de litígios. O 
momento culminante da diplomacia en-
volvendo as fronteiras do Brasil Colônia, 
que lhe assegurou a atual coniguração foi 
o Tratado de Madrid, de 13 de janeiro de 
1750. Foi entre João V de Portugal e Fer-
nando VI da Espanha que o Tratado dei-
niu os limites entre as respectivas colônias 
sul-americanas. Nesse Tratado deiniu-se 
para Portugal a região onde se insere o 
Sudoeste do Paraná, conirmado em 1895, 
pelo Governante norte americano Grover 
Cleveland, escolhido pelos Argentinos 
como o mediador.

Argentina contesta  
e reivindica os campos de Palmas

Na sua Independência em 1810, Ar-
gentina contesta a deinição do Tratado de 
Madrid. A Questão da Zona de Palmas ou 
das Missões cria corpo entre os anos 1810-
1845. Argentina reivindicava a região até a 
cabeceira dos Rios Chapecó e Chopim, ale-
gando que os Rios Peperiguaçu (o riacho 
que faz limites na fronteira em Barracão, 
Dionizio, Bernardo de Irigoyen) e o Rio 
Santo Antônio seriam o Chapecó e o Cho-
pim. Pouco antes da Proclamação da Re-
pública do Brasil, ambos os países haviam 
acordado que o litígio seria solucionado 
por arbitramento. O Congresso Nacional 
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Brasileiro não aceitou a proposta inicial de 
dividir o território ao meio e a questão foi 
submetida ao arbitramento do Presidente 
dos Estados Unidos da América do Norte 
Grover Cleveland (1893-1897), cujo laudo 
foi inteiramente favorável ao Brasil, emiti-
do em 5 de fevereiro de 1895, ratiicando as 
fronteiras pelos Rios Peperiguaçu e Santo 
Antônio, de acordo com o Tratado de Ma-
drid, em 1750. Esta questão foi defendida 
pelo grande jurista Barão do Rio Branco, 
que fez ao Presidente Cleveland dos Esta-
dos Unidos, uma exposição acompanhada 
de valiosa documentação, constituída de 
seis volumes sobre a questão dos limites 
entre o Brasil e a República Argentina.

O Tropeiro passa  
pelo Sudoeste do Paraná

O Rio Grande do Sul entrou na econo-
mia nacional pelas mãos dos tropeiros e 
patas das mulas. Pois foi o comércio por 
mulas que integrou a região à economia 
nacional, ainda no século XVII e início 
de XVIII, antes mesmo que o Rio Gran-
de do Sul existisse formalmente e fosse 
região reconhecida como brasileira, o que 
só ocorreu em 1750. A rota basicamen-
te foi o Caminho das Missões, passando 
por Palmas, ou seja, mais especiicamente 
Clevelândia, norte. A atividade de tropei-
ragem teve seu auge ente 1725 e o inal do 
século quando a atividade mineradora, no 
Brasil, começou a declinar. Nessa época, 
entretanto, um novo produto permitiu 
que o Rio Grande do Sul continuasse a de-
sempenhar o seu papel de fornecedor de 

outros centros produtores brasileiros. Era 
o charque, que começou a ser produzido 
na região de Pelotas por volta de 1780. 
Com ele, os rebanhos gaúchos encontra-
ram uma nova destinação. Assim, os tro-
peiros continuaram a percorrer os cami-
nhos do Sul, ainda que em menor escala. 
A tropeiragem sofreu um grande baque 

Monumento ao tropeiro na cidade de Lapa - Paraná (Poty 
Lazzarotto). Fonte: Vachowicsz, História do Paraná, 1988

Caminho dos tropeiros
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com a instalação das ferrovias, no inal do 
século XIX. Manteve-se, contudo, em me-
nor escala, até a década de cinquenta do 
século XX. Sempre como consequência da 
expansão dos currais de gado, nasceram 
então as cidades dos campos paranaen-
ses: Castro, Ponta Grossa, Palmeira, Lapa, 
Guarapuava e Palmas, todas do século 
XIX, locais de engorda do gado. O Paraná 
não podia criar gado, apenas engordar o 
gado dos tropeiros do Sul que o conduzia 
a São Paulo e Minas Gerais.

Guarapuava é colonizada 
por paulistas

Em 1770 esteve nessa região de Guara-
puava o Tenente Coronel Afonso Botelho 
de Sampaio e Souza, numa missão de re-
conhecimento do vasto território entre os 
Rios Ivaí, Paraná e Uruguai. Teve contato 
com os indígenas e mapeou a região. Em 
1809 D. João VI assinou Carta Régia que 
permitia o povoamento dessa região, con-
siderada uma medida estratégica na frente 
contra pretensões espanholas, apesar do 
tratado de Madrid ter ixado limites, onde 
são atualmente. Mas havia contestações 
espanholas. Foi assim que em 17 de junho 
de 1810 chegava a expedição colonizadora, 
sem encontrar obstáculos. Nem indígenas 
foram problema, pelo contrário, entra-
ram em cena a favor dos portugueses. Um 
grande líder guarani foi o Cacique Guaira-
cá, que intimidou o explorador espanhol 
Cabeza de Vaca, que estivera nas Cataratas 
do Iguaçu, dizendo a ele algo como “essa 
terra tem dono”. Hoje há reserva indígena 

em Guarapuava e várias outras regiões do 
Sudoeste e Oeste do Paraná.

De Guarapuava os conquistadores pro-
curavam fazer uma ligação com a frente 
sul, formada por Missionários que já es-
tavam no Norte do Rio Grande do Sul, na 
região de Goyoem e Nonoai. Para chegar 
lá, no entanto, teriam que passar por área 
dominada por indígenas biturunas. Para 
desviá-los desse perigo, os acompanhou o 
nativo guarapuavano Yongong. No retor-
no nunca mais chegou em casa, provavel-
mente morto pelos indígenas conterrâne-
os já conhecidos por ele.

Fazendeiros de Guarapuava 
conquistam os nativos de Palmas

Enquanto tropeiros pelo Sudoeste pas-
savam, outros chegavam para tomar posse 
da região. De Guarapuava os conquistado-
res partem para os campos de Palmas, a 
porta de entrada para o Sudoeste. De Pal-
mas, nasce Clevelândia, que dá acesso ao 
sertão sudoestino. Bandeiras (grupos par-
ticulares) Paulistas no Século XVII teriam 
atravessado a região, várias vezes, quando 
buscavam as Missões Jesuítas do Sul. Po-
rém é ao bandeirante curitibano Zacarias 
Dias Côrtes que se atribuiu a “Descoberta 
dos Campos de Palmas”, quando este, en-
tre 1720 e 1726 teria desbravado a região 
até a cabeceira do Rio Uruguai em busca 
de ouro. Já a denominação “Campos de 
Palmas” é atribuída ao major Atanagil-
do Pinto Martins que comandou a Real 
Expedição de Conquista dos Campos de 
Guarapuava por volta de 1814-1819. Esta 
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expedição que tinha por missão buscar 
uma passagem que ligasse os Campos de 
Guarapuava aos do Rio Grande do Sul, 
teve por guia o Cacique Yongong, ou Jon 
Jong (KRUGER 2002, p. 14) que conhe-
cia bem a região à qual os índios denomi-
navam de Campos de “Bituruna” ou “Ibi-
turuna”, que na linguagem dos nativos 
signiicava “Terra Alta ou Terra das Pal-
meiras.” Porém, apenas em 1836 e 1839 
duas expedições saindo de Guarapuava, 
lideradas por dois grupos, dividiram o 
território entre eles, se empenharam em 
dominar os indígenas que povoavam 
a região. Não foi tarefa fácil, mas o pa-
pel do índio foi importante. De Palmas 
o avanço para a fronteira chega em Cle-
velândia, inicialmente conhecida como 
Bela Vista dos Campos de Palmas. Dali 
saem muitos desbravadores do Sudoeste. 
Na década de cinquenta Clevelândia se 
fragmenta em cinco municípios.

A Colônia Militar do Chopim

A existência de soldados que icaram nas 
matas com o im da Guerra do Paraguai; a 
contestação argentina em relação ao terri-
tório do Sudoeste do Paraná e a vinda de 
ervateiros argentinos; a fome de milhares 
de trabalhadores da construção de ferro-
vias paralisadas na proclamação da Repú-
blica que se embrenharam nas matas; refu-
giados dos conlitos internos nos governos 
militares da República, especialmente do 
Rio Grande do Sul entre “pica-paus” (repu-
blicanos – lenço branco) e “maragatos” (fe-
deralistas – lenço vermelho) (Neto, 2012, 
p. 41) ; a mobilização argentina diante dos 
estudos do governante americano na ques-
tão dos limites Brasil e Argentina, destacou 
forças da Marinha Brasileira para colocar 
frente de observação, controle e iscaliza-
ção no Rio Iguaçu, próximo à foz do Rio 
Chopim, na atual cidade de Chopinzinho 
(KRUGER 2002, pp. 17 e 35). Esse agrupa-
mento teve papel importante no registro de 
dados da região, que passaram a informar 
melhor o Governo, da realidade regional.

A estrada de ferro chega ao vale do 
Rio do Peixe

A ferrovia ligando São Paulo a Santa 
Maria da Boca do Monte (Santa Maria – 
RS), passando pela região de colonização 
catarinense de então, o vale do Rio do Pei-
xe, trouxe do sul novos interessados na co-
lonização do Noroeste do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. 
Parte destes colonizadores de Santa Cata-



19

rina, numa segunda etapa é que chegam 

ao Sudoeste. Mas acima disso, interessa 

saber quem é o homem que vem para as 

matas do Sudoeste, antes do colonizador. 

Falar da Ferrovia foi para dizer que o pio-

neiro do Sudoeste do Paraná é um misto 

de trabalhador da construção da ferrovia 

paralisada na Proclamação da República, 

de perseguidos da Guerra dos Farrapos 

e fugitivos da Guerra do Contestado en-

tre Paraná e Santa Catarina, peões de fa-

zendas de Palmas, entre outros (BONETI 

pp. 25 a 33). Em busca de sobrevivência 

se embrenharam nas matas da região do 

Contestado e Sudoeste do Paraná.

O Contestado, a Colônia Bom Retiro, 
a origem de Pato Branco e o conlito 
das terras do Sudoeste do Paraná

Nem Paraná, nem Santa Catarina ha-
viam ocupado oicialmente a região entre 
elas e a fronteira com a Argentina, quando 
foram ratiicados os antigos limites sobre 
essa área contestada pela Argentina. Essa 
rica região despertou grande cobiça, espe-
cialmente de latifundiários, de poderosos 
e capitalistas, dos dois Estados, que faziam 
“expropriação dos pequenos proprietários 
e posseiros,” (BONETI, 1986, p.28; WA-
CHOWICZ, 1988, p. 191) o que motivou 
o conlito do Contestado. Na medida em 
que os grandes fazendeiros foram avan-

Glebas do sudoeste. Fonte: Wachowicz, História do Paraná, 1988
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çando na região, os caboclos, pobres re-
fugiados, foram sendo acuados. O clima 
chegou ao ponto de os caboclos decidirem 
lutar. Esse conlito foi denominado de 
Guerra do Contestado, porque era na área 
que fora contestada pela Argentina e agora 
divisas contestadas por Paraná e Santa Ca-
tarina. Do lado paranaense esse povo foi 
socorrido. Segundo Voltolini (1996, p. 30): 
O “Governo do Paraná, criou, em 1918, 
a Colônia de Bom Retiro, no Sudoeste,” 
um assentamento entre as atuais cidades 
de Pato Branco e Vitorino. Desse assen-
tamento se formou o núcleo Villa Nova, 
mais tarde Pato Branco. O assentamento 
foi pequeno para a procura e o projeto do 
Governo do Estado, que pretendia ser uma 

colonização ordenada, medindo e venden-
do em dez parcelas e escriturar a terra, mas 
por sua morosidade perdeu o controle. 
(VOLTOLINI 1966, p. 33). A troca fácil, 
a venda de partes, era comum. Vendiam e 
iam adiante, em novas áreas, adentrando o 
sertão do Sudoeste. A Colônia Bom Reti-
ro é um passo importante para a conquista 
da fronteira e a origem da cidade de Pato 
Branco. Muitos dos que pretendiam terras 
em Bom Retiro, mas que não a receberam, 
adentraram na mata e dela foram vivendo 
com extrativismo de couro de animais, tra-
balho no corte da erva-mate para os argen-
tinos e criação de porcos soltos no milha-
ral, vendidos ao “safrista” (WACHOWICZ 
1988, p. 175). E se não bastasse, “Nas dé-

Região do contestado. Localização do Rio Ampére (nº 5). Fonte: Extraído do mapa do processo em defesa do Brasil em 
7/09/1889 pelo árbitro Grover Cleveland.
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cadas de 30 e 40 venderam tudo para a 
gauchada…”. Depois de ocupada a área do 
assentamento, os demais interessados fo-
ram adentrando nas matas não delimita-
das para o assentamento, rumo à fronteira, 
onde alguns arrumaram trabalho na ex-
tração da erva-mate explorada por empre-
sários da fronteira, à semelhança de Rupp 
em Santa Catarina onde era extrativista 
quando teve problemas com a Companhia 
que construiu a ferrovia São Paulo a Santa 
Maria, RS. Esta deveria estender um braço 
da ferrovia, de Ponta Grossa ao Rio Paraná, 
em troca ganhou a Colônia Missões. Rupp 
que ganhou a questão contra a Companhia 
das ferrovias, por conta dos prejuízos em 
Santa Catarina, deveria ser indenizado. 
Como a indenização não se realizava, Rupp 
apossou-se da área que era da Companhia 
construtora de ferrovias, no Paraná, parte 
da área da Colônia Missões. Dessa forma 
Rupp encontrou suas terras com ocupan-
tes. Com a demora da deinição pela justiça 
pela doação da área, Rupp vendeu-a para 
Mario Fontana, que por sua vez a vendeu 
para a CITLA, que vendeu parte a outras 
empresas, também expulsas pelos colonos 
em 1957. Mas neste conlito existem mais 
interessados: O Paraná reclamava na justiça 
a devolução dessa área por não ter havido a 
construção da ferrovia. Em 1930 o Governo 
Federal (Getúlio Vargas) havia encampado 
a empresa construtora e a União reclamava 
propriedade, tanto que instalou a CANGO 
em 1943. Tudo isso resultou no movimento 
dos colonos em outubro de 1957 e a criação 
do GETSOP em 1963.

A erva-mate do Sudoeste do Paraná 
abastece o mercado nacional e 
Argentino

Costumamos pensar que a data indi-
cada como início da colonização de uma 
região, é ao iniciar numa região virgem, 
desabitada. Por isso chamamos a esses 
primeiros como pioneiros. Mal sabemos 
que além dos nativos, outros já estiveram 
explorando alguma coisa e que os colo-
nizadores vieram depois. No Sudoeste, a 
colonização estava em Pato Branco, em 
1910, já antes da implantação da Colônia 
Bom Retiro. Porém naqueles anos a mata 
da fronteira estava sendo explorada pelos 
extrativistas de erva-mate que abastecia o 
mercado nacional e Argentino. Esse ciclo 
esteve muito forte antes de Getúlio Var-
gas criar a CANGO. Muito argentino aqui 
trabalhava com os brasileiros na coleta da 
erva, que passava por Dionísio Cerqueira 
e pelo território Argentino até chegar aos 
portos do Rio Paraná, onde o luxo co-
mercial era intenso. Lacerda (2010, p. 31 
a 36): “Centenas de animais de carga pas-
savam, a cada dia, por Dionísio Cerqueira 
e Barracão (e Barracón, hoje Bernardo de 
Iregoyen – na Argentina) com erva-mate, 
rumo aos portos do Rio Paraná”.

O Estradão do Sudoeste e a 
instalação da CANGO

Quando se chegou aos anos vinte do 
século XX, o Sudoeste do Paraná já estava 
desenhado. A probabilidade de ser uma re-
gião problemática era grande, pois a misé-
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Trabalhadores da 
abertura do picadão 
entre Ampére e Santo 
Antônio em 1956. 

Pavilhão da Cango, 1948-58. Passou a sede do exército. Fonte: O fuzil e a enxada, 2012

Cidade de Francisco 
Beltrão em 1952. 
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ria estava na mata cobiçada pelos latifundi-
ários, tudo muito semelhante ao ocorrido 
dezena de anos antes, na Guerra do Con-
testado. O “capital” sentiu a importância 
dessa região que precisava de progresso e 
pressionou o Governo. Tropas militares de 
Ponta Grossa iniciaram o estradão, cujo 
objetivo era garantir um acesso fácil à fron-
teira. Esta, saindo da ferrovia próxima de 
Lages, SC, de Mattos Costa, na época São 
João dos Pobres (VOLTOLINI, pp. 15 e 47), 
deveria chegar a Barracão, já que o projeto 
do braço de ferrovia, de Ponta Grossa ao 
Rio Paraná havia “abortado”. Este estradão, 
apelidado de Estratégica também serviria 
para amenizar dores das feridas produzidas 
pelo conlito do Contestado.

Em 1934, Getúlio Vargas, após ter de-
terminado um estudo sobre a realidade do 
Sudoeste, temendo conlitos na região pela 
pobreza dos caboclos, temendo a Argenti-
na e querendo assentar a mão de obra exce-

dente no Rio Grande do Sul, criou em 12 de 

maio de 1943 a Colônia Agrícola Nacional 

General Osório – CANGO, para adminis-

trar esse projeto. Enquanto a CANGO, a 

partir de Pato Branco rumo à fronteira, foi 

fazendo estradas como o Picadão de Pato 

Branco a Santo Antônio (Sudoeste), cons-

truindo pontes, assentando imigrantes, 

construindo escolas, sucessivamente Rupp, 

Mário Fontana, CITLA e mais tarde outras 

empresas se izeram de dono das terras que 

eram da companhia da ferrovia, mas já en-

campada pelo Governo em 1930 através do 

Interventor Mário Tourinho. A encrenca 

estava feita. Muita discussão na justiça, que 

ora diicultava o trabalho da CANGO, ora 

brecava a CITLA. Com essa medida, a ro-

dovia Estratégica, não continuou seu traça-

do original. Depois de Villa Nova rumou 

mais para o lado de Marrecas (Francisco 

Beltrão), construída pela própria CANGO.

A Emancipação de Pato Branco, Francisco Beltrão, Barracão,  
 Santo Antônio e Capanema

Clevelândia era o município todo pode-
roso com quase toda a extensão geográica 
do Sudoeste. Forças econômicas foram se 
irmando nos lugares mais desenvolvidos 
e reclamaram a emancipação, o que foi 
acertado entre os dois grupos políticos 
majoritários, que ocorreu em 1951, (Oli-
veira Neto e Anibelli) facilitando o con-
trole político e a administração da região. 

Isso ocorreu em 14 de novembro de 1951 

quando Pato Branco, Francisco Beltrão, 

Barracão, Santo Antônio (ainda não era 

“do Sudoeste”), e Capanema foram cria-

dos Municípios pela Lei Estadual 790.

O pequeno e médio capital, por Beneti 

(1986, p.10) denominado de “capital comer-

cial” foi tomando postos de interesse econô-
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mico e de comando político, como exemplo 
Otávio Francisco de Mattos, de empresário 
construtor da estrada Santo Antônio a Ca-
panema, a Prefeito de Capanema, em 1951. 
Agora o conlito entre a CANGO e a CITLA 
lhes interessava diretamente. Mobilizando o 
pequeno posseiro numa grande manifesta-
ção de poder, de força e deinição, se deu a 
Revolta dos Posseiros em 1957. Nesse con-
texto nasce a colônia de Ampére, depois Vila 
de Ampére como Distrito.

A caminho da  
emancipação de Ampére

A História do Sudoeste agora chegou 
mais perto de nós. Com essa visão do que 
aconteceu próximo da região de onde e 
por onde vieram os imigrantes, ica mais 
fácil para situar e compreender os fatos 

que se desenvolvem também em Ampére. 
Com a criação dos novos Municípios, a 
comunidade de Ampére passou a perten-
cer, pelo menos até 1957, a Santo Antônio 
(do Sudoeste), segundo mapa de 1953. Em 
1954, segundo uma presenta Lei 253, de 
26/11/54, Ampére teria se tornado distrito 
de Santo Antônio, segundo informações 
de funcionários da Câmara há alguns anos, 
o que não se comprovou recentemente. 
Tal lei não existe nos arquivos da Câmara 
nem do Executivo. De fato, Ampére conti-
nua como parte de Santo Antônio, segun-
do recibos de taxas pagos por amperenses, 
por mais que tivesse Lei de 1957 criando 
Ampére como Distrito de Capanema. 
Santo Antônio também era Comarca, o 
que facilitava a vida, segundo vários pio-
neiros. Por outro lado, segundo a primeira 
professora de Ampére, Osvaldina Duarte 

Municipios criados no sudoeste em 1952.  
Fonte: Pegoraro Ivo, Sudoeste Político, 2010
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Fagundes, até 1957 ela ia a Capanema re-
ceber os seus salários, quando, como os 
demais professores pernoitava na casa do 
Prefeito Otávio de Mattos. Ela lecionava 
na primeira Igrejinha de Ampére. Mas, na 
contramão da história, em 1958 parou de 
lecionar pois não teve tempo de se cadas-
trar em Santo Antônio, de onde era origi-
nário o Subprefeito Pedro Pastório e sua 
ilha Ângela e ilho adolescente (Pedro, 
que mora em Santo Antônio do Sudoeste), 
que o ajudavam. Essa questão de receber 

os salários em um município ou noutro, 
pode ser relativa quanto ao vínculo mu-
nicipal porque havia a igura do Professor 
remunerado pelo Estado. Parece que não 
havia o professor municipal.

Na criação do Distrito, em 30 de de-
zembro de 1957, com a Lei Estadual 3511, 
publicado no Diário Oicial 240, Ampé-
re torna-se Distrito de Capanema com a 
área atual de Ampére mais a área que hoje 
constitui os Municípios de Realeza e San-
ta Izabel do Oeste. Essa mesma área do 

Mapa da criação do Município de Santo Antônio (do Sudoeste), onde iguram caminhos para Ampére. 
Detalhe de erro: O Rio Ampére não deságua no Rio Capanema. Fonte: Biblioteca Pública do Paraná, 
julho de 2015. 
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Distrito de Ampére acaba sendo a área do 
município de Ampére, o que na data de 11 
de abril de 1961 se efetiva com a Lei Es-
tadual 4.348. Hoje, com Realeza e Santa 
Izabel do Oeste emancipados, Ampére se 
constitui da área que na criação de Santo 
Antônio, a ele pertencia. Nessa ocasião 
muitas famílias já haviam se estabelecido 
há uma década ou mais, na região. His-
tórias, estórias e fatos pitorescos de he-
roísmo, os pioneiros dessa primeira fase 
da História de Ampére, já haviam vivido 
até então.

O foco principal desta obra é inicial-
mente mostrar os pioneiros de Ampére. 
Nem todos obviamente poderão ser lem-
brados, por falta de informações, mas as 
pessoas, as famílias identiicadas poderão 
completar a história numa reedição. 

Os primeiros pioneiros depois dos na-
tivos, foram os caboclos, que são denomi-
nados de “usuários” das matas, e depois 
deles os posseiros, os “desmatadores”.  
Será descrito como chegaram os primei-
ros migrantes, como viveram naqueles 
primeiros anos, distantes de qualquer re-
curso, sem apoio, sem segurança e pou-
co convívio com vizinhos, que moravam 
distantes. Será mostrado o que foi acon-
tecendo e como construíram as soluções 
imediatas de suas próprias carências e da 
pequena coletividade que foi se consti-
tuindo na Vila de Ampére e entorno, e as 
comunidades rurais, até 1961. Fatos esses 
de fundamental importância nos primór-
dios de Ampére, relexos para o Ampére 

de hoje, como serão as gerações de hoje, 
para o amanhã. Reconhecer como o ser 
humano, querendo, é capaz de suportar e 
enfrentar situações inusitadas e diiculda-
des extremas, desesperadoras até e, criar 
forças para superar tudo. Foram proble-
mas de toda ordem: de saúde sem recur-
sos próximos; de solidão e saudades dos 
familiares que longe icaram; de saber que 
talvez não mais se encontrasse com seus 
pais, irmãos, ilhos, amigos que distantes 
icaram. Tempo de só poder contar com 
marido, esposa e algumas vezes muitos 
pequeninos. Os pioneiros enfrentaram 
problemas de espaço, primeiramente para 
carregar a mudança que traziam, e de-
pois onde guardar os mínimos bens que 
era possível ter. Até a produção que era 
abundante, na maioria das vezes era difí-
cil de armazenar. Problemas de moradia, 
que precisava ser construída, porém sem 
tábuas, sem pregos, sem tijolos, sem arga-
massa, sem ferramentas, sem utensílios e 
sem recursos humanos.

A loresta a enfrentar
O Sudoeste do Paraná foi constituído 

por uma natureza ímpar. Vegetação das 
mais belas, ricas e variadas, com exuberân-
cia inexplicável. Uma loresta riquíssima. 
Havia densa mata de pinheiros, estimado 
em milhões de árvores (BONETI, p.48), 
intercalados por conjuntos de perobas es-
parsas por toda a loresta, enormes árvores 
denominadas angico, grápia, cedro, louro, 
canjirana, guajuvira, canela, maria-preta e 
outras, de valor comercial muito grande. 
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A loresta era enfeitada por xaxim, taqua-
ra, capins, ortigueiras, espinheiros, cipós e 
toda sorte de vegetação mais baixa e que 
sempre diicultava o andar pela mata. Às 
vezes o conjunto de árvores da mesma es-
pécie estava tão agrupado, a exemplo da 
mata dos pinhais, que debaixo de suas co-
padas não cresciam outras plantas altas. 
Tão densas, que icava escuro quando se 
adentrava aqueles conjuntos, aqueles bos-
ques. Havia a erva-mate, planta explora-
da desde o inal da Guerra do Paraguai 
(1864 a 1870). Existia uma rica variedade 
de plantas de valor medicinal, usadas por 
habitantes para tratamento das mais dife-
rentes enfermidades.

A Colonizadora Agrícola Nacional Ge-
neral Osório - CANGO e sua rival Cleve-
lândia Industrial e Territorial Ltda. - CI-
TLA, previam que as árvores, ou mais 

especiicamente os pinheiros não deve-
riam ser retirados, pois não eram proprie-
dade do posseiro das terras. Desde quando 
as terras do Sudoeste foram de Mário Fon-
tana, ou pelo menos por ele disputadas, 
com sede na época na frente avançada que 
era Mariópolis, nome da cidade em sua 
homenagem, tinha Mário como política 
assentar os posseiros em terras onde ha-
via mato branco (BONETI, p. 47), porque 
ali a terra era tida como melhor para la-
voura. Inclusive porque os colonos como 
simples mortais estavam pouco preocupa-
dos com o valor do pinheiro. Eram poucos 
os que vislumbravam o valor da madeira, 
que em poucas décadas passou a custar 

Vegetação típica de Ampére. Fonte: IBGE

Parque das Araucárias. Vegetação típica do 
Paraná.  Foto: Eduardo Mussatto
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muito quando vieram a precisar comprar 
para construir suas moradas. E nisso está 
também uma das causas da destruição des-
sa rica e bela loresta. Como relata o Prof. 
Izair: “... a mata era coberta por pinheirais 
centenários e não raras vezes derrubava-se 
muitos alqueires dessas lorestas para ocu-
par as terras com o cultivo de lavouras.”

Muitos colonos não se preocuparam 
em derrubar as matas para o plantio de 
milho e feijão. Também não havia forma 
de aproveitamento melhor das madeiras. 
Próximo da cidade, com duas serrarias 
próximas, apodreceram treze pinheiros 
do Sr. Ângelo Domingos dos Santos, co-

nhecido por Angelin, simplesmente por-
que os madeireiros não venciam atender a 
demanda. Nesse processo o pinheiro e as 
outras árvores, hoje praticamente inexis-
tentes e que também teriam muito valor, 
foram dizimadas sem controle. A própria 
CANGO não desenvolveu uma política de 
desmatamento e industrialização, o que 
teria evitado em grande parte o desper-
dício. E isto foi uma lástima para o meio 
ambiente. Apesar que, pela mentalidade 
reinante, nada teria mudado o resultado, 
como de fato nada mudou com a liberação 
da industrialização da madeira. O que fal-
tou foi uma política séria de manejo e con-
trole, apesar da existência de legislação a 
respeito, descumprida, talvez até pelas cir-
cunstâncias especíicas do Sudoeste. Ora 
decisões judiciais a favor. Ora, contra. Ora 
o poder político, a favor. Ora, contrário. 
Quando o desmatamento foi liberado, o 
madeireiro foi submetido a uma tentativa 
de controle, inicialmente com o replantio 
de pinheiros, por sua própria conta. Pas-
sados alguns anos, a legislação o obrigou 
pagar a órgão oicial, o IBDF-Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, 
responsável pelo replantio, que era feito 
em regiões deinidas pelo mesmo. Muitos 
madeireiros até hoje ou até já morreram, 
sem saber onde foi aplicado seu dinhei-
ro. O IBDF criado pelo decreto lei nº 289, 
de 28 de fevereiro de 1967, mantido até à 
criação do IBAMA – Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente, em 1983, vinculada 
ao Ministério da Agricultura encarrega-
do dos assuntos pertinentes e relativos às 

Palmeira com brotos. Fonte: Zeca Strapasson
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lorestas e ains, com autarquias nos Esta-
dos, denominadas de SEMA – Secretaria 
do Meio Ambiente. Novas Leis posteriores 
foram criadas. 

A vegetação descrita pelos especialis-
tas constitui o que é denominado de Flo-
resta Subtropical úmida. Úmida porque 
possui uma precipitação de chuvas por 
volta de 1.770mm/ano, segundo Cader-
nos do Paraná. Vegetação denominada de 
subperenifólia, com mata de angico, ca-
nela, ipê, que perdem fólia, em latim, ou 
seja, folha. A loresta pode ser também 
perenifólia quando constituída de mata de 
folhas perenes, ou também conhecida por 
angustifólia, como é o caso do pinheiro 
do Paraná. Chamado loresta subtropical 
porque está abaixo da linha do Trópico de 
Capricórnio, onde a vegetação desenvolve 
essa característica, favorecida pelo calor e 
umidade típica. O clima da região é sub-
tropical, do tipo temperado, com chuvas 
o ano todo, mais quente no verão. À noite, 
porém, com temperatura mais branda. No 
inverno acontecem dias frios, com tem-
peraturas abaixo de 17ºC, com possibi-
lidades de algumas geadas nos meses de 
maio, junho, julho e agosto, ou até alguma 
antecipada ou tardia, dependendo da in-
tensidade da frente fria, podendo excep-
cionalmente chegar a 0º. A média máxima 
da temperatura no verão é de 30ºC.

Os rios foram sérios obstáculos aos colo-
nizadores. De Francisco Beltrão, já na saída 
era preciso transpor o Rio Marrecas, en-
frentar uma subida cansativa via aeroporto 
e descer para o Rio Santa Rosa e de lá subir 

novamente para o Herval e mais adiante, 
depois do Km 20, subir para o topo do km 
26, tornando a descer e de encosta em en-
costa, enfrentar riachos, aguadas, lamaçais 
e chegar à barranca do rio mais mal-humo-
rado da região e por isso muito violento, o 
Rio Cotegipe. Mal-humorado porque pou-
ca chuva bastava para que ele impedisse a 
passagem e sua correnteza diicultasse in-
clusive ser transposto por caico (tronco es-
cavado) ou canoa (madeira serrada).

Mas a esperança por solos bons, produ-
tivos, era tudo. Todos esperavam encon-
trar chão assim. Os sulistas, já colonos no 

A maior árvore de Ampére é um angico no sítio 
de Vitorino Câmera, aproximadamente 8m de 
circunferência. Na foto aparecem: Lúcia e Renata 
Câmara, Elizete, Vânia, Jair, Deoclides Taschin, Jair 
e Vitor Machado, que não conseguiram abraçar 
totalmente a árvore.
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Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 
onde vieram, de terras exauridas, queriam 
mais. Queriam mais produção, lavouras 
grandes, melhorar na qualidade de vida: 
mais saúde, casa melhor, mais educa-
ção, segurança, melhores roupas, voltar 
ao sul para rever orgulhosos os parentes 
que icaram. Foi com essa “gana” que de-
senvolveu Ampére. E é essa gana que de-
senvolveu também o amor pela sua terra. 
Segundo descrição de solos do Sudoeste, 
constantes em registros de organismos do 
Governo do Estado, é solo reconhecido 
como: Latossolo Roxo Distróico (LRdz); 
Terra rocha estruturada Eutróica (TRe3 
e TRe2). Também denominada de La-
tossolo roxo, terra roxa estruturada e so-
los litólicos. Por terra Rocha Estruturada 
Distróica se entende como solos em que 
a porcentagem de saturação por bases é 
inferior a 50%, sendo, portanto, bastante 
ácidos. Solos de média ou baixa fertilida-
de, enquanto por Latossolos constituído 
de elevados teores de argila, composta 
de agregados arredondados que formam 
macroporos dando alta permeabilidade 
de águas. Latossolos, que decorrem da 
intensa meteorização química, formando 
solos profundos e geralmente com baixa 
fertilidade natural. Por Litólicos, quando 
a rocha de origem está bem à superfície, 
na média de 50 cm. Em outra linguagem 
podemos chamar nosso solo de vermelho, 
formado por rocha mater latorítica argi-
losa e limo argiloso de cor vermelha arro-
chada, em boa parte do território. Porém 
a região mais dobrada é litólica distróica. 
Quanto à fertilidade apresenta um baixo Rio Santa Terezinha, Ampére - PR

Rio Ampére. Na foto superior imagem da 
nascente e abaixo paisagem antes da captação 
da SANEPAR. Fonte: Ampére 50 anos, 2011.
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teor de fósforo, apenas 4,8 ppm, necessi-
tando, portanto, para o desenvolvimento 
de culturas fortes e saudáveis, correção de 
solo com elementos químicos como fosfo-
ritos naturais. O potássio se encontra em 
elevada quantidade. Todos os nossos solos 
são ácidos. Quase na sua totalidade neces-
sitam de correção, segundo Glossário da 
DCS/UFLA. Mal sabiam nossos posseiros 
agricultores que teriam problemas com 
suas terras e culturas. Felizmente hoje, 
problema mais fácil de se resolver. Até re-
cursos inanceiros mais fáceis, que naque-
les anos, há.

A nova terra que buscavam no Sudoeste 
do Paraná, numa área atual de 298.35 km² 
está localizada de 25º45’ a 26º05’ (N-S) de 
latitude e 53º20’ a 53º40’ (WER) de longitu-
de, quase no extremo Sudoeste do Paraná, 
a 30 km da fronteira com a Argentina, na 
margem esquerda do vale do Rio Iguaçu e 
a direita do subvale do Rio Capanema, cor-
tado pelo seu principal rio, o Rio Ampére.

O relevo de Ampére, constituído de pe-
quenas elevações, mais acidentado ao Sul. 
Os pontos críticos estão nas margens dos 
Rios Cotegipe e Rio Capanema. Na região 
do Cotegipe, a primeira estrada está num 
traçado onde três elevações constituem a 
chamada Serra Fria, terror dos primeiros 
transportadores com cargueiros, carrocei-
ros e motoristas de caminhão.

Os migrantes que desbravaram esta re-
gião sempre tiveram que enfrentar algum 
rio, riacho, algumas sangas ou córregos, 
principalmente porque todos os mora-
dores procuravam antes de tudo localizar 

boas aguadas, fontes ou beiras de riachos 
para contar com água para uso doméstico 
e para os animais. Dentre os vários rios, 
são citados inicialmente os que hoje são 
lindeiros (confrontantes) com outros mu-
nicípios como Rio Ligação, Cotegipe e Sa-
randi, aluentes do Rio Iguaçu, no lado les-
te; Lajeado Quinzinho, XV de Novembro 
aluentes do Rio Capanema que deságua 
também no Rio Iguaçu no lado Sudoeste 
e aquele que empresta seu nome ao Muni-
cípio, o Rio Ampére, que é o maior rio do 
interior do Município, nasce próximo da 
divisa de Francisco Beltrão à Sudeste, atra-
vessa o Município de Ampére lado a lado e 
deságua no Rio Capanema, à Noroeste, na 
divisa com Bela Vista da Caroba, depois de 
receber o Riachos São Sebastião, São To-
más, Santa Terezinha, Córregos Santa Rita 
e Água Doce, entre outros. Os rios XV de 
Novembro e Quinzinho teriam sido bati-
zados pelo Almirante, chefe de expedição 
vindo de Chopim, hoje município de Cho-
pinzinho, onde existia a Colônia Militar do 
Chopim, guardada por um posto da Mari-
nha, desde 1882. Conta José Motta, entre-
vistado em 1986, por Hélio Alves da Rádio 
Ampére, relata que o Almirante, quando 
estavam nas proximidades desses riachos 
pediu a Motta para dar nome a um dos 
rios. José Motta, após ter derrubado uma 
árvore sobre o lajeado para dar passagem, 
considerando as águas mansas, rodeado de 
mato denso, imaginou e disse: Rio do Mato. 
Nessa hora o Almirante elogiou José dizen-
do que ele era um homem inteligente. Mas 
o Almirante puxou do seu relógio de bolso, 
abriu e disse que achava melhor denomi-
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nar de XV de Novembro, considerando dia 
e mês que estavam vivendo. Mais acima, o 
outro rio recebeu o nome de XVI de No-
vembro e mais acima ainda, o outro foi no-
minado de Quinzinho.

Tanto a lora quanto a fauna eram ri-
cas. Nas matas havia muitos animais como 
tigres (já raros em 1948), tatetos, pacas, 
capivaras, antas, leão baio, jaguatiricas, ra-
posas, gambás, veados, tamanduás, tatus, 
lontras, ariranhas, cobras na água e cobras 
no seco e das mais variadas espécies. Fo-
ram esses alguns dos primeiros grandes 
obstáculos enfrentados pelos desbrava-
dores dos sertões do Sudoeste do Paraná: 
rios, matas, relevos dobrados. Mas clima 
bom e mata bela e entusiasmante, com 
caça abundante. Sem esquecer, é claro, da 
angústia diante do conlito CANGO x CI-
TLA, ameaça diuturna de serem alvo dos 
jagunços, de quem os vizinhos, os repas-
sadores de boatos, de diz que disse, não 
desmerecendo as verdades, falavam.

O nome Ampére

Já se fez muitas considerações, já se 
imaginou muitas situações que pudessem 
ter sido origem do nome do Município 
Ampére. Além da origem do nome, dis-
cute-se a questão da graia. Isso é motivo 
de um poema questionador escrito por 
professoras, cujo texto encontra-se como 
anexo. Somente para ilustrar a discussão 
considero o que se falava, se acreditava 
sobre a origem do nome Ampère, lem-
brando que na criação do município foi 

escrito com acento agudo, Ampére. Nas 
primeiras visitas de Padres Belgas, há re-
gistros como na região do Império, pron-
tamente corrigido nos registros seguintes, 
para Ampère. Também se falava: Ampé-
res, Ampério, Limpério. Possivelmente fa-
zendo conotação com a região do Contes-
tado, fato ocorrido no tempo do Império. 
Juvenal Sebastião conta que nos primeiros 
anos de vivência em Ampére, ouvia falar 
em Amperê. Conta que quem mais assim 
falava eram os nativos e os moradores que 
aqui já estavam, e acredita ele que esse 
nome seja de origem indígena, porque, 
segundo sua lógica, se os nativos assim fa-
lavam era nome dado por eles e não pelos 
brancos. Os brancos quando chegaram já 
ouviam dos nativos assim. Ele não imagina-
va que há séculos os brancos por aqui esti-
veram explorando, demarcando, mapeando 
e, portanto, dando nomes que foram sendo 
passados também aos que aqui moravam 
naquele tempo: caboclos e indígenas, e que 
foram repassando essas informações às no-
vas gerações, obviamente mal-entendidas. 
José Motta, numa entrevista dada a Hélio 
Manoel Alves, da Rádio Ampére, quando 
interrogado sobre o nome do Rio Ampé-
re, querendo saber se já constava no mapa 
com este nome, respondeu dizendo que o 
Almirante disse a ele que o seu mapa apre-
sentava o nome de Rio Amperê e que este 
rio, no mapa, desaguava no Rio Iguaçu e o 
São Tomás, no Rio Capanema. Erros obvia-
mente compreensíveis, apesar que no mapa 
do Brasil apresentado na Questão com a 
Argentina, detalhado da região, o nome do 
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rio estava grafado como Ampère. O mes-
mo equívoco apresenta Juvenal Sebastião 
quando diz que o Sarandi, erroneamente, 
nos primeiros tempos, era chamado de 
Amperê. Assim também, mapas muito an-
tigos apresentam o Rio Ampére, nesse caso 
desaguando diretamente no Rio Iguaçu e 
não no Capanema, problema que perdura 
e é retiicado na criação do Município.

Outras versões são apresentadas e passí-
veis de compreensão, como a de que abaixo 
da ponte na Av. XV de Novembro, segundo 
João Maurílio Tavares, morador na década 
de 50, teria comentado em entrevista na 
Escola Ginasial de Ampére, em 1967, falan-
do da existência no passado, de ruinas de 
rancho muito antigo, do tempo do Impé-
rio, que lembrava o Império e por isso Am-
pére teria derivado de Império. Ter existido 
rancho de troncos, sinais de acampamento 
não se dúvida, pois é sabido entre os his-
toriadores que desde a década de 20, ou 
antes, por esta região, extrativistas izeram 
colheitas de erva-mate. Se não os caboclos, 
os próprios índios com a proximidade da 
civilização branca poderiam muito bem ter 
cortado as árvores e construído um abrigo 
de troncos, a moda dos brancos.

A versão de pescadores às margens 
do Rio Ampére, numa prosa de eleva-
do nível cultural e cientíico, curtindo 
o ruído das águas em correnteza, terem 
imaginado o represamento dessas águas 
e transformadas em energia numa usina, 
teria sido possível, porém de falarem em 
amperagens, seria pouco provável. Na 
época, pelo nível de formação dos pio-

neiríssimos, na maioria já de vida inte-
riorana, seria pouco provável que algum 
deles soubesse que dessa energia se po-
deria fazer uma leitura de potência cha-
mada Ampères. A não ser que fossem da 
equipe técnica de topograia.

Desde que alguém veio morar aqui, pelo 
que tudo indica, já sabia que morava na 
região do Rio Ampére. Nas Leis Estadu-
ais de criação do Distrito e do Município 
foi chamado de Ampére. Ampére escrito 
com acento agudo, forma aportuguesada 
de Ampère que é palavra francesa. O nome 
do Rio, igualmente de Ampère, já havia em 
mapas, com acento grave, porque o nome 
lembra um cientista francês, André-Marie 
Ampère. Na língua francesa o acento grave 
se lê como agudo, como hoje com acento 
agudo se lê Ampére. Só que na língua por-
tuguesa o acento grave se lê como o ê da 
palavra lê, ou seja, grave. Por isso a confu-
são dos nomes dados a Ampére, pronun-
ciando-se, por falta de conhecimento da 
língua francesa, de Amperê, imaginando 
uma pronúncia indígena, atribuindo a es-
tes a origem do nome de nosso município.

João Maria Leirias, pioneiro que em 
1954, com mais de dezena de familiares, 
se estabeleceu em Ampére, igualmente 
apresenta uma versão do nome Ampére. 
Diz Leirias que seu tio Graciano Leiria, 
assessor de Luís Carlos Prestes, contava 
que por ocasião da passagem da Coluna 
Prestes, em 1924, pelo Sudoeste do Para-
ná, o “Cavaleiro da Esperança”, com seus 
1.500 homens teria pernoitado na região 
de Ampére, “… quando deu a maior tem-
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pestade de relâmpagos que já havia visto 
e por causa da unidade de corrente elétri-
ca, então batizaram o lugar de Ampére, o 
qual escreveram em uma pedra e em um 
pinheiro.” Assim teria sido o batismo da 
cidade e município, segundo relata em seu 
livro de história e autobiograia.

O nome do rio ser uma homenagem ao 
cientista francês André-Marie Ampère, 
que faleceu em 1836, é bem provável ser 
resultado da cultura Francesa passada ao 
Brasil a partir de 1815, quando o Brasil 
trouxe várias Missões artísticas, cientíicas 
e culturais da França, provavelmente gru-
pos técnicos em topograia e cartograia. 
Por outro lado, entre a nobreza do Império 
era costume dar às pessoas que entravam 
no círculo da elite, algum título, como o 
de Barão. Existiu o Barão de Capanema, 
Barão de Cotegipe, Barão de Jaracatiá, en-
tre tantos. E o nome deles é lembrado em 
Rios da região: Capanema, Cotegipe, Jara-
catiá, talvez até o Rio Chopim, seja em ho-
menagem ao polonês de origem francesa, 
Chopin, grande músico e compositor.

Quem provavelmente deu esses nomes 
aos rios, naqueles idos de Século XIX fo-
ram os topógrafos, agrimensores, geó-
grafos e especialmente pessoas ligadas ao 
governo (provavelmente fossem técnicos 
da Missão Francesa no Brasil), portanto 
muito mais fácil para elas evocarem os i-
gurões daqueles dias. Inclusive, se já não 
tivesse sido registrado no mapa já referido, 
muito bem poderia ter sido por equipes 
do engenheiro Francisco Gutierrez Bel-

trão a darem os nomes aos rios não nome-
ados no nosso mapa, ou até pela Marinha 
da Colônia Militar do Chopim, a exemplo 
do que fez o Almirante, citado por Motta. 
Engenheiro Beltrão que em 1922, respon-
sável pela Colônia Bom Retiro, próximo a 
Pato Branco, era da Comissão que confec-
cionou o Mapa do Estado do Paraná para 
o concurso e foi premiado no Primeiro 
Centenário da Independência do Brasil. 

Finalmente, a origem do nome Ampére, 
conforme comprovado, já igurava no mapa 
do processo da Questão do Contestado pela 
Argentina, antes do ano de 1895, quando o 
presidente norte americano, Grover Cleve-
land, árbitro da questão, conirmou as divi-
sas entre Brasil e Argentina. Isso torna óbvia 
a relação do Rio com o nome do Municí-
pio criado muitas décadas depois, aportu-
guesado como legalmente devia ser, e com 
pronúncia como hoje, com acento agudo. 
Acento dispensável segundo a norma orto-
gráica atual. No caso, mantido por tratar-se 
de nome próprio e criado por lei.

Os caminhos

Um dos primeiros obstáculos que os 
pioneiros de qualquer empreendimento, 
invenção, criação enfrentam, é o caminho, 
a rota, a estrada por onde ir ao destino pre-
tendido. Assim os pioneiros desbravado-
res desta nossa microrregião do extremo 
Sudoeste do Paraná, andaram por trilhas, 
por caminhos que por certo já haviam sido 
trilhados por indígenas, por exploradores e 
extrativistas que por aqui apenas estiveram 
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temporariamente. Como entendemos em 
textos anteriores, muitas coisas já haviam 
acontecido nas proximidades e que pro-
porcionaram esse passo, sem menos hero-
ísmo, como foi a abertura das picadas, vir 
adiante e iniciar a colonização próxima ao 
Rio Ampére. Talvez os primeiros mesmo, 
tenham vindo sem trilha sequer, a não ser 
guiados pelos nativos. Quando alguns dos 
pioneiros entrevistados aqui chegaram, 
havia um caminho chamado Picadão, a 
partir de Francisco Beltrão, cidade conhe-
cida por Marrecas, até Santo Antônio. Na 
verdade, caminho em constante recons-
trução pelos próprios colonos quando vie-
ram para estabelecer-se. Aliás, se o Pica-
dão já era caminho precário até Ampére, 
para Santo Antônio piorava, “…não tinha 
estrada alguma…” como registra o Livro 
Tombo de dados de Antônio Frâncio. Feito 
pela CANGO, na prática construída pelos 
próprios pioneiros com o uso de enxadas, 
picões e outras ferramentas manuais uti-
lizadas na época” o “Picadão” aberto por 
volta de 1945, ligando Pato Branco a Santo 
Antônio, era quase inexistente. Na prática, 
em 1956 uma equipe, (re)abriu o caminho 
de Ampére a Santo Antônio. Apesar que 
desde várias décadas antes, por aqui anda-
ram cortadores de erva-mate de empresas 
de Santo Antônio (do Sudoeste), de Bar-
racão e mesmo da Argentina, mas que não 
deixaram caminhos duradouros.

Em 1951, quando foram criados vários 
Municípios, como Capanema e Santo An-
tônio, cujo acesso era por Barracão e por 
Marrecas só tinha estrada de caminhão 
até o km 20 feita pela CANGO, na prática 

constantemente reconstruída pelos possei-
ros. O resto era apenas picada para burros 
cargueiros e cavalos de montaria. Andar a 
pé, nas condições da picada, esburacada 
pelas patas dos cavalos e mulas carregadas, 
era pior do que se possa imaginar. Porque 
montar, nos primeiros anos, também não 
dava. Se fosse um trilho limpo, plano, até 
poderia ser considerado aceitável. Era 
um caminho todo em “escadas”, ou seja, 
em degraus ou buracos, onde os cavalos 
pisavam sempre no mesmo lugar, onde 
com chuva, formava poças. A vegetação 
baixava e cobria o caminho. Essa estrada 
iniciava na ponte velha do bairro da CAN-
GO,  antes da ponte era pelo Rio Marecas, 
num passo do Horto do bairro, passando 
pelo atual aeroporto de Francisco Beltrão, 
Santa Rosa, Km 20, Km 26, Rio Cotegipe, 
Km 38, Km 45, Km 50, Km 55, Ampére 
via Cemitério, atual Bairro Rondinha, Rua 
XV de Novembro. De Ampére continuava 
para Santo Antônio via Uassari, Linha São 
Paulo, passando a comunidade (sentido 
Rio Capanema) pela direita, na barra da 
Água Maximino, onde se passava pelo Rio 
Capanema, que encurtava caminho, sain-
do na Vila São Pedro Florido e continuava 
pelo povoado Valdomeira até Santo Antô-
nio. O caminho no território de Santo An-
tônio (do Sudoeste), a partir da Linha São 
Sebastião até na derivação da rodovia para 
Pinhal de São Bento, (curva da “garganta”) 
teria sido aberto, em meados dos anos cin-
quenta por empreitada, a foice e macha-
do, por Olímpio Camargo, de Pranchita. 
Esse caminho (o Picadão) era ajustado na 
medida das necessidades dos transeuntes, 
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preservado, após a ixação dos colonos, 
como os demais caminhos da região, pelos 
posseiros de terras, lindeiros do caminho, 
que trabalhavam nas estradas seis dias por 
ano, como era o costume e a Lei da época, 
no mínimo, no Município de Santo Antô-
nio e Capanema, onde havia essa prática. 

Em 1951 Antônio Câmera com seus i-
lhos, proprietário de “uma carroça, leve, 
mas boa de carga”, segundo Vitorino Câ-
mera, foi quem abriu melhor o caminho do 
Picadão a partir do Km 20, ajustando-o às 
necessidades da carroça. Para essa empreita-
da levaram mais de 60 dias de trabalho, com 
bois e arado, enxadões, marreta, enxada e 
pá. Na vinda de Antônio Câmera e Família 
estava também Irene, esposa de Pedro De 
Carli, Albino Anderle e Antônio Anderle 
com suas Famílias, que moraram juntos no 
Km 20 por aproximadamente um ano, en-
quanto procuraram por terrenos ainda sem 
posseiros, para os quais precisaram também 
autorização da CANGO para tomar posse. 
História que demonstra diiculdades dos 
primeiros moradores. Vitorino Câmera, i-
lho de Antônio Câmera conta que, quando 
vieram para cá, com eles estava a irmã dele 
Irene, esposa de Pedro de Carli, que estava 
de dieta de pós-parto. Ela veio a cavalo. A 
carroça veio com a mudança. Os demais 
do grupo vieram a pé. Armelinda Anderle 
esposa de Albino tinha neném novo de três 
meses, mas encarou o trecho a pé como os 
demais. Conta que a carroça vivia desvian-
do as diiculdades do caminho: de atoleiros 
quando possível, barrancos e árvores gros-
sas caídas, ora saindo do trilho, do caminho, 
depois retornando. Muitas vezes era preciso 

fazer força. Muita força. Força para desato-
lar a carroça. Força para suportar o cansaço 
da carga que cada um trazia consigo. Força 
para suportar uma caminhada extenuante. 
As mulheres eram as que por sua natureza, 
por mais que naqueles anos eram habitua-
das a atividades mais pesadas, sofriam mais. 

Trator de esteira, do Km 45 até o Rio 
Ampére, só passou em 1956. Angelin o viu 
na barranca do Rio Ampére em novembro 
de 1956. Eraldo Zuchelli com seu pai e ir-
mãos vieram em 1955, do Rio Grande do 
Sul, de ônibus. De Francisco Beltrão em 
diante tiveram que vir de carroça até o Rio 
Cotegipe. De lá até onde mora Eraldo hoje, 
trouxe a mudança: mesa, cadeiras, camas, 
roupas e mantimentos, em lombo de ani-
mal. Em abril de 1956, quando Honório 
Cecconi veio de mudança, numa camione-
te (denominada de Kombi), pôde vir ape-
nas até o Rio Cotegipe e de lá até Ampére 
na Linha Fonte Bela, trouxe a mudança de 
carroça, numa segunda oportunidade. Dei-
xou suas coisas num bodegão do Salvatti, na 
barranca do Cotegipe, no lado de Francis-
co Beltrão. Alugou cavalo e veio até Fonte 
Bela onde já moravam alguns conterrâneos, 
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como João Dellani, Severino e Albino Zabot, 
João Bitencourt. Na vinda, lá na barranca do 
Cotegipe viu trator da CANGO abrindo o 
caminho para caminhão. Dali até Ampé-
re, o caminho só dava condições de tráfego 
para carroça, diz Cecconi. Conta Ângelo 
Domingos dos Santos, que quando veio mo-
rar em Ampére em março de 1957, trouxe a 
mudança de caminhão GMC, de Francisco 
Beltrão, onde tinha deixado a mudança por 
alguns dias. Disse que já viu o trator em Am-
pére, na propriedade de Augustinho Gno-
atto, no Rondinha, após ter feito a estrada 
desde o Cotegipe até Ampére. Mas depois 
do Rio Ampére, conta que foi o primeiro 
caminhão, o da sua mudança, a subir pela 
hoje Avenida XV de Novembro. Vieram em 
vários homens à frente do caminhão, roçan-
do e tirando pedras e galhos. Conta Ângelo 
também que Antônio Frâncio, alguns me-
ses depois, organizou seu pessoal e amigos 
e abriu a Rua XV de Novembro de forma a 
possibilitar, com segurança o caminho, para 
passagem com seu caminhão Ford 56, o pri-
meiro caminhão de Ampére, que aqui icou 
poucos meses. 

Na ponte do Marrecas, Bairro da CAN-
GO, tinha uma cancela, que popularmen-
te chamavam de “pau do governo” que 
era erguida para dar passagem a qualquer 
transeunte a pé, com veículo, carroça ou a 
cavalo, por vezes mediante identiicação. 
Para os estranhos era cobrada a autoriza-
ção da CANGO. Uma mudança só passava 
depois que o posseiro tivesse comprovação 
de aquisição de área de terras ou deinição 
de área não ocupada, reconhecida e aceita 

por guarda lorestal, passada pela CANGO 
(para Ampére: Eduardo de Witt, José Mot-
ta, Genuíno Demarco, entre outros). Ao in-
teressado era recomendado que procurasse 
os vizinhos lindeiros e demarcasse o “seu 
pedaço” de chão, ou seja, seu mato. Havia 
necessidade de cadastro na CANGO, rece-
bendo uma credencial que o identiicaria 
como posseiro autorizado pelo Governo. 

A estrada tinha vários lugares “pesa-
dos” com atoleiros, barrancos, riachos e o 
Rio Cotegipe. Diz que a todo instante era 
preciso parar: se montado, de carroça, jipe, 
caminhão, descer para desobstruir o cami-
nho; de caminhão, era preciso parar para 
jogar pedras, galhadas para arriscar passar 
o atoleiro ou parar para tirar alguma pedra 
mais agressiva, um tronco caído. E passa-
do o Rio Cotegipe, as subidas, para ambos 
os destinos, tinha lugares pesados. Como 
diz Pedro Santolin, na Serra Fria, logo após 
passar o Rio Cotegipe, sentido Ampére ti-
nha três “topes”, subidas, muito acentua-
das. O motorista entrava já em 1ª marcha 
e tinha que não ferver o motor ou a ponta 
de eixo não quebrar, o que não raras vezes 
aconteceu. Caminhão com muita carga 
não tinha força motor suiciente e ia “pro 
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cepo”, como se dizia. Cepo era um pedaço 
de madeira de aproximadamente 30 x 30 
cm x 40 a 50 cm de comprimento, que já 
se levava, caso fosse necessário calçar o 
caminhão. Sorte do motorista que tivesse 
companhia de alguém para calçar o ca-
minhão, senão este voltava. E voltava até 
onde, mesmo soltando o caminhão de ré, 
o freio aguentasse. Nesses casos o moto-
rista diicilmente conseguia governar o 
caminhão. Pior ainda quando o freio se 
rompia, pois disparava o caminhão.

Todos se queixavam da serra, mas nada 
era feito. Até que um dia decidiram construir 
um desvio daquela serra. Lembra Pedro, que 
ele e o Ranzolin foram falar com a cheia da 
GETSOP e conseguiram um trator, que veio 
num domingo. Então eles levaram daqui da 
cidade o Moretto e o Angelin dos Santos e 
izeram um puxirão com os moradores da 
vizinhança que com arados, pá e enxadões 
ajudaram a fazer um novo caminho, do lado 
de cá do moro. Puxirão, o mesmo que mu-
tirão, é atividade desenvolvida de forma co-
letiva e comunitária, como ajuda, não remu-
nerada, geralmente apenas em troca de um 
almoço ou um jantar, um baile ou mesmo 
tempo de trabalho “de volta”.

Mas a maior diiculdade eram os rios. 
Quando chovia, subiam muito rapida-
mente. O Cotegipe, por exemplo, reúne 
água de um vale bastante extenso. Passar 
a vau sempre era problema, pois o fundo 
do rio apresentava irregularidades e nas 
barrancas costumava formar lama. Após 
cada chuvarada essa realidade se modii-
cava. Cada vez era necessário entrar a pé, 

veriicar, acertar o fundo do leito. Por vol-
ta de 1958 a CANGO resolveu construir 
uma ponte. Fizeram uma ponte baixa. 
Depois, construíram uma alta. Concluída 
e inaugurada, poucos meses após foi leva-
da por uma enchente. Foi preciso voltar a 
passar a vau. Mais tarde, por volta de 1961 
construíram uma nova ponte alta, mais 
alta que a anterior, que meio ano depois, 
também foi levada pela enchente. Diz Pe-
dro Beal que ao ser construída “a plata-
forma da ponte” foi só colocada sobre as 
pilastras, sem amarrar, pois, consideraram 
dispensável porque diziam ser impossível 
enchente que chegasse até o nível da ponte 
reconstruída. Porém alguns meses depois, 
nova enchente a levou sem diiculdades. 
Nesse intervalo de tempo foi feita nova 
ponte baixa. Essa só permitia a passa-
gem quando o rio estava no seu volume 
normal. Voltou tudo pela ponte baixa até 
que na década de setenta foi construída 
a ponte nova, alta, em concreto armado, 
um pouco mais acima do local original do 
Picadão, hoje denominada de Ponte Nova 
do Cotegipe, com mais uma passagem em 
rio, agora no Rio Ligação e já desviando a 
Serra Fria, saindo acima do Km 50. 

O Bispo de Palmas de então, Reverendo 
Carlos Eduardo Sabóia Bandeira de Mello, 
falava desse picadão aos seminaristas do 
Seminário Diocesano de Palmas, onde 
estudava o autor deste livro, dizendo da 
importância desse caminho para a coloni-
zação e o desenvolvimento do extremo Su-
doeste do Paraná. Caminho que ele próprio 
enfrentou em lombo de burro, nas suas vi-
sitas pastorais, nos primórdios desta região, 
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tendo vindo até no Cotegipe. No entorno de 
Ampére, nesses anos da década de cinquen-
ta foram sendo abertos caminhos para as Li-
nhas Água Doce, Bom Princípio, Fonte Bela, 
Santa Rita, São Salvador, Santa Terezinha, 
Vargem Bonita e XVI de Novembro, onde já 
havia posseiros. Mas esses caminhos, no iní-
cio, apenas para passagem a cavalo ou este 
com cargueiro, foram sendo ampliados para 
carroças e mais tarde para caminhão. A Rua 
XV de Novembro icou até ins da década de 
cinquenta, como estrada e único acesso para 
as demais comunidades do outro lado do 
Rio Santa Teresinha e em suma para todas as 
demais comunidades além do caminho do 
Km 45 para Ampére. Conta Heraldo Zuche-
li que em maio de 1955, para subir a Rua XV 
de Novembro a cavalo, teve que primeiro 
reabrir o carreiro. Em 1955, o caminhão da 
mudança de Ângelo Domingos dos Santos 
enfrentou caminho nunca antes transitado 

por caminhão a partir do Rio Santa Terezi-
nha, onde ainda não havia ponte. O cami-
nho teve que ser reaberto a foice para passar 
o caminhão com a mudança e que mesmo 
assim só pode chegar até perto de onde ixou 
residência e permanece até hoje, no início 
da Linha Santa Teresinha. A intenção era ir 
mais adiante, mas além de não ter caminho, 
teria que enfrentar novamente o Riacho 
Santa Teresinha. Em 1955 quando João San-
tolin saiu da localidade conhecida por XV 
de Novembro ou Guarapuava município de 
Francisco Beltrão e veio para se estabelecer 
como comerciante. Pedro Santolin, irmão 
de João veio a passeio em 1958, de ônibus e 
algum tempo depois veio de mudança. Tra-
balhou na Comercial Irmãos Santolin “secos 
e molhados e com chuva”, como disse Pedro 
Santolin, brincando. Os caminhos cada vez 
mais foram se tornando estradas, feitas a 
braço e força animal, pelos posseiros.

Mercedes de Anestor Fortunato e Alfa Romeu da empresa Santolin, na ponte do Rio Cotegipe, km 45, 
em 1963. Fonte: Ampére 50 anos, 2011.
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CAPÍTULO 2

OS PRIMEIROS COLONIZADORES

Os pioneiros da primeira fase  
da colonização: de 1946 a 1961

Muito se ouviu falar do pioneirismo, 
dos desbravadores de Ampére. Dos pri-
meiros moradores de Ampére se tem re-
gistro oral por vários entrevistados e fotos 
que remetem a várias etapas da coloniza-
ção. Os pioneiríssimos, sem dúvida, foram 
os nativos. Esses, que estiveram na região 
próxima, em grandes lutas para se ajusta-
rem às atividades promovidas pelos Jesu-
ítas na tentativa de protegê-los do exter-
mínio pelos bandeirantes, pelos caçadores 
de mão de obra escrava. E por im, evitar 
o extermínio pelos governos Espanhol e 
Português que temiam formação de Esta-
do Independente. Medo porque os núcleos 
de concentração de nativos, denominados 
de reduções, demonstravam organização, 
desenvolvimento e cultura. 

Os moradores imediatamente ante-
riores aos imigrantes agricultores, os ca-
boclos, vendiam fácil suas terras aos imi-
grantes, que eram maioria sulistas. Os 
caboclos, simples ocupantes da terra, que 
a rigor, não tinham interesse por ela. (BO-
NETI, 1986, p.33):

“A entrada dos caboclos no início do sé-

culo que se constituiu na primeira ocu-

pação da região, não se caracteriza por 

uma abertura de uma fronteira tendo 

como base a propriedade da terra. Nes-

te caso, para os caboclos, a propriedade 

da terra em si seria indiferente, preocu-

pando-se unicamente na conquista de 

um espaço para a sua sobrevivência.”

Portanto não posseiros, pois não se ape-
gavam à terra. Não tiveram preocupação 
em manter o solo, vendendo o pedaço de 
chão que possuíam, aos “gringos”, apelido 

Índios do Toldo de Jacutinga, ano 1950.  
De chapéu Glauco Olinger, 1º. Administrador 
da CANGO e Dr. Rubens Martins, médico do 
Exército, de branco. 
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dado também aos nossos imigrantes gaú-
chos e catarinenses (na verdade seria ape-
lido aos estrangeiros argentinos). Viviam 
de pequenas plantações, um pouco aqui 
outro pouco acolá e de criação de por-
cos, na modalidade de safra, para o con-
sumo e eventual venda ao grande safrista. 
Era uma forma de criação desenvolvida 
principalmente por pessoas de posses. O 
pequeno caboclo participava desse pro-
cesso com a derrubada do mato, plantio 
do milho, a limpa (...) para que o milho 
desenvolvesse. Quando este se aproxima-
va da fase de maduro, seco, recebia os por-
cos para engorda. Segundo Boneti (1986, 
p.37): “Safra se constitui de uma lavoura 
de milho cultivada para quando madura 
deixar os porcos se alimentarem dele até 
engordar.” Pequenos Criadores vendiam 
seus porcos magros a este empreendedor, 
conhecido por safrista. Aqui estiveram sa-
fristas vindos de Clevelândia, Pato Branco 
e Francisco Beltrão. Quando os porcos es-
tavam prontos para o abate, eram condu-
zidos em tropas até o local e embarcados 
em caminhão para centros de abate. 

O couro de animais de caça era um ex-
tra, para uma emergência, que servia de 
base de troca para compra de remédio, 
munição, fumo, entre outros. Algumas 
vezes era contratado para a coleta de er-
va-mate. Moravam em ranchos de paus 
roliços, cobertos de folhas de palmeira. 
Faziam fogo de chão sobre o qual pendu-
ravam uma panela de ferro onde cozinha-
vam seus alimentos. O caboclo melhor 
estruturado possuía uma chapa, espécie 

de fogão de pedras e barro. Estes foram 
se afastando da região, na medida em que 
vendiam a área de terra que ocupavam. 
Depois da venda, a troco de pouca coisa 
como revólver, espingarda, cavalo, capa 
de chuva, poucos deles icaram por aqui. 
Rumaram logo para regiões novas e pouco 
povoadas, onde provavelmente reinicia-
ram seu ciclo. 

O migrante agricultor, veio em busca 
de terra para produzir sua sobrevivência. 
Apesar de alguns terem entrado no modo 
de vida do caboclo, principalmente en-
quanto as circunstancias obrigavam a isso, 
ele veio pensando em algo mais perma-
nente, a terra, da qual tomou posse. Bone-
ti, (1986, p. 55): “Porém o migrante tinha 
consciência do valor econômico que tinha 
a propriedade da terra.” Iniciou assim pro-
priamente a colonização. Para efeito des-
te estudo, é a partir dessa etapa que inicia 
a colonização e a esses denominamos de 
pioneiros numa leitura de quem veio, an-
tes da Emancipação de Ampére, para fazer 
seu futuro, como os citados a seguir.

Os pioneiros que se estabeleceram no 
Rio Cotegipe, Km 50, km 55, Linha Fur-
lan e redondezas, são as Famílias de João 
Maria Ponciano de Almeida, José Soran-
zo e ilhos, José Sartoro, Eduardo Padilha 
De Witt, Antoninho Pereira da Concei-
ção que vieram entre 1946 e 1948: Jovenal 
de Campos (Juvenal Sebastião), Franklin 
Alves Dias; Prof. Leopoldo de Witt, 1950; 
Pedro Furlan, José Clemente da Cunha, 
Antônio Gritti, Libório Antunes, 1951; 



43

Albino Beal, Raulino Buchmaier, Atali-
ba dos Santos, Bento da Silva Castanha, 
Profa. Clara Dias (catequista do Km 55), 
Carlos Sartori, Eitor Aires Beber, José 
Rhor, José Ribeiro, Jovintino Xavier do 
Prado, Manoel Vieira, Simão Paim da 
Silva, Marques Chortasko, Miguel dos 
Santos, Miguel Torrezan, Genuíno Bul-
garelli, Anestor Fortunato da Silva (Ar-
nestor Fortuna), Otávio Gomes de Lima, 
Pedro Paulo Soranzo, Ruino da Silva, 
chegaram entre 1953 e 1954; Velho Mat-
tia, Paulo Muller, Tacilinho (Lounay), 
José Modesto, Amarante Santana (Santa-
ninha), Nelson Dias de Moraes, Franco-
mel, “Italianinho”, José Ortiz, mas antes 
de 1957. Augustinho Oliveira em 1957. 
Família Nascimento, veio do RS e se es-
tabeleceu na região do Saggiorato e São 
Tomás. No Km 50 e 55 moraram também 
Aurélio Damásio e Aurélio Martins, em 
1957; Arcelino Potrick e Aparício Valên-
cio (Zeladores da Capela em 1959); Fran-
cisco de Oliveira e Abílio doara o terre-
no para a Capela; Ilírio Joanella, Itálico 
Ghisi, Antônio Disner, Celestino Juriatti, 
Clóvis Francisco de Oliveira, Gentil de 
Oliveira, Romoaldo F. de Oliveira (que 
doou a imagem de Nossa Senhora de Fá-
tima da Capela do Km 55) e Gandoli. Es-
tes em data incerta.

Além do Rio Sarandi as famílias: Pen-
so, Bruno Zuttion, Arcebílio Dias da Silva, 
1957; Lino Rochembak, Alvin Kwirant, José 
Fabrício de Oliveira, João Alves da Silva, Jose 
Marcolino Zanchi, em data incerta.

Da Linha Bonita, Água Boa Vista, 
Água Preta e região as famílias de Aveli-
no Pavelegini, Mario Picollo, Olivar Kus-
ter de Camargo, Ari Antunes;

Da Linha Frâncio, Água Doce as fa-
mílias de Elvino Ruthes em 1950; Antô-
nio Frâncio e Vitório Frâncio, Jacob Witt-
man, Luiz Zucheli, Belmiro de Costa, 
Vitório Fantin, Angelino Veiga, Hening, 
João Maria Leirias em 1953; Stefano Kor-
likoski, Vitorino Morandi e Custódio em 
data incerta.

Da Linha Uassari, Fonte Bela, Alto 
Alegre, Santa Rita, Barra do Ampére e 
região. Entre 1946 e 1949, a família Viei-
ra (pais da viúva Cenilda Veiga), Tavares; 
em 1954: Dinarte Castanha. Em 1954: 
Albino Zabot, Hortêncio Dellani, Joanin 
Delani, João Bitencourt; 1956: João Della-
ni, Luis Dellani, Marcos Zabot e José Ber-
tuol. 1956: Honório Cecconi. 1957: Bon-
ilho Forcelini. 1958: Zacarias Molmester, 
Torquato Medeiros, Dereviani, Calmindo 
Oreles de Medeiros. 1958: Davi Scariot; 
“Os barriga-verde” Zeca Pina e José Pina, 
Alexandre Marafon, Ângelo Taschin, Ar-
tur Maronezi, José (Beppi) Zabot, Daniel 
Scariot. Dorival J. Soares, Família Golin, 
Nestor Modesto, Orestes Medeiros, Vital 
França, Vitor Mater, entre 1958 e 1960.

Da Linha São Paulo, Bom Princípio, 
Santa Luzia, Coxilha Rica e região as fa-
mílias de Florindo Santiago de Miranda, 
1948; José Motta, 1949; Vitorino Câmera, 
Antônio Câmera, Pedro De Carli, Achyles 
Câmera, Vicente Paini, Avelino Câmera, 
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1951; Luiz Delani, Bernardo Delani, Olivo 
e José Bertuol , em 1955; Ricardo Sotana, 
Marino Delani, Navílio Fiametti, Nelson 
Delani, Paulo Kutiera, Santo Strapasson, 
Saul Lorenzatto, Severino Menin, Silves-
tre Câmara, 1958. Duílio Bonetti, Ângelo 
Basso, Aurélio Puton, Vitorino Zabot, Ca-
semiro Broll, Luiz Deotti, João Frassini em 
data ignorada.

Da Linha Santa Terezinha, Santa Inês 
as famílias de Egídio Mazzardo, 1950; An-
tônio Anderle, Albino Anderle, 1951; Paulo 
Bergamaschi (fora proprietário das cháca-
ras da área de terras de Angelin do Santos 
e Nelson Delani e em Bom Princípio). A 
esposa dona Prima era parteira; Balduino 
dos Santos, 1955; Ângelo Domingos dos 
Santos, 1956; Henrique Brandt, Fidelis, 
José Brandt, Severino Cadore, Flora Frits-
ch, Arnoldo Cortes em datas incertas.

Da Linha Vargem Bonita, São Salva-
dor, Linha Progresso, Manfrin, São To-
más, Saggiorato as famílias de Lindolfo 
Tavares, 1950; João Abel da Silva, Emilio 
Assis Da Silva, 1957; Francisco Motta, 
Diomarina Lopes, Dorvalino Donadeli, 
Gema Nalon, Nicolau Maxmiuk, 1960; 
Assis Afonso de Oliveira, Etelvino Dalla-
-Costa, Lito Nascimento (doou o terreno 
para a Capela), Antônio Gregol, João Al-
meida, João Angelino, Oscar Fritsch, Pa-
lhiano, Arquimedes Paschoalotto, Pinto 
de Moraes, Celestino Juriati, Pedro Aléri-
co em datas incertas.

Na Vila de Ampére e proximida-
des, moravam ou moram as Famílias de: 

Adriano Nonato, Antenor Fagundes, Chi-
co Barreto, 1948; Eduardo Stoker, entre 
1949 e 1952, Arnestor Modesto, Gandoli, 
Alves Fiorelli, Augustinho Gnoatto, 1953; 
Albino Ranzolin, Ruino Favretto, 1954; 
Ângelo de Costa, Amador Ramos, 1955; 
João Santolin, 1956; Fortunato Vansetto, 
1958; Romildo Bortoli, Antônio De Toni, 
Santo Dettoni, Benjamim Forte, Aquilino 
Spada, Atilano Marchesan, 1959; Albino 
Maronezi, Casemiro Kessler, Demétrio 
Barbieri, Nelson Cima, Albino Guilherme 
Fritsch, Alcino Potrick, Assunta Potrick, 
Dorvalino Marafon, Getúlio Lorentino 
da Silva, Jandir Delani, Nedi de Oliveira, 
Fiorello Badia, Roque de Costa, Valentim 
Zambonatto, Boleslau Gurkiewicz, Estanis-
lau Lavandoski, Leonardo Kessler, 1960.

Um pouco de história  
de algumas famílias

João Ponciano de Almeida. Confor-
me Juvenal Sebastião, João Ponciano veio 
para Ampére em 1946. É considerado o 
primeiro morador de Ampére. Segundo 
Maria Guedes Buckmaier, Ponciano veio 
com a família em 1946, oriundo de Pato 
Branco, ocasião quando Natalício Guedes, 
pai de Maria Guedes, veio, na mudança. 
Ponciano na ocasião comprou onde hoje 
é Parque Santa Teresinha. Firmou mora-
da entre o atual Cemitério Municipal e 
o atual Ampére Clube de Campo. Anita, 
irmã de Clara Dias (das primeiras profes-
soras e catequistas de Ampére), ilhas de 
Franklin Alves dias, o conheceram mais 
próximo da antiga linha Itaipu. Foi na 
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casa dele que ilhos de Franklin Dias, aju-
daram o vizinho João Ponciano socorrer 
Dinartão moribundo, que era guarda lo-
restal da CANGO, alvejado quando não 
atendeu à voz de prisão de Pedro Furlan 
e Telheiro, após tentar assassinar o De-
legado Eduardo Stoker (história relatada 
em anexo). Não conseguiram fazer nada 
pois era noite. Os cavalos de Dinartão e 
seus comparsas estavam longe, pelo que 
o moribundo dizia, como noticia Anita 
Dias, viúva de Euclides de Oliveira. Maria 
Guedes conta ainda que João Ponciano 
de Almeida mudou-se para longe de Am-
pére, por medo de retaliação por parte 
de amigos de Eduardo Stoker, por ter so-
corrido Dinartão, apesar de não ter tido 
como salvá-lo. Conta Eraldo Zuchelli que 
João Ponciano de Almeida teria confes-
sado a Eraldo que iria mora na Argenti-
na, isso por volta de 1956. Joana Oliveira 
da Silva, sobrinha de Arlindo Santana da 
Silva, pioneiro de 1948, entrevistada em 
21/02/2010, entre o Bairro Colina Ver-
de com o Uassari, conta que a mulher de 
João Almeida Ponciano, conhecida por 
Francisca, era quem ia a Marrecas a ca-
valo, com cargueiro, fazer compras. Ela 
trazia o que era preciso e que lá era en-
contrado, para todos da redondeza. Con-
ta Joana que a Francisca era uma mulher 
corajosa. Para segurança usava um bom 
revólver, e o detalhe: atirava bem. Saía de 
Ampére a Marrecas e voltava, pelo pica-
dão, obviamente. Por causa do cargueiro 
que ia e voltava carregado, era preciso 
andar mais devagar e isso exigia pousar 

na estrada. Dormia num lugar já conhe-
cido pelos transeuntes da região, como a 
parada da maria preta, árvore frondosa, 
que servia de abrigo.

Adriano Nonato, para alguns Donato, 
e sua mulher vieram entre 1946 e 1948, 
de Santo Antônio (do Sudoeste), abrindo 
caminho com foice e facão, passando por 
onde no futuro seria Fonte Bela. Trouxe-
ram alguns itens num burrinho. Quando 
aqui chegaram, montaram um barraco, 
onde hoje é a Praça Antônio Frâncio, pois 
Dona Francisca estava muito cansada. Esta 
Dona Francisca parece ser a mulher de 
João Ponciano, porém as informações não 
são comprovadas. Segundo lembra Anita 
de conversas em família.

José Soranzo e Josephina, originários 
de Casca RS, em 1929 vieram morar em 
Mariópolis-PR, e em Ampére em 1947, 
ixando morada na barranca do Cotegi-
pe, margem esquerda do Rio, localida-
de de Cotegipe. Na época Município de 
Clevelândia e a partir de 1952, o novo 
município Santo Antonio, portanto no 
futuroDistrito e Município de Ampére, 
de quem se considera munícipe. O casal 
criou 11 ilhos: Pedro Paulo, Tereza Ma-
ria, Marcelino, Maria Tereza, Paulo, Re-
dina, Abel, Deduino, Oralino, Severino e 
Ana Maria. Três ilhos homens casaram 
com três mulheres irmãs, ilhas de Vieira. 
José é citado pela maioria dos entrevista-
dos que se reportam aos primórdios de 
Ampére, como um dos primeiros mo-
radores do lado de Ampére. Homem de 
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grande valor, que se dedicava a favor da 
causa da região e das pessoas que neces-
sitavam de ajuda. Tinha casa adequada 
para acomodar os transeuntes impedidos 
de passar o Cotegipe por motivo de cheia 
do rio. Era agricultor tradicional do Sul, 
que produzia de tudo. Era muito hospita-
leiro. Acolhia e servia a todos com muita 
alegria. Localização hoje, na tríplice di-
visa, com caminhos para Ampére, Santa 

Izabel do Oeste, Enéas Marques. Na épo-
ca havia um caminho apenas: o picadão, 
Km 45. Hoje propriedade no Município 
de Nova Esperança do Sudoeste. Foi Ve-
reador pela Colônia de Ampére, em Ca-
panema, na legislatura de 1952 a 1956. 
Em 1964 foi vereador de Santa Izabel do 
Oeste. Em parceria com Antônio Pereira 
Neto adquiriu pedras de moinho e pas-
sou a fazer farinha de milho, por diicul-
dade de adquirir pedra adequada. Criava 
porcos e os engordava em roças de milho, 
soltos, vendidos, eram levados em “vara”, 
isto é, em grupo, a pé. Seu ilho Pedro 
Paulo Soranzo foi dos primeiros mora-
dores do km 50. Foi quem vendeu uma 
área para o Juvenal Sebastião que morou 
alguns anos naquela comunidade.

Natalício Guedes e Virgínia Ribeiro 
vieram de Concórdia, SC, com a ilha mais 
velha Teresinha com um ano de idade, até 
Pato Branco, onde icaram de agregados do 
tio Sebastião Ribeiro, quando vieram para 
Ampére em 1948, com mais dois ilhos: 

José Soranzo e Josephina Debastiani.
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Francisco e Mariano, trazendo a mudan-
ça em dois cargueiros com algumas fer-
ramentas de trabalho, poucos utensílios, 
roupas e alguns animais, estabelecendo-se 
inicialmente no Km 53 e depois na linha 
São Sebastião, onde reside até hoje Maria 
Guedes (ilha) e Leonardo Buckmaier, da 
família de Raulino (Maria Guedes foi quem 
após ouvir programa do Maronez, na FM 
Interativa, trouxe a história de sua famí-
lia.) Maria tem mais oito irmãos que nas-
ceram em Ampére. Motta fala de Virgínia 
Guedes, que teria tido 13 ilhos e que ela 
mesma teria acolhido seus ilhos, sem aju-
da de ninguém. A mãe Virginia faleceu em 
março de 2016. Quando aqui vieram em 25 
de outubro de 1948, (Mariano completava 
um ano, Maria seis), já moravam Poncia-
no, com quem Natalício viera quando de 
mudança para cá, comprar terras no ano 
de 1946, onde é Parque Santa Teresinha. 
Maria Guedes conheceu Amarante Santa-
na no Km 55, a família Soranzo, o bode-
gueiro Valmor (não lembra o sobrenome) e 
outros que foram se estabelecendo nos três 
anos que ali moraram. Diz Maria que como 
era criança não lembra de nomes daqueles 
primeiros anos, mas que não eram muitos. 
Maria lembra do rancho construído, da 
construção da Igrejinha do Km 50, acre-
dita que tenha sido em 1954, como consta. 
Havia índios em São Salvador. Lembra do 
medo dos animais silvestres, como o tigre, 
que diziam terem visto. Morando numa 
casa de taquara, até quando lascaram tá-

Foto no meio: Leonardo e Maria.
Foto abaixo: Maria com seus ihos, Valdemar, 
Fátima e Rosmarli.

Da esquerda à direita:  Maria, Isolina, Lourdes, 
Virgínia, Leonora, Norata.
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buas. Mas os homens se divertiam caçando 
com armadilhas e armas de fogo, o que era 
difícil pela munição que tinha que ser com-
prada em Francisco Beltrão ou mais longe, 
mas sempre aos poucos, pela carência do 
dinheiro. Porco do mato ali não tinha tan-
tos, como teve em Pato Branco. Plantavam 
milho e mandioca, que era comida do ano 
todo, feijão, criavam porco para o consu-
mo. Maria lembra da morte de Dinartão 
no conlito com o Delegado Stoker. Ela 
queria lembrar nomes de responsáveis 
pela morte, nomes que não sãos os já 
referidos por Bialeski. Quando mudou 
para São Sebastião, lembra já mocinha, 
de festas de Igreja de São Salvador e de al-
gumas carreiradas também de São Sebas-
tião. Quando perguntada sobre a medicina, 
diz Maria que a solução eram chás caseiros 
e benzeduras. Morriam mais crianças. Mis-
sas, de quando morava no Km 53 lembra 
de ter tido na casa de Ponciano.

Otacílio Augusto Lounay, reconheci-
do por Tacilinho, era casado com Marie-
ta. Morou na Linha Biazin. É citado como 
dos pioneiros vindos por volta de 1948, 
de quem obtivemos uma referência com 
a família de Afonso Carvalho, que veio 
de fato, em 1948, quando vieram Afon-
so Carvalho e alguns ilhos. Otacílio teria 
vindo junto com eles para conhecimento 
e demarcação de área de terra para posse. 
Mais tarde, quando Afonso Carvalho, em 
abril de 1953 veio com a família, que icara 
no Rio Grande do Sul, ele também teria 
vindo. As datas foram conirmadas pela 
viúva Marieta. Contou Zenir Kessler que 
o Lounay morreu afogado no Rio Ampé-
re, em 09/12/1975, caindo da pinguela que 
transpunha o Rio, no “passo do Carvalho”, 
no caminho para a Linha Biazin e São Se-
bastião, num anoitecer, depois de chuva 
muito forte até meia tarde (E já havia cho-
vido muito nos dias anteriores). A mulher, 

Familia Otacílio Lounay
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que foi buscá-lo na cidade, preocupada 
com o passar a pinguela, pois o Rio Am-
pére, (próximo da represa atual da Sane-
par), estava muito forte, veio ao encontro 
dele, mas não o encontrou. Segundo ela, 
ele voltava sempre para casa, mesmo que 
estivesse “meio tonto”, mas costumava 
voltar, sempre com garrafa de pinga para 
beber em casa. Como não o encontrou foi 
nos lugares onde costumava ir. Não o en-
contrando, teve certeza do pior. As buscas 
foram feitas naquela mesma noite, apesar 
do Rio Ampére estar fora do leito, mas so-
mente o encontraram dias depois, quando 
as águas baixaram.

Dona Marieta mora atualmente com a 
ilha Sueli e o genro Ângelo Biazin, na ci-
dade, mas muito forte e com saúde. Quan-
do a entrevistamos tomando seu desjejum 
com café e grostoli, que segundo sua ilha, 
não pode faltar. A viúva contou que vie-
ram de Passo Fundo a Francisco Beltrão. 
Dali a Ampére, de carroça. Isso no ano 
1953. Como não tinham rancho onde mo-
rar, acomodaram-se entre troncos de ár-
vores que ofereciam algum abrigo. Cons-
truíram um rancho de chão batido, com 
madeiras lascadas, que serviu de morada 
até quando compraram madeiras serradas 
aqui em Ampére e construíram casa me-
lhor. Otacílio e Marieta são pais de Sueli, 
Osvaldina, Santina, Eni e Noeli.

Plantavam para o consumo doméstico, 
para sobreviver. Para vender plantavam 
feijão a mais que o gasto, para ter um di-
nheirinho. Tinha caça, muito pinhão, boa 

pesca no Rio Ampére. Otacílio gostava 
muito de caçar. Comiam bem, muita can-
jica, muita quirera com carne seca, diz ela. 
Vida tranquila. Diz que gostou de ter vin-
do morar na mata. Tudo, segundo ela, era 
motivo de festa.

Marieta conta que apesar da distância 
de qualquer recurso, distância de vizi-
nhos, falta de muitas coisas, eram felizes 
mesmo assim. Lembra Marieta que as mu-
danças sempre traziam outros, curiosos a 
conhecer o Paraná, ou que já se decidiam 
vir com tudo. Com “mala e cuia”, como 
se diz popularmente. Foi o que aconteceu 
com a família de Lucival da Costa (que 
teve estabelecimento comercial, moinho), 
que teria vindo na mesma mudança da fa-
mília Lounay.

Eduardo Padilha De Witt, veio do Rio 
Santana, Marrecas, para o Cotegipe em 
1948, acompanhado de sua ilha Jacyra de 
Witt Motta (entrevistada pela ilha profes-
sora Jacy), nascida em Clevelândia, no ano 
de 1926, casada com Francisco Motta. Em 
1952, com a emancipação de Francisco 
Beltrão, Pato Branco, Barracão, Capanema 
e Santo Antônio, que foram desmembra-
dos de Clevelândia, participou da eleição 
para a constituição do Legislativo de Ca-
panema, em sua primeira eleição, tendo i-
cado suplente de Vereador. Depois de dois 
anos e alguns meses de moradia no Km 45 
voltou para o Jacaré, em Marrecas. Retor-
nou para Ampére como Guarda Rural da 
Colônia Agrícola Nacional General Osó-
rio - CANGO, responsável pelo controle 
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da área a partir do Rio Cotegipe até o Rio 
Ampére. Em 1957 “tirou” um pedaço de 20 
alqueires de terra em São Tomás, onde hoje 
é propriedade “dos Nascimento.” Vendeu a 
terra para a Família Novello, segundo Al-
bino Beal. Medida a área deu apenas 16 al-
queires que foi vendida por um revolver 38, 
duas vacas de leite, uma carroça. 

Juvenal Sebastião.  Nasceu em União da 
Vitória, PR. Era casado com Maria Carneiro 
Sebastião. Como Reservista de 1ª categoria 
soube da doação de terras no Sudoeste do 
Paraná a egressos das Forças Armadas. Em 
1948 resolveu conhecer o Sudoeste quando 
três caminhões do Exército de União da Vi-
tória foram deslocados, carregados de sol-
dados, sem terras, até Marrecas. De Marre-

cas Juvenal veio a pé até o Cotegipe, onde 
já tinha dois moradores, um de cada lado 
do Rio. Um deles era José Soranzo. O outro, 
irmão dele. Ficou ali, pois o resto do cami-
nho “diz que não existia”. Em 1949 veio até 
Ampére e marcou uma área. Quando veio 
deinitivo chegou até Santa Rosa, Marrecas, 
hoje Francisco Beltrão, onde icou por seis 
meses trabalhando com um guarda Flores-
tal e só em 1950 veio até Ampére, “solito”, 
com a mudança num cargueiro, como disse 
Juvenal.

Quando esteve no KM 50, onde mo-
rou alguns meses, em propriedade cedida 
por Paulo Soranzo, soube da existência de 
Ponciano de Almeida e Adriano Nonato. 
Naqueles dias entraram mais umas oito 
a dez famílias. Daí parou de vir morador 
por dois a três anos, relata Juvenal. Ouviu 
falar dos índios que estavam estabelecidos 
no Jabuticabal, caminho pela localidade 
do XV de Novembro a Marrecas, via Jacu-
tinga, e na foz do Cotegipe, para o lado de 
Enéas Marques, no “Hugol” comerciante 
que mais tarde se estabeleceu entre o Km 
30 e o Km 38”. Em razão desses nativos 
falarem Amperê, Juvenal considera que 
Ampére é nome de origem indígena. 

Mais tarde se estabeleceu na Linha 
Santa Rita como safrista, depois de ga-
nhar umas terras do Dr. Ciro da CANGO, 
deixando da atividade por volta de 1956, 
quando a CITLA vinha insistindo para 
que pagasse pela propriedade. Deixando 
dessa atividade se estabeleceu onde é Bair-
ro São Francisco, que no seu tempo fora 
denominado de Bairro Olaria, em razão 
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da Olaria que Juvenal instalou em 1962, 
seguida por mais outra. Por olaria se en-
tende a indústria de cerâmica. Sua olaria 
estava estabelecida onde hoje é chácara 43 
ou 44 e parte da Rua Caramuru, próximo 
do Aniteatro Ana Maria Basso. 

Sebastião era pessoa que se envolvia nas 
questões de natureza social. Sempre foi 
muito político pela cidade. Ajudou a cons-
truir (numa das ocasiões) a ponte sobre o 
Rio Ampére (hoje na Av. XV de Novembro, 

segundo familiares de amigos seus. Falou 
também em entrevista para Seu Hélio da 
Rádio Ampére, que da Rua Presidente Ke-
nnedy até a Olaria o caminho foi iniciado 
com patrola (motoniveladora) emprestada 
por Ghoatto, da Prefeitura de Capanema, 
devolvida sem concluir o trabalho, que foi 
feito a braço por ele (Juvenal) e vizinhos. 
Como empresário na produção industrial, 
gostou das iniciativas da industrialização, 
em Ampére, na década de 1980. 

Na entrevista criticou a mudança no 
nome do Bairro, de Olaria para São Fran-
cisco ou Santa Mônica, o que na visão 
dele, foi não dar valor à história do Bairro, 
de sua gente que ali viveu e o transformou. 
Era uma população essencialmente traba-
lhador boia-fria.

Antoninho Pereira da Conceição, se-
gundo alguns entrevistados, veio morar em 
Ampére em 1949, ixando residência próxi-
ma a entrada para a Linha São Tomás. Em 
1960 ainda morava em casa de chão batido, 
por considerar ambiente mais fresco no ve-
rão e mais quente no inverso, como con-
idenciava para os amigos de chimarrão. 
No inverno aquecia o ambiente com fogo 
de chão. Tinha um pátio bem organizado, 
grama e arborização em torno da casa. Foi 
Inspetor de Quarteirão, dando satisfação à 
autoridade de Capanema, que na época era 
o Sr. Carlos Tschá. Carlos fala dele, em en-
trevista em 30/01/2014, lembrando que ele 
era Inspetor de Quarteirão e que por suges-
tão dele viera nessas picadas fazer Registros 
de Nascimento, legalizar casamentos. Car-

Residência de Juvenal no bairro Olaria, (hoje 
Bairro Santa Mônica, na cidade de Ampére - PR) 
Fonte: Prof. Orlando de Toni
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los diz que isto foi sua salvação econômi-
ca. Antoninho foi Delegado de Polícia em 
Ampére, na gestão de Augustinho Gnoatto, 
conta Carlos Sartoro, entrevistado em mar-
ço de 2011.

José Motta. Foi assim conhecido José 
Maria de Souza. Era casado com Maria 
Cardoso de Góis. Inicialmente saindo de 
Bom Retiro, SC, em 1929 foi morar em 
Chopim, hoje Chopinzinho, PR, sede da 
Colônia Militar do Chopim e só em 1949 
veio a Ampére. Antes veio como “picadei-
ro”, abrindo passagem, localizando melhor 
roteiro, indo na frente de uma viagem de 
estudos do “Doutor Almirante”, da Colônia 
Militar do Chopim, que foi a Marrecas e de 
lá até Santo Antônio. O Governo (os polí-
ticos da região) pretendia criar municípios 
e para isso teria que ter mapas e esses com 
os nomes e posição dos rios e demais aci-
dentes geográicos. Diz que iniciaram pelo 
Sarandi e o Cotegipe, dando os nomes dos 
aluentes do Rio Ampére e Rio Capanema. 

Em Ampé-
re, diz Motta, já 
moravam João 
Ponciano de Al-
meida e Tacílio 
Lounay e Na-
talício Guedes. 
Motta acampou 
no Uassari, li-
nha São Paulo e 
construiu com 
tábua lascada, 
sua primeira casa em Bom Princípio, que 
virou a primeira Escola de Bom Princípio, 
onde foi professor João de Oliveira. A se-
gunda casa foi com madeira serrada a bra-
ço. Atuou como Inspetor por 28 anos, De-
legado e subdelegado. Ajudou a construir 
o primeiro destacamento policial de Am-
pére, em madeira lascada. Antes disso os 
presos eram amarrados pelos pés e pelas 
mãos e colocados em cima de cavalos para 
serem conduzidos a Santo Antônio. Doou 

Os ilhos de José MottaJosé Motta e esposa Maria Cardoso de Góis.

Vereador Neri Motta
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parte do campo de futebol do Clube Cana-
rinho. O casal teve doze ilhos, dos quais 
seis moram em Bom Princípio. Quando 
veio para morar, contou José Motta, veio 
com cargueiros carregando poucas roupas 
e alguns utensílios, e de animais trouxe 
três vacas e cinco cavalos, com a ajuda de 
seus tios João, Alzemiro, Saturno e Fran-
cisco de Motta Souza que foram morar em 
Pinhal de São Bento. Acampou no Uassari 
para depois seguir abrindo caminho por 
Bom Princípio até Linha São Paulo, esta-
belecendo-se primeiramente ali. Quando 
voltou a Bom Princípio, conta que reu-
nido com a Família Câmera e Sotana, re-
solveram dar um nome ao lugar. Todos 
deram alguns nomes. José Motta contou 
aos vizinhos que quando menino, em 
Santa Catarina viajou a uma pequenina 
vila, de nome Bom Princípio e que aquela 
vila virou bonita cidade. Sugeriu que as-
sim iniciassem a comunidade. Foi apro-
vado esse nome pelos demais. Seu Motta 
contou também uma história do primeiro 
homem que foi enterrado no atual cemi-
tério de Ampére. O referido foi apelida-
do de Cruz Vermelha, porque fazia parte 
dessa organização em Francisco Beltrão, 
possivelmente ligado à CANGO. Ele vie-
ra pescar no Capanema. Trouxe um barco 
puxado por um burro. Em resumo, encon-
traram o homem morto no Rio Capane-
ma, já estufado. Trouxeram-no até onde é 
o Cemitério da cidade, hoje, e desistiram 
de levá-lo a Francisco Beltrão, onde fami-
liares queriam. Foi enterrado ali, mesmo 
não sendo Cemitério.

Família Oreles de Medeiros. Essa nu-
merosa família se constitui em Ampére, 
por dois irmãos: Pedro Oreles de Medeiros 
e Alberto Oreles de Medeiros, seus ilhos, 
netos, bisnetos, genros e noras.

Pedro Oreles de Medeiros, casado 
com Regina Titão, nascidos na primeira 
década do século passado, chegaram em 
1949, oriundos de Concórdia, SC. A mu-
dança veio em tropa de cargueiros. São os 
pais de doze ilhos, todos homens: Tor-
quato, Maurílio, Emílio, Ramílio, Oreste, 
Artur, Cassiano, Leony, João, Pedro, Antô-
nio e Francisco, dos quais quatro moram 
em Ampére. Foram agricultores, criadores 
de porcos (de safra) e criadores de gado 
na região da Linha Lazzarotto e barra do 
Ampére. O sonho do pai era conseguir um 
lote de terra para cada ilho.

Alberto Oreles de Medeiros e Ismên-
dia são os pais de: Ari, Valdevino, Armín-
dio, Albino, Júlia, Ibraema, Rosa, Zulmira, 
Calmindo, Cecília (de Witt) e Pedro Oreles 
de Medeiros.

Família de Pedro Oreles de Medeiros.  
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Pedro Oreles de Medeiros, ilho de Al-
berto, irmão de Calmindo Oreles de Medei-
ros, sobrinho de Pedro Oreles de Medeiros, 
casado com Lurdes Teodosa, são os pais de 
Pedro Oreles de Medeiros (Júnior), que é 
casado com Adriani, ilha de Agostinho 
Furlan. São irmãos de Pedro O. M. Júnior: 
Edson casado com Marli Wechinski, Odi-
lon casado com Ivanir Zewiker, Vanderlei 
casado com Margarete Valduga e Cirlei ca-
sada com Valdecir Possato, segundo Pedro 
O. de Medeiros (Júnior).

Antenor, Agenor, Osvaldina e Matilde 
Fagundes vieram para a região em 1949 e 
para Ampére entre 1950, segundo diz Os-
valdina. Os dois irmão eram casados com 
duas irmãs. Antenor com Antônia e Age-
nor com Serenata, ilhas de Chico Barreto 
e Joséfa que moraram em frente ao boteco 
dos irmãos Fagundes, local comprado por 
Antônio Dettoni, no espaço entre a rua 
Uruguaiana e a Travessa Ivai. 

Iniciaram criando porcos na modalida-
de de safrista. Antenor morava próximo da 
esquina da Travessa Ivaí e Rua Salgado Fi-
lho, tinha nos últimos anos, uma pousada 
(pensão) e churrascaria. Antes tivera outra 
propriedade. Consta no histórico de Capa-
nema como Vereador, juntamente com José 
Soranzo e Adriano Nonato, também de Am-
pére, de 1952 a 1955, no tempo que Ampére 
era maior do que Capanema, mas pertencia 
a Santo Antonio. Capanema foi criada por 
Lei, um ano antes da abertura da sede, em 
plena mata, sequer com estrada. Localizada 
e projetada sobrevoando de avião, segundo 
Carlos Tschá. Estrada que ainda estava em 
construção, no lugar conhecido naquele 
tempo por Lajeado Grande, ou 35, 35 qui-
lômetros de Santo Antônio. Acampamento 
que acolheu a primeira sede de Capanema, 

Antenor e Agenor Fagundes com Soely no colo.

Pensão do Fagundes, entre a Travessa Ivaí e a 
Salgado Filho, num momento de campanha 
política.
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hoje chamado de Pérola do Oeste, se tornou 
mais tarde Distrito de Capanema, eman-
cipando na mesma data que Ampére. Os 
Fagundes eram referência em Ampére. Seu 
irmão Agenor teve um pequeno comércio, 
onde é hoje Comércio Dettoni, em frente à 
esquina da Travessa Ivaí, em sociedade com 
Gerônimo Marchesan, tendo comprado de 
Estanislau Marciniak. Venderam para Antô-
nio Dettoni. Nos últimos anos Agenor mo-
rou onde hoje é propriedade da viúva Clélia 
Delani (próximo do Condomínio Ampére 
Residencial e Creche Pernalonga). Antenor 
além de Vereador fora subdelegado e ajuda-
va na subprefeitura, e Agenor fora Inspetor, 
juntamente com Veiga e Motta. Após o inci-
dente das mortes de Júlio e Angelino Veiga, 
em 1965, a família Fagundes saiu da cidade.

Eduardo Stoker, segundo Miguel 
Bialeski deve ter chegado a Ampére em 
1952, ou antes. Pela lógica deve ter vindo 
na data de sua nomeação, em 03 de junho 
de 1949, por Portaria não localizada. Era 
morador na Rua XV de Novembro, hoje 

Parque Santa Teresinha que pertence à 
Mitra Diocesana. Uma década mais tarde 
do médico Miguel Tartarella, construiu e 
instalou seu Hospital. Em 1964 o imóvel 
foi adquirido pela comissão pró-Edu-
candário São Miguel e Irmãs. Provavel-
mente nomeado pelo Governo do Para-
ná Moysés Lupion, enquanto foi Prefeito 
de Clevelândia Crescêncio Martins. Em 
1953, enquanto era Delegado em Ampére 
teve um confronto com cidadão de Fran-
cisco Beltrão e pelo que tudo indica, era 
funcionário da CANGO, conhecido por 
Dinartão. Stoker após escapar de tocaia, 
descrita em anexo, foi morar em Santo 
Antônio, onde mesmo assim foi vingado 
e morto.

Lindolfo Tavares é 
considerado o fundador 
de São Salvador, segun-
do Aristides Eleutério 
Freire, entrevistado em 
junho de 2011. Lindolfo 
chegou a São Salvador 
em 1950. Contou que ha-
via comprado suas terras 
dos índios. Morava mais 
afastado do povoado. 
Mesmo assim fora muito 
envolvido e empenha-
do pela comunidade. 
Foi quem liderou a construção da capela 
da comunidade de São Salvador. Sempre 
participava das atividades comunitárias. 
Pessoa respeitada e querida. Era pessoa de 
bem e da paz.Primeiro delegado de Ampére.
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Família Aires Beber. Heitor Aires Beber 
e sua esposa Antônia Bufon, oriundos de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chega-
ram no Km 50, do então Município de Santo 
Antônio do Sudoeste, no atual Município de 
Ampére, no ano 1950, com a ilha mais ve-
lha Silvanira. Os demais ilhos nasceram no 
Paraná. Antes de virem ao Km 50 moravam 
em Herval, Município de Francisco Beltrão, 
PR, mas anterior a esta localidade, moravam 
em Joaçaba, SC. Os pais de Heitor, Otacílio 
Costa Beber e Maria Francisca Aires de To-
ledo, moravam em Nonoai, RS. Enquanto os 
pais de Antônia (esposa de Heitor), que eram 
Angelina Bufon e João Bufon, moravam em 
Joaçaba, SC., também. Os pais de João vieram 
da Itália. Os ilhos de Heitor e Antonia foram: 
João Batista (falecido com oito meses), Ma-
ria Lurdes (nascida em 1956), registrada em 
Santo Antônio (do Sudoeste), foi Batizada e 
Crismada, ainda criança de poucos dias, pelo 
Padre João Cortebeeck (Belga, de Pranchita, 
nos dias de transferência para Marrecas. Este 
Padre hospedava-se na casa do Seu Heitor, 
que tinha uma pensão, segundo conta Maria 
Lurdes. Nesses dias, continua ela, soube mais 
tarde, que seus padrinhos eram Aristides 
Dias e Teresa Guedes (ele irmão do Amauri, 
seminarista que faleceu num acidente na Ro-
dovia Dutra) casaram-se em Santo Antônio, 
enquanto o casamento religioso foi na capela 
do Km 50. 

A lista dos ilhos de Heitor e Antônia co-
meça com Silvanira (casada com Vivaldino 
Calioni; Teresinha (casada com Nelson Stra-
passon); Maria de Fátima (casada com Sírio 
Calioni); Antônio (casado com Salete de 
Oliveira); Rosina Jacinta (casada com Nadel 

Albuquerque); Maria Lurdes (casada com 
José Calioni); Ivanir de Jesus.  Maria Lurdes 
conheceu também no Km 50, o Tio Cândi-
do Costa (irmão de Heitor)  e o tio Ângelo, 
“Seu Aires de Toledo”, irmão da vovó Aires, 
caçula de Maria Francisca, pai de Chiqui-
nha, apelido de Dona Maria, mulher de João 
Santolin. Ele morou também no Km 50. 

Relatando a vida no Km 50, Maria con-
ta que seu pai era comerciante com bode-
gão sortido com gêneros de primeira ne-
cessidade: açúcar, farinha, sal, querosene, 
tecidos e até jóias. E, o que era sua gran-
de paixão: cavalos de carreira, promoven-
do eventos numa raia de sua propriedade, 
que atraia concorrentes e torcedores, bem 
como apostadores, de toda a região. A casa 
era de dois pisos: a parte de cima com de-
zoito camas, pois por algum tempo, o Km 
50 era linha inal de ônibus entre o Km 50 e 
Marrecas. Ali na pousada icavam doentes 
que não podiam ir para casa, os que tinham 
que icar por causa da chuva, etc. Ao lado 
tinha a farmácia de Maurílio Cavanhi, que 
além de alguns remédios mais tradicionais, 
preparava também chás e poções para eli-
minar vermes, problemas dos mais varia-
dos, faziam injeções recomendadas por 
médicos. Muitas pessoas tinham que icar 
ali. Seu Libório Rech sua esposa, eram casal 
que dava grande apoio na Igreja. Tinham 
um bazar, onde vendiam miudezas, doces, 
como maria mole, bolacha maria que seu 
Heitor não comprava para revender, mas 
comprava do amigo, para seus ilhos.

A participação de Antônia e Heitor, na 
comunidade do Km 50, principalmente 
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na comunidade da Igreja, foi signiicativa, 
conta Maria Lurdes. A primeira Igrejinha 
foi construída, em madeira lascada e serra-
da, em terra cedida por Seu Heitor. Lembra 
do cemitério onde estava sepultado o ir-
mãozinho. Lembra da professora Fermina, 
amiga e Comadre de Dona Antônia. A mãe 
Antônia, segundo Maria, era “animadora 
de velório”, pois chamavam-na para organi-
zar local para os velórios, atender e orientar 
emocionalmente os familiares, para rezar o 
terço, enim, apoiar as famílias nessa hora 
difícil. Ela fazia coroas com papel crepe, 
numa técnica bem prática a que as suas 
crianças podiam ajudar. A mãe mandava-
-as colher lores para travesseiro de crian-
ças mortas e folhas de plantas para traves-
seiro de adultos mortos. Conta Maria, que 
o pai fazia caixões de defuntos. Revestia-os 
de tecido preto (adulto). Também por isso, 
era uma família querida na comunidade.

Mas, lamenta Maria, o dinheiro que não 
faltava, deu oportunidade para seu pai se des-
cuidar, a não dar atenção à inlação alta e arrui-
nar suas inanças. Quando do Km 50 saiu, por 
volta de 1962, onde vendeu tudo, tinha ainda 
quinze lotes em Ampére. Passaram a morar na 
cidade (já Município de Ampére), na Avenida 
das Missões, próximo da ponte sobre o Rio 
Santa Teresinha, para depois passarem a mo-
rar na Coxilha Rica. Mas pouco sobrou para 
reiniciar a vida na Santa Luzia, negociando 
casa e lote com João Maria de Oliveira que lhe 
vendeu alguns alqueires de terra.

Na Santa Luzia Seu Heitor voltou a se 
envolver nos interesses da comunidade. 
Ajudou a família Calioni e comunidade a 
construir o templo, a Capela de Santa Lu-

zia, como carpinteiro. Conta José que seu 
pai Amadeu foi falar com o Padre José, 
pedir autorização para construir uma ca-
pela e organizar uma comunidade cristã. 
Padre José Bosmans, teria ido de jipe até 
Santa Luzia para autorizar seu Calioni, 
depois de questionar: “– mas você tem 
coragem?”. Conta José que compraram a 
madeira numa serraria, talvez Simonetto, 
e o telhado foi feito de tabuinhas de pinho 
lascada. Isso foi por volta de 1970.

Diz Maria que na Santa Luzia viveram a 
adolescência, indo na escola, onde era pro-
fessor Guerino Gomes, posteriormente Fran-
cisco Gomes, que recebia o apoio e ajuda da 
aluna mais adiantada da escola, que era Ma-
ria Lurdes. Antes dela assumir integralmente 
a escola, trabalhara lá Eduardo Martins. Ini-
cialmente Maria assumiu o Mobral e depois 
a escola regular multiseriada, num turno, or-
ganizada em oito grupos de alunos, segundo 
grau de conhecimentos deles. Em cada série, 
o grupo dos fortes e outro dos fracos, a quem 
eram atribuídas atividades, segundo seu nível 
de conhecimentos. Eram na média setenta 
alunos, muito carentes, apenas com seu livro. 

Philomena e Liberato Aires de Toledo com a ilha 
Maria Francisca Aires de Toledo, (Avó de Maria 
Lurdes Beber Calioni) 
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Costumava faltar carteiras para acomodar a 
todos. Foi assim durante dez anos, conta Ma-
ria Lurdes. Ela fez toda a reciclagem como 
professora, dentro da Reforma de Ensino, 
Lei 5.692/71, Logus e outros programas de 
aperfeiçoamento. Lembra ela, que a diretoria 
da comunidade comprou uma enciclopédia, 
o que ajudou muito no ensino e no estudo 
complementar de seus alunos. 

Em 1983 optou por cuidar do pai, en-
tregando a escola para a Prefeitura colocar 
outro professor. 

Foi nessa comunidade da Santa Luzia 
onde Maria Lurdes Beber e José Calioni 
se conheceram, se enamoraram e casa-
ram, mas no total foram três moços da 
família Calioni com três moças da famí-
lia Aires Beber a se casarem. Conta Maria 
que numa festa, inauguração do pavilhão 
(o primeiro), todas as meninas da casa fo-
ram, para cuidar da mana mais velha, ena-
morada por um dos rapazes Calioni. Mas, 
brinca Maria, nessa hora foi ela que fez as 
recomendações às irmãs. Maria nesse dia, 
ao invés de cuidar, teve que ser cuidada. 
Na chegada, no pátio do pavilhão, todo 
nivelado pelos homens, para deixar bo-
nito, mas o José (esposo de Maria), vindo 
de carroça, num desnível do chão do pátio 
que restara, balançou a carroça e da carga 

que trazia, caiu uma das várias cucas feitas 
pela mãe, para vender na festa. A mãe dele, 
mais que depressa ajuntou a cuca e rapida-
mente a limpou com o avental. José teria 
chamado a atenção da mãe, que minimi-
zou o ocorrido, para salvar o ilho dian-
te das moças. José, conta Maria, mesmo 
assim icou todo encabulado. Mas, reco-
nhece ela, foi nesse instante que o cupido 
a acertou. “- Pus o olho nele. Foi paixão à 
primeira vista”. Conta Maria que o pai dela 
era contra esses namoros, pois os Calioni 
eram “comunistas”, na justiicativa do pai. 
Mas de nada adiantou. Na convivência das 
duas famílias, se trocando favores no fa-
brico do melado, do engenho de cana, do 
fabrico da erva, as relações se tornaram 
mais amistosas e os namoros aceitos, mas 
à distância, nos olhares, nos sorrisos, na 
Igreja e algumas festas. De frequentar a 
casa, somente mais nos últimos anos.

José e Maria já eram casados quando 
Maria decidiu deixar de ser professora para 
cuidar do pai dela. José encontrou também 
resistência do seu pai, quando disse que vi-
ria para a cidade, pois tinha arrumado em-
prego de motorista. Tão contrário a isso, 
conta José, que o pai teria dito que antes 
disso acontecer o ilho teria que o matar. 

Maria Lurdes deixou de dar aulas para cui-
dar dos pais, mas não deixou da catequese, 
coordenação do grupo de família, novenas de 
Natal, oração na capela. Por três vezes eleita 
Ministra da Eucaristia, mesmo fazendo cam-
panha para outros assumirem e repartirem o 
trabalho, o que foi em vão. Está a vinte e dois 
anos de Ministra. José igualmente icou de-
zoito anos na diretoria da capela e do esporte.
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Foi um tempo difícil, pois foi preciso os 
pais morrerem para José e Maria darem 
continuidade em sua vida e família, quan-
do então vieram morar na cidade, onde 
Maria voltou para a atividade pedagógica 
e de Ministra Auxiliar da Eucaristia. Des-
de 2008 atuando na Capela Santa Mônica, 
depois de superar uma depressão profun-
da, consciente de que se envolvendo na 
comunidade a vida é mais feliz. E, ela diz 
ser mais feliz consigo e sua família, que 
são: Jocemara (casada com Anselmo Sag-
giorato); Joselaine (casada com Vanderlei 
José Potrick); Maicon José (casado com 
Simone Olejas); Joseani (casada com Ro-
drigo Caetano) e seus vários lindos netos.

Franklin Alves Dias, veio a Ampére 
em 1950. Foi morador em Palmas. Veio 
até Pato Branco. Nesses lugares era fretei-
ro com carroça, conta a ilha Anita Dias. 
Aqui em Ampére mudou para a atividade 
na lavoura, apesar de ter mantido carroças 

e bois, para algum favor. Ajudou Antônio 
Frâncio a trazer sua mudança desde km 
38. Das duas ilhas, Anita e Clara, esta, a 
mais velha, foi professora desde 1954, nas 
dependências da casa, hoje linha Itaipu. 
Foi, segundo Anita, seguramente a pri-
meira professora de Ampére. Diz que no 
ano que construíram a primeira Igrejinha, 
perto da Avenida das Missões, funcionou 
desde o início também como Escola. Lem-
bra que foi professora na Igrejinha, Osval-
dina Fagundes. Conta Anita que sabe da 
história dos professores porque tinha que 
ir com a irmã Clara até as escolas da vi-
zinhança aplicar prova inal, que não po-
dia ser aplicada pelo próprio professor da 
turma. Lembra do Professor Leopoldo de 
Witt, mais tarde, da Lourdes de Costa, 
da Senhora Jandira Ranzolin, que foi sua 
catequista. Miguel Bialeski diz que ia na 
Escola na Igrejinha, mas que por algum 
tempo teve que ir, com outros colegas, até 
onde Clara dava aula.

Família de Franklin Alves dias. Ausentes Clara e Anita.
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Cenilda Vieira, da família Vieira, que 
teria vindo nos primeiros anos da década 
de 50, sem saber certo o ano. Cenilda mo-
rou com seus pais na Linha Santa Rita, na 
Barra do riacho Santa Rita com o Rio Am-
pére, até se casar com Júlio Veiga em 1960. 
No tempo do seu casamento sua família 
veio morar perto da atual caixa d’água da 
cidade (SANEPAR), onde estava na tarde 
das mortes de seu marido Júlio e de seu 
sogro Angelino Veiga. Cenilda conta que 
quando souberam da notícia, seus irmãos 
quiseram ver os mortos, desceram até per-
to da Rodoviária, mas pela concentração 
exagerada de gente e pela posição familiar, 
sem saber bem da história, voltaram sem 
ver os mortos. Mais no entardecer foram 
novamente, mas os corpos já não estavam 
mais no local onde tudo ocorreu. As auto-
ridades policiais, porque tinha muita polí-
cia, conta Cenilda, “ - o que era uma coisa 
fora do comum e eles tinham providencia-
do tudo.” Não foi falado nos detalhes des-

se “tudo”, com Cenilda. Lembro que Ma-
ria de Lourdes Schmöller contou do que 
presenciou no Hospital ali próximo, onde 
já trabalhava Dr. Franco, onde não leva-
ram os mortos. Talvez tivessem levado ao 
Dr. Valdir, o que Maria de Lourdes achou 
pouco provável, pois o médico frequen-
tava sua lanchonete mas nunca comen-
tou de tê-los atendido. Talvez quando na 
morte havia “o obvio”, como disse Maria 
de Lourdes, icava por isso, apenas com o 
registro da ocorrência policial. 

Cenilda e seus irmãos conseguiram ver 
os mortos apenas umas horas da noite, na 
casa de seu sogro Angelino, no caminho 
para Linha Frâncio. Diz ela que encheu de 
gente lá, que era por demais. Os mortos 
foram levados no cemitério, de camione-
te. Diz ela que os políticos falavam muitas 
coisas, mas nada de diferente aconteceu. 
“vivi minha vida, crei meus ilhos, que 
eram pequenos. Tô aqui.”

Algumas perguntas feitas a respeito do 
fato, bastaram para se entender que ela e 
seus familiares icaram muito neutros. Diz 
ela que nunca pensou muito nisso, pois 
para ela era coisa do passado. 

Família Marchinhak

Antes de todos, segundo Alexandre 
Marchinhak, veio uma de suas irmãs, ca-
sada com Jesus Vargas, ilho de Sebastião 
Vargas. Este teria sido posseiro da área 
que hoje constitui o Bairro Água Verde, 
estendido até a área reserva da CANGO 
(a área urbana inicial, entre as Ruas XV de 
Novembro, na época uma trilha e a atual Cenilda Viera e seus famíilia.
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Avenida das Missões). Essa posse se esten-
dia ainda até o outro lado da colina, até 
Linha Santa Teresinha. Teria sido Jesus 
Vargas quem vendeu a área para Henrique 
Brandt, na linha Santa Teresinha.

Estanislau Marchinhak, ilho de Fran-
cisco, irmão de Catarina, esta casada com 
Jesus Vargas, e de Alexandre, o entrevista-
do, Marta, casada com Estephanes Korli-
koski, vieram de Rio Santana, território de 
Marrecas (desde 1953 Francisco Beltrão). 
Estanislau veio como picadeiro trabalhan-
do por conta, e não como picadeiro da 
CANGO ou de subempreiteiro, simples-
mente para escolher onde morar e montar 
uma bodega de cachaça e alguns poucos 
itens, que trazia de Marrecas ou de mais 
longe, para vender aos caboclos que já mo-
ravam pelo matão. Sua moradia e bodega, 
que fora vendida a Antenor Fagundes, 
que por sua vez vendeu a Benjamim For-
te e Antônio Dettoni, se localizava onde 
hoje é Dettoni Materiais de Construção. 
Segundo o irmão Alexandre, Estanislau 
veio por volta de 1946. Na verdade, foi, até 
agora, nos relatos das famílias pioneiras, 
o primeiro estabelecimento comercial, (na 
época denominado de bodega) da região 
do Rio Ampére (nada foi pesquisado em 
Clevelândia ou outro lugar onde juridi-
camente poderia ter algum registro desse 
estabelecimento, se é que houve, o que não 
era habitual). 

Segundo Miguel Bialeski foi no bote-
co de Estanislau que era Delegado, iscal, 
ou... Eduardo Stoker e Dinartão tiveram 

uma “rusga”, não se sabe se já havia algum 
desencontro entre os dois Leia texto em 
anexos). Carlos Brandt fala de interesses 
particulares pelos cargos. Depois de ven-
der para os Fagundes, Estanislau foi adian-
te, rumo ao norte do Estado, em busca de 
novas oportunidades. Não consta de que 
Ele, a exemplo do cunhado Jesus Vargas e 
seu pai Sebastião, tenha “tirado uma área”, 
para negociar mais adiante, o que era ha-
bitual. Se Estanislau veio em 1946, seu 
cunhado Jesus Vargas e o pai Sebastião 
Vargas vieram antes desta data, pois pre-
cederam a Estanislau, conta Alexandre.

Alexandre, o entrevistado em 27 de 
maio de 2019, no Bairro Água Verde, ilho 
de Francisco Marchinhak e de Maria Fer-
nandes, diz que seus pais e irmãos vieram 
de Rio Santana, para o Km 50, entre 1950 
e 1953, pois Alexandre diz que tinha uns 
quinze anos, e atualmente (na entrevista) 
81 anos de idade. Teriam vindo depois de 
Estephanes Korlikoski (genro de Francis-
co, cunhado de Alexandre), de quem con-
tamos também sua história. Vieram de 
carroça do Rio Santana até o Km 30 do Pi-
cadão. De lá para o Km 50, vieram de car-
gueiros enviados por Jesus Vargas (genro 
de seu Francisco), que já morava em Am-
pére. Francisco comprou área de terras do 
´professor Eduardo Padilha de Witt, loca-
lizada no km 47, próximo da Serra Fria.

 Nessa época Alexandre conheceu vá-
rios dos pioneiros de Ampére, dentre eles, 
um alemão de nome Arthur que era um 
safrista, na região do Km 50. Fala de So-
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ranzo, Juvenal, Natalício Guedes, Otacílio 
Lounay, Buckmaier e Carneiro. Libório te-
ria vindo depois.  O Eduardo Stoker, Dele-
gado ou Guarda Florestal, não conheceu, 
mas de Dinartão ouviu falar. No Km 50 se 
dedicaram ao trabalho da lavoura. Com-
pravam porcos e os engordavam ou reven-
diam ainda magros ao safrista. Mudaram 
para a Linha Santa Inês por voltas de 1955, 
onde herdeiro de Alexandre mantém a pro-
priedade. Seu pai tinha algum parentesco 
com a família Bialeski, segundo Alexandre, 
por parte da esposa de Vicente Bialeski. 
Francisco Machinhak teve doze ilhos: 
Antônio, João, Estanislau, Alexandre, Val-
dir, Eduardo, Marta (Korlikoski), Catarina 
(Vargas), Rosa, Tereza, Valdeco e Miguel.

Alexandre e Esposa Doracilde (fale-
cida) tiveram oito ilhos: Cecília, Maria, 
Leonir, Clenir, Nadir, João, Zeca e Miro. 
Atualmente vive com nova companheira 
que conheceu nos encontros de Tercei-
ra Idade: a simpática Senhora Mansueta 
Casanova, de família de Sertão, Erechim, 
RS, com ilhos estabelecidos na cidade de 
Ampére.

Elvino Ruthes, esposa Sidônia Hirt e 
ilhos mais velhos chegaram a Ampére no 
ano 1950. Constituíram uma família de 
pessoas de bem e simpatia. Elvino era co-
nhecido por Tavico, ex-pracinha da FEB. 
Morou próximo da atual cidade, no cami-
nho para a Linha Frâncio, em frente onde 
era dos Rodrigues no ano 2.000. Havia na-
quela região também muitos pinheiros, que 
por vezes eram obstáculos para a lavoura.  

 Elvino era pessoa muito caprichosa e 
“inória” no se vestir. Era extremamente 
exigente na hora de experimentar suas 
roupas. Exigia que as camisas e bomba-
chas, como lembra a costureira Renilda 
Fabiane dos Santos, mãe da Profª Tere, es-
tivessem muito bem inalizadas. 

Além de agricultor, numa área coberta 
por pinheiros, muitos pinheiros, disse ele, 
possuía carroça para fretes, muito solici-
tado antes da abertura da estrada para ca-
minhões, no caminho pelo Cotegipe. Fora 
expedicionário na Itália. Gostava de contar 
estórias daqueles dias de conlito, falando 
da FEB na Itália. História de orgulho pelos 
feitos dos brasileiros na guerra, mas não 
pelo que izeram com os ex-combatentes, 
que nunca tiveram um reconhecimento 
digno, dizia ele. Tinha uma família nu-
merosa, dos quais vários dos ilhos mais 
velhos se dedicaram à música, montando 
uma pequena banda, mais por um hobby. 
Foram eles que tocaram na formatura da 
primeira turma do ginásio de Ampére.
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Vicente Bialeski e João Bialeski vie-
ram morar em Ampére, em 1951, próxi-
mo ao atual moinho do ilho Miguel. Toda 
a área para o lado do atual Estádio e Clube 
Palmeiras, a partir da Rua XV de Novem-
bro, do Rio Ampére ao Rio Santa Teresi-
nha, incluindo todo o fundo dos dois rios 
era propriedade deles. Do Rio Ampére até 
a linha da atual Rua Arthur Krindges, era 
de Vicente. A outra metade até o Riacho 
Santa Teresinha, de João Bialeski que se 
estabeleceu num barracão, próximo onde 
hoje é SIC Informática, ao lado da atual 
casa de Saul Lorenzatto, seu genro. Foi 
vendendo parte por parte até que em 1965 
a área próxima da Rua XV de Novembro, 
estava na mão de novos imigrantes que se 
estabeleceram na cidade. Vicente cons-
truiu um moinho, nos fundos do voltão do 
Rio Ampére, hoje próximo do sistema de 
Tratamento do Esgoto da cidade. Vicen-
te comprou toda aquela área por mil réis. 
Pouco tempo depois vendeum, pelos mes-
mos mil réis, parte que corresponde à área 
urbana que vai da Rua XV de Novembro 
até onde inda a planta urbana, primeira 
parte da cidade, quase fundos do Estádio 
Palmeiras, para uma irmã da sua esposa 
Lúcia, casada com Antônio Picharki. De-
pois de loteada essa área, quando Ampére 
já era Município, Miguel e familiares re-
compraram parte da quadra, de Gambla, 
que morava próximo da fonte d´água (que 
hoje não existe mais), abaixo da sede do 
atual Sindicato dos trabalhadores, ao cen-
tro da quadra, onde hoje é o moinho de 
Miguel Bialieski. Lavandoski a havia com-

prado de Antônio Picharki, a quem Vicen-
te Bialeski havia vendido. 

O moinho foi construído com grande 
sacrifício, conta Miguel. Era movido com 
água captada do Rio Ampére, do lado de 
dentro, margem direita na curva do Rio 
Ampére. Ou seja, à esquerda, após passar 
a ponte sobre o Rio Ampére e este receber 
o Riacho Santa Teresinha. Rodão constru-
ído tecnicamente perfeito, de modo que 
não dava problemas na movimentação 

No alto Vicente Bialeski e ilhos. Abaixo, a 
esposa do Bialeski com familiares.
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dos cilindros e peneiras, que dependem de 
movimento constante e uniforme. Tecno-
logia garantida por quem lhes comprou os 
20 alqueires de pinhal em Pato Branco, em 
troca da tecnologia de instalação do rodão 
d’água. Construiu uma represa a base de 
troncos de pinheiro de onde a água era 
conduzida por um valo, que em alguns lu-
gares com mais de dois metros de fundu-
ra, por 642 metros lineares, contornando a 
curva do rio. Vicente morava onde depois 
dele fora o “antigo matadouro” do Fistarol, 
hoje próximo da estação de tratamento de 
esgotos da Sanepar. Quando precisava vir 
para a Vila, vinha a pé, saindo próximo da 
empresa SIC, hoje Rua Maringá, esquina 
com a Almirante Tamandaré. Para isso ti-
nha que passar o Rio Ampére. De carroça 
ou carro tinha que fazer a volta pelo cami-
nho da atual Associação Atlética do Ban-
co do Banco do Brasil - AABB, estrada do 
Seminário e Bairro Rondinha. O moinho 
de pedras, para quem nunca viu é difícil 
imaginar como funcionava diz Miguel. 
Eram duas peças grandes de pedra, talha-
das, preparadas para girar uma sobre a ou-
tra, com dentes ou frisos que friccionavam 
as sementes e estas descascavam, esmaga-
vam, se transformado em pó. Moía trigo, 
milho e arroz. Vicente gostava de partici-
par da discussão das coisas importantes 
para a cidade. Envolvia-se na política, mas 
era visionário obstinado. 

Na segunda campanha se envolveu e 
lhe custou caro. De fato, Miguel fala de um 
jipe novo, detonado durante a campanha e 
o valor de setenta dos melhores pinheiros 

da reserva da família, gasto na campanha, 
apesar da resistência da família. 

Miguel Bialeski continua até hoje com 
moinho descascador de arroz, estabelecido na 
Rua Brasília, abaixo do Sindicato dos Traba-
lhadores de Ampére. Orgulha-se de ter sido 
colaborador com informações de pluviosida-
de, fazendo os devidos registros e informação 
à Secretaria da Agricultura do Paraná.

Estephanes Korlikoski

Marta Marchinhak (Korlikoski), irmã 
do primeiro bodegueiro de Ampére, Es-
tanislau Marchinhak (Já morava a alguns 
anos em Ampére), que vendeu aos Fagun-
des, que por sua vez venderam a Benja-
mim Forte e a Antônio Dettoni, onde hoje 
é Materiais de Construção Dettoni. Mar-
ta era esposa de Estephanes Korlikoski 
(Aportuguesado é Estefano).

A família Marchinhak era oriunda de 
Canoinhas, SC. De lá vieram para a comu-
nidade de Rio Forquilha (Naquele tempo, 
Valões, próximo de Pato Branco). A famí-
lia de Estephanes Korlikoski também foi 
morar no Forquilha, oriundo da região 
catarinense de Serra Baixo. Marta e Este-
phanes, casados, moravam e trabalhavam 
na terra do sogro (Korlikoski). Estephanes 
inluenciado por Vicente Bialeski, veio 
com a mudança dele, conhecer Ampére, 
em 1951. Marta conta que enquanto isso 
ela com as crianças, foi roçando e plantan-
do. Mas quando Estephanes voltou, arru-
mou a mudança e veio de imediato. Mar-
ta brinca que perdeu a roça plantada por 
ela. Mas Estephanes logo que chegou em 
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sua nova propriedade, roçou, derrubou a 
mata, queimou e plantou. Foi uma safra 
excepcional. 

A mudança veio em carroças. Até Km 
20 vieram com duas carroças. Demoraram 
cinco dias. Uma carroça foi contratada. 
Um cavalo da carroça contratada, era ma-
gro, velho, morreu no caminho. Teve que 
ser substituído por outro, comprado no 
caminho. Depois de um dia de descanso 
no km 20, para fazer fornada de pão, con-
tinuaram. Agora somente de cargueiro. Foi 
preciso fazer várias viagens. As pessoas a 
pé, descalços, por carreiro, por caminho no 
meio da mata, que parecia um túnel de ta-
quara. Caminho esburacado pelos cavalos, 
paus caídos, tocos, mosquitos, teias de ara-
nha, perigo de cobras, animais estranhos 
gritando na mata. Às vezes tinha desvios 
na picada, que enganavam. 

Estabelecidos aqui, de início mais aos 
fundos da área, próximo do Rio Ampére. 
Conta Marta que foi de medo das crianças 
sempre na barranca do rio, que a fez insistir 
com Estephanes para construir mais dis-
tante do rio. Plantavam de tudo: feijão, ar-
roz, trigo, milho, cana, mas para consumo 
próprio e dos animais, porque vender era 
muito difícil. Além de longe, não era fácil 
ter quem comprasse. Quando precisava de 
algum dinheiro levava feijão, a cavalo até 
Km 38, além do Cotegipe, onde tinha co-
merciante que comprava. Ou melhor fazia 
escambo: dava outras mercadorias pelo fei-
jão. Além disso, outro socorro, somente em 
Francisco Beltrão, muitas vezes a pé.  Pró-

ximo dos anos sessenta, havia comercio e 
farmácia em Km 50: de Libório Rech e casa 
comercial de Heitor Aires Beber.

Aqui em Ampére conheceu os irmãos 
Fagundes, a primeira professora Osval-
dina e posteriormente Matilde. Conhe-
ceu ainda o Ruthes, o Ferreira, o Veiga. 
Diz marta que não lembra de muita gente 
porque na verdade pouco saía, pois tinha 
um grupinho bom de crianças e porque “ 
- Estephanes participava de tudo, por isso 
vivia mais na vila do que em casa. Alguém 
tinha que fazer roça”, brinca Marta.

Marta fala da mata: muito grande, boni-
ta, de muito, mas muito pinheiro. No Km 
50 e Cotegipe, também. Na costa do Capa-
nema, tinha menos. Estragaram muita ma-
deira.  Punham fogo. Perto dali morava um 
tal de Tinoco. Antes dele morava alguém 
que queimava os pinheiros. Roçavam, 
queimavam e os pinheiros apodreciam em 
pé. Depois derrubavam, não aproveitavam 
para madeira. Era muito pinheiro, conta 
ela. Dava muito pinhão. Tinha muita paca, 
cotia, veado, porco do mato. Os homens 
caçavam muito. Tinha cobras grandes, mas 
não perigosas (cobra nova). 

Na cidade, no ano da vinda, não tinha 
nada: Tinha um roçado na entrada da ci-
dade, onde iniciou o Cemitério; depois 
do Rio Ampére (Lado esquerdo), no atual 
Parque Santa Teresinha; No lado direito 
da estrada, hoje Avenida XV de Novem-
bro, se estabeleceram o Vicente e o João 
Bialeski; na margem esquerda do Rio San-
ta Teresinha, onde “- O meu irmão Esta-
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nislau morava, já há muitos anos, onde é 
comércio Dettoni.” Na Furlan tinha alguns 
moradores. Na Água Doce também. As-
sim também na Fonte Bela e São Salvador.

Depois de um ano ou dois, morado em 
Ampére, resolveram construir uma Igre-
ja, a primeira Igrejinha, hoje no Bairro 
Nossa Senhora das Graças. Ela foi usada 
por Osvaldina Fagundes, como escola. 
Depois construíram uma escolinha perto 
da segunda Igrejinha, onde hoje é a Praça 
da Matriz. Marta conta que seus ilhos co-
meçaram a ir na Escola quando teve aulas 
onde era casa e hospital do médico Tarta-
rella, que depois dele virou sede da Prefei-
tura, alugada de Ângelo de Costa.

Marta e Estephanes são pais de: Rosa, 
casada com Amantino Lazzarotto (Filho 
de Uliana e Fermino Lazzarotto); Inês (ca-
sada com Avelino Marchesan, falecido); 
Lúcia (casada com Danilo Lazzarotto (i-
lho de João), Antônia (Religiosa, hoje tra-
balhando no México, em Missão Religio-
sa); Vicente (casado com Leonir Zabot); 
Paulo (casado com Roseli de Melo); Pedro 
(casado com Célia da Silveira); Terezinha 
(casada com Camilo Sinhorin de Souza); 
Maria (casada com Inácio Stringhi).

Estephanes não veio acompanhado por 
outros irmãos. Marta, por sua vez tem os 
irmãos: Estanislau, que teve a ilha Elena; 
Alexandre que veio depois deles, e ainda 
mora em Ampére e tem um ilho moran-
do na Santa Inês, Ampére.

Estephanes era muito envolvido com a 
diretoria da Igreja e assumia as responsa-

bilidades para si. Já pousava na noite ante-
rior e posterior, na Igrejinha, churrasquei-
ra ou no salão da comunidade para cuidar 
das coisas da Capela. Marta conta que ia 
na festa com os ilhos, a pé, icava até meia 
tarde e voltava para casa para atender ao 
trato dos animais e acomodar as crianças. 
Em qualquer festa, baile, ia toda a famí-
lia. Seu Estephanes participava também 
do Sindicato, onde, conta Marta, ele tra-
balhou mais de ano sem ganhar nada. Ele 
teria ajudado fundar o Sindicato. Diz dona 
Marta que madeiras do Centro Social fo-
ram doadas por Estephanes. Madeira ser-
rada no Simonetto, acredita ela. 

Estradas não teve por muitos anos. 
Eram os homens que faziam caminhos, 
a braço, então não tinha estrada boa. Os 
Frâncio tocaram o moinho por muitos 
anos. Só pararam quando o Vicente Bia-
leski parou em Ampére e foi morar no 
norte. Outro moinho havia nos primeiros 
anos, também no Furlan. Milho, arroz, 
trigo, era levado ao moinho e se voltava 
com moagem (cereal processado). Feijão 
era produto que valia bom dinheiro. Porco 
também valia bem, mas o preço oscilava 
muito. Quem primeiro passou a comprar 
porco gordo (Na época tinha que ser gor-
do) foi a irma Dettoni. Antes deles se ven-
dia para fora. 

Segundo Marta, Estephanes gostava de 
Ampére. E gostava ainda mais de baralho. 
Saia na vizinhança jogar. “Eu não gostava 
quando ia nas bodegas. No Bar do Jandir, 
ele ia muito”. Estephanes faleceu em 2005. 
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Para a Senhora Marta, viúva, morando so-
zinha, perto de ilhos, tudo era e é ainda 
hoje, muito bom. Diz ela que se contenta 
com a vida que tem. Convive muito bem 
com os ilhos e as duas noras, que são os 
melhores vizinhos.

Antônio Câmera e a esposa Ana De-
marchi vieram de mudança em 1950, 
com os Filhos Vitorino, Achyles, Avelino. 
Juntamente com eles veio também a ilha 
Irene, primeira esposa de Pedro de Carli. 
Foi uma viagem demorada. Mais de trinta 
dias, em virtude de chuvas. Ficaram de-
zoito dias parados somente num lugar: na 
encruzilhada de Pato Branco a Marrecas. 
Oriundos de Passo Fundo, segundo Arlin-
do, onde diz ele, trabalhavam, nos anos de 
1948 e 1949, como fornecedores de lenha 
e nó de pinho, para locomotivas da fer-
rovia e madeiras em lascas, para fogões e 
fornos domésticos, pois na época não ha-

via fogão a gás. Dali trouxeram uma das 
carroças que foi usada no trecho inal da 
mudança, a partir de Pato Branco, onde 
devido ao mau tempo, a mudança foi des-
carregada do caminhão, que voltou a Pas-
so Fundo com outra carga, para retornar. 
Não retornou mais, mesmo após a melho-
ra do tempo, para não ter que enfrentar 
as estradas do Sudoeste. O gado bovino, 
mulas, burros e cavalos, vieram tropea-
dos, a partir de Passo Fundo, conduzidos 
por Vitorino e outro irmão. Passando por 
Marrecas, hoje Francisco Beltrão, que era 
uma pequena vila (já havia a ponte de ma-
deira), continuaram com a mudança até 
Km 23, onde haviam comprado área de 
terra. Considerada pequena, para a famí-
lia que era grande, alguns meses depois, 
após obterem a licença da CANGO, conti-
nuaram com a mudança que foi a Ampére, 
que somente tinha alguns moradores em 
algumas das atuais Linhas (comunidades). 

Família de Antônio e Ana Demarchi Câmera com ilhos, familiares e vizinhos: esq.: Maria Menin com 
Ademir e Elenice; Avelino; Antonio, Demarchi; Marchinhak; Ana Demarchi; Antônio C.; Direita. em 
pé: Paulo; Isidoro; Na porta: Irene C. de Carli; Pedro De Carli; Lilian; Em peril, Vitorino; Belmiro; com 
menino, Arlindo.
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Após deinirem a área (acertado com os 
confrontantes) o equivalente a duas co-
lônias, ixaram residência na Linha Bom 
Princípio, meio caminho com a Linha São 
Paulo, onde familiares de Vitorino resi-
dem até hoje. Porém, alguns dias depois, 
apareceu alguém que se dizia dono, com 
quem tiveram que negociar, dando bens 
como porcos, gado e utensílios. Esse tipo 
de negociação, era coisa que todos os imi-
grantes enfrentavam. Sempre alguém já 
era posseiro. 

Vitorino e Arlindo contaram da aven-
tura que foi a vinda para Ampére, quando 
tiveram que construir, com muitos dias de 
trabalho de vários homens (Vitorino falou 
de sessenta dias), caminho a partir do Km 
30 até no lugar onde se estabeleceram. Ca-
minho aberto, foi hora de trazer a mudan-
ça em carroça de boi e cargueiros em mu-
ares. Foi, segundo Arlindo, seguramente a 

primeira carroça a vir para Ampére. Em 
Bom Princípio, icaram acampados até 
construírem seus ranchos com madeira 
(de pinho) lascada. 

Na mesma ocasião vieram Antônio e 
Albino Anderle, Gílio Mazzardo, que se 
estabeleceram na atual Linha Santa Te-
resinha. Além de José Motta, havia mais 
quatro a cinco famílias caboclas, como 
Florindo Santiago de Miranda, Arlindo 
Santana da Silva, Maximino Farrapo, en-
tre outros usuários de terras, que não de-
moraram a vender “seus direitos”. 

Como dizia seu Vitorino “a vida é uma 
luta”, que relatou na presença de Pedro 
De Carli e Ângelo dos Santos (Angelin), 
ao Prof. Inácio, que a vida não fora fácil 
naqueles anos. Mas para agradecer a Deus 
as coisas boas que viviam, disse ele que 
Seu Antônio Câmera construiu, na atual 
encruzilhada para a Linha Mamédio Go-
mes, um Capitel (capelinha), em madeira, 
para as orações dominicais (reza do terço) 
e o encontro das famílias da redondeza. O 
Santo em devoção é São Roque, patrono 
da agricultura e dos animais domésticos. 
Anexo ao Capitel situa-se também o Ce-
mitério, área doada pela família Câmera. 
O ilho Arlindo conta que o pai Antônio 
Câmera teria ajudado a construir a pri-
meira Igreja da vila (no atual Bairro Nos-
sa Senhora das Graças) e teria sido o pa-
drinho dessa Igreja, na sua inauguração. 
Conta Arlindo que ele próprio ajudou 
a destocar, a braço, área para a segunda 
Igreja (na atual Praça Antônio Frâncio). 

Família Antônio Câmera: casamento de Orlando 
Câmera com Ires. Antônio Câmera ao lado da 
noiva e Ana entre Orlando e Maria. Em pé Paulo 
Menin, Ivone com Arlindo e ilho nos braços, 
Achyles, Vitorino, Avelino e Hélio.
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Por falta de meios de transporte, An-
tônio Câmera fazia frete para o comer-
ciante Santolin, com carroção com cin-
co mulas, porque Ranzolin não vencia o 
trabalho. Numa ocasião era preciso trazer 
de Francisco Beltrão, a imagem de Santa 
Teresinha, Padroeira da Capelinha do po-
voado de Ampére. Seu Antônio se dispôs a 
trazê-la de carroça, contam o ilho Arlindo 
e dona Maria Câmera Menin, o que ize-
ra com muito cuidado. Mas Seu Antônio 
trouxe também carga pesada. Trouxe para 
o moinho do Bialesli, uma das duas pedras 
da moenda para trigo e milho. Da mesma 
forma, segundo Antônio Furlan, trouxe, de 
uma só vez, as duas pedras do moinho de 
Pedro Furlan. Transportou também inú-
meras mudanças, do Cotegipe a Ampére.

Seu Arlindo relata também que fora 
dono do terreno onde hoje está o Colégio 
Cecília Meireles, adquirido de João Bia-
leski. Disse que o doou para construirem 
uma Escola (antes de 1958), que é a prede-
cessora do futuro Grupo e posteriormente 
o Colégio São João Batista de La Salle, hoje 
Colégio Cecília Meireles. O nono Antônio 
ajudava quem precisasse de apoio, espe-
cialmente com trabalho, ferramenta, par-
ticipando dos mutirões e das necessidades 
das comunidades de Bom Princípio e Li-
nha São Paulo.

A nona Ana Câmera, foi das primeiras 
e das últimas parteiras de Bom Princípio 
e redondeza. Para seu aperfeiçoamento 
participou do curso promovido pela Se-
cretaria da Saúde do Paraná, na década 

de sessenta, no tempo do Secretário da 
Saúde Arnaldo Busatto. Tarefa difícil por-
que cada mulher, uma realidade diferente, 
condições sociais diferentes. Muitas vezes 
ninguém para ajudar. Às vezes marido 
para atrapalhar. Até para ferver água para 
esterilizar algum instrumento, panos de 
uso, por vezes era uma diiculdade, conta 
Maria Câmera Menim. Felizmente sempre 
havia na Comunidade alguém disposto a 
ajudar. Conta  que médico, farmácia, era 
raro. Numa ocasião recorreu a Vicente 
Paini, para benzer uma das crianças que 
estava com a boca toda em ferida. Logo 
melhorou e voltou a se alimentar. “ Se 
benzia para tudo”, conta ela: para acalmar 
dor de dente, para a cura de feridas, para 
cura de animais “e assim por diante”. 

Os ilhos de Antônio e Ana: Hélio, 
Hilário, Achiles, Maria, Irene, Vitorino, 
Arlindo, Orlando, Avelino, gente de boa 
índole, trabalhadores, o suiciente para da-

Família Câmera. Reconhecidos: Antônio Câmera 
(esq.), Vitorino e Aquiles.
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rem estabilidade e segurança a seus ilhos, 
genros, noras e netos. Muitos moram em 
Ampére e proximidades. Os ilhos consti-
tuíram famílias queridas pela sociedade. O 
Sr. Olivo Bertuol airma que a pessoa des-
taque na comunidade da Linha São Paulo, 
foi Vitorino Câmera e sua família, porque 
sempre auxiliaram na comunidade. 

Todos os ilhos de Antônio continua-
ram na lida com a terra e animais, na agri-
cultura. E muitos dos netos. Hélio João Câ-
mera, ilho de Antônio Câmera, que tinha 
8 anos quando enfrentou a mudança para 
Ampére, continua morando em Ampére, 
continua a atividade na agricultura, hoje 
mecanizada, em terras segundo o próprio, 
“vantagem de ter ganho a terra, um sonho 
na época. ” Terra que numa ocasião quase 
foi “tomada” por gananciosos, disse Hélio 
em março de 2016.

Das coisas boas que Hélio conta que 
gostavam, ele e seus irmãos, era um fu-
tebol no campo da beira do Rio Ampére, 
hoje Parque Santa Teresinha.

As diiculdades obviamente foram 
muitas. Como diz Arlindo, era tudo mato. 
Na atual cidade tinha uma pequena clarei-
ra na chegada, onde hoje é cemitério e na 
época havia um enterrado. Apenas o Cruz 
Vermelha; depois do Rio, à direita e à es-
querda (Hoje Parque Santa Teresinha), ha-
via pequeno desmate, e, onde é Materiais 
de Construção Dettoni, havia um boteco 
de cachaça, de Marchinhak. Mas entre 
1954 e 1958, entrou muita gente e Ampe-
re cresceu rápido, diz Arlindo. Entre 1951, 

quando a família Câmera chegou e 1953, 
quando Bialeski construiu seu moinho, 
era preciso ir ao Km 16, além do Km 20, 
no chamado Rio Erval, onde havia moi-
nho de milho, para onde se levava milho 
debulhado e se trocava por farinha. De-
pois desses anos, tinha o moinho do Bia-
leski ou o de Pedro Furlan. Outras mer-
cadorias somente em Marrecas ou Pato 
Branco. Dos produtos que tinha valor era 
feijão. Milho nem se plantava muito nos 
primeiros anos, pois era só para o consu-
mo doméstico e trato dos animais. Se fez 
cachaça, no Bom Princípio (por Antônio 
Câmera), na Furlan, no Cotegipe, o que já 
na época dava muito dinheiro, mas prática 
abandonada pelo muito trabalho e cuida-
do exigido. 

Em 1960, Arlindo comprou Jeep e pas-
sou a atuar como taxista, o que foi seguido 
por outro irmão e pelo cunhado Pedro De 
Carli. Trabalho havia. Mesmo que tivesse 
ônibus diariamente para Francisco Bel-
trão, apenas num itinerário por dia, não 
atendia a necessidade de viagens urgen-
tes por acidentes, doenças, para atender 
o comércio e madeireiras, medicamentos 
para hospital e farmácia, e viagens para 
locais para onde não havia linha de ôni-
bus, como Santo Antônio, com Comarca, 
Banco, entre outras urgências. Estrada 
para Santo Antônio, pela Linha São Paulo 
passou a ser viável depois de construída a 
balsa para transpor o Rio Capanema, por 
estradinha, mais ou menos no mesmo ca-
minho de hoje, pela “garganta do diabo”. 
Conta Arlindo que o primeiro jeep a uti-
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lizar a barca, foi o dele.  Por im, por anos, 
prestando bom serviço de transporte com 
táxi em Ampére, entre outras realizações 
importantes, sem remoer as amarguras de 
injustiças sofridas, que poderão ser contadas 
na eternidade, pois a Deus está entregue.

Arlindo Santana da Silva entrevistado 
em março de 2011, diz ter vindo em 1951, 
de Soledade, RS. De Marrecas até Ampé-
re na Linha São Paulo veio com a esposa 
Joana Oliveira da Silva, a pé, ixando resi-
dência perto do tio Florindo Santiago de 
Miranda que comprou área de Maximino 
“Farrapo”. Algum tempo depois de estar 
morando em Ampére, tentou tirar uma 
área de terra onde hoje é o Uassari, onde 
foi do Soares. Chegou a montar um abri-
go provisório, para “tomar posse”. Mas daí 
icou sabendo por Eduardo Stoker, Dele-
gado, que aquela era reserva da CANGO 
para os reservistas de Primeira Categoria, 
para uma cidade no futuro. Os ex-praci-
nhas e egressos das forças Armadas teriam 
direito à sua terra. Isto foi comentado por 
vários pioneiros. Arlindo desistiu da área. 
Coincidiu que por doença teve que voltar 
a Soledade, deixando de lado sua preten-
são. Mas conseguiu vender uma leitoa ao 
Delegado quando foi comunicar que de-
sistia da terra. Mais tarde, após retornar 
do Rio Grande do Sul e morar no Km 20, 
soube que alguém tinha permitido que pe-
gassem aquela área, que a ele não deram. 
Casal encontrado no Bairro Colina Verde 
em 21/02/2010, com idade avançada, mas 
com saúde. Devem em 2016 estar entre 85 
e 90 anos de idade. 

Antônio Anderle e Albino Anderle, 
entrevistado por Inácio, na companhia 
de Angelin dos Santos em março de 2011, 
disse que vieram na mesma viagem dos 
Câmera, no ano de 1951. Inicialmente se 
instalaram no Km 20. Pouco tempo depois 

Antônio Anderle, esposa Rosa e ilho Silvio. Teve 
ainda duas meninas adotadas.

Família Albino Anderle com ilhos, genros e noras, 
nas bodas de Ouro.
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vieram para Ampére. A Família reside até 
hoje no mesmo lugar, na Linha Santa Te-
resinha, depois do Bairro Santa Paulina. 
Ambos ajudaram a construir a primeira 
Igreja de Ampére.

Pedro De Carli entrevistado por Inácio, 
na companhia de Vitorino Câmera e Ange-
lin dos Santos, conirma terem vindo jun-
tos no ano 1951. Fixou residência na Linha 
Bom Princípio caminho para a Linha São 
Paulo. Casado com Irene Câmera, irmã de 
Vitorino, Achylles, Orlando, Hélio, Aveli-
no. Trabalhou alguns anos com carro táxi 
e vendedor de souvenires variados. Com-
prou o segundo posto, o da Rua XV de No-
vembro com a Maringá e posteriormente, 
vendendo sua parte deste, comprou o pri-
meiro posto de Ampére, de propriedade de 
Santo De Carli, do atual Bairro Rondinha. 
O sucesso empresarial levou a desenvolver 
uma rede de postos de combustíveis, jun-
tamente com seu ilho Sérgio e trabalho 
das ilhas. Pedro de Carli foi Vice-prefeito 

de Izair Favretto, 1983-1988. Atualmente 
passa seus dias no cuidado de fazendas de 
gado. No lazer é dedicado ao CTG da cida-
de, que ajudou a recriar. Gosta de partici-
par das promoções da cidade.

Anestor Fortunato da Silva, residiu a 
partir de 1951 na linha Itaipu, na época 
Km 57, próximo da atual indústria Fio-
rello. Por relatos, se tem a impressão que 
teria vindo na mesma mudança de Torre-
zan e Bulgarelli. Este conirma que Anestor 
já morava aqui. Anestor, Torrezan e Bul-
garelli, construíram suas casas em apoio 
mútuo, partilhando os trabalhos iniciais, 
construindo em conjunto seus ranchos e 
instalações das moradias. Construíram 
primeiramente para Anestor, depois para 
Bulgarelli e Torrezan. Anestor foi grande 
plantador de feijão e dos maiores criado-
res de suínos do inal da década de cin-
quenta. Comprou um caminhão Merce-
des com o lucro de uma safra de feijão. 
Seu caminhão serviu de presbitério para 
a celebração da Missa do Bispo em 1959, 
entre 11 e 13 de setembro.

Gílio Luíz Mazzardo veio a Ampére em 
1951. Residiu na Linha Santa Teresinha, 
onde era da Família Smaniotto, à direita 
da estrada Santa Teresinha, em frente ao 
Bairro Santa Paulina. Água acima, montou 
a primeira madeireira, linha Tissot, entre 
1957 e 1960, num período que era proibi-
da a derrubada de pinheiro, pela CANGO, 
ignorando a necessidade social da madei-
ra serrada para a construção das habita-
ções. Era necessário buscar, sem estradas, 

Pedro e Irene (Câmera) De Carli, no casamento 
do irmão Cristiano, que já morou em Ampére.
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em madeireira credenciada pela CANGO, 
próximo de Francisco Beltrão. Mais tar-
de, mais abaixo desta, Pastório, Ângelo de 
Costa, Antônio Dettoni, Aquilino Spada, 
entre outros, montaram a terceira serraria, 
no ano 1960. Trabalhou também com abate 
e venda de carnes, especialmente de porco, 
que Deosilda carneava. Foi proprietário 
de linha de ônibus de Ampére a Francis-
co Beltrão, via linha Santa Teresinha, São 
Salvador, Jacutinga, Francisco Beltrão, ne-
gócio que não prosperou quando a linha 
passou a ser explorada simultaneamente 
pela empresa de transportes de passageiros 
que constituiu a Cattani. Esta comprou de 
Mazzardo o carro e a linha. Depois dessas 
fases passou a morar na Linha Fonte Bela.

Outros dados foram assim passados e 
que escrevemos na íntegra:

 “Quando a esposa do professor Inácio 
Reichert, a diretora da Faculdade de Am-
père, dona Terezinha dos Santos Reichert, 
convidou-me para participar dessa tão 
importante obra sobre essa cidade que foi 
minha casa por muitos anos, iquei muito 
emocionada e agradecida. Sou Deosilda 
Mazzardo Tschá, ilha de Gílio Luís Maz-
zardo e Luisa Cherubin Mazzardo, nasci-
da no dia 18 de Maio de 1945 na cidade de 
Santa Rosa – RS, onde meus pais viviam. 
Devido à escassez de terras e trabalho, 
meu pai decidiu vir em busca de algo me-
lhor para sua família. 

Em 1951, izemos uma viagem de dois 
dias com um Chevrolet ano 1946, até che-
garmos no Km 23, próximo a Francisco 

Beltrão – antiga Marrecas, na comunidade 
de São Jorge, onde permanecemos provi-
soriamente. Meu pai, como bom gaúcho 
hospitaleiro, falava muito bem e fazia ami-
zades com muita facilidade com pessoas 
inluentes, como o Dr. Anibelli, deputado 
por Fco. Beltrão, Dr. Kitz, médico concei-
tuado do exército de Beltrão e Dr. Glauco 
Olinger, administrador da CANGO.

Meu pai e alguns outros homens foram 
designados por Dr. Glauco para preencher 
as ichas das primeiras famílias que dese-
jassem colonizar Ampère. A colonizado-
ra, chamada Colônia Agrícola Nacional 
General Ozório, tornou possível as posses 
legais das terras devolutas na região. A agri-
mensura era feita medindo-se a frente do 
lote no correr das águas e as famílias se res-
peitavam até obterem a medida deinitiva.

Meu pai foi primeiro, demarcando os 
primeiros lotes de terra para que, somen-

Gílio Mazzardo e a esposa Luiza em suas bodas, na Igreja 
Matriz de Ampére com Padre José Bosmans.
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te depois que tivesse condições, voltas-
se para buscar a família no Km 23. Um 
ano depois, em 1953, meu tio Antonio 
Anderle, sua esposa Rosa Mazzardo An-
derle, seu ilho Silvio, meu pai e eu fomos 
de mudança com uma carroça. Consistia 
em uma trouxa de roupas, uma chapa de 
fogão, um serrote grande de dois cabos 
para serrar pinheiro (entre outras ferra-
mentas), uma gaiola com 3 galinhas e 1 
galo, uma gaiola com 3 leitões e, um ca-
chorro que fazia jus a seu nome: valente. 
Também levamos mantimentos, sementes 
variadas de milho, feijão, trigo, arroz, etc. 
No primeiro dia de viagem, chegamos ao 
rio Cotegipe puxados pelo gigante cavalo 
tordilho, carregado de sacos com manti-
mentos. Passamos a noite na casa do Sr. 
José Soranso, um pioneiro, proprietário de 
armazém de beira de estrada, que morava 
na margem esquerda do Rio Cotegipe, ou 
seja, do lado de Ampére para quem vinha 
do km 23. Depois de uma noite mal dor-
mida, atravessamos o rio Cotegipe, que 
graças a Deus estava baixo, e lá fomos nós 
abrindo picada com machado, foice e fa-

cão.  Às vezes era impossível transpassar 
os obstáculos e precisávamos descarre-
gar a carroça, desmontá-la, passar para o 
outro lado, remontá-la, carregar tudo de 
novo e seguir até o próximo obstáculo. O 
cavalo tinha que se curvar para passar por 
debaixo do taquaraçuzal. Quando che-
gamos, guardamos a mudança em uma 
casa de 4x3 de pau a pique e chão batido, 
feita anteriormente a facão e a machado 
por meu pai. Lembro-me de termos en-
contrado um primeiro morador, Sr. Ante-
nor Fagundes, que já instalado, começara 
uma casa e o desmatamento para fazer sua 
roça. Por dois anos ajudei a fazer todo o 
trabalho da casa e da roça. Derrubamos e 
lascamos um pinheiro para fazer uma casa 
melhor. Após muitas idas e vindas pelo pi-
cadão, como era conhecida a estrada que 
ligava Ampère ao Km 23, meu pai pôde i-
nalmente trazer o resto da família e eu, co-
nhecer mais uma irmã que havia nascido. 
Havia ali uma casinha de 4x6 que meu pai 
e meu tio transformaram em igreja para 
que pudessem rezar diante do único qua-
dro do sagrado coração de Jesus e Maria 

Luiza Mazzardo com ilhos.
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e um cruciixo, postos em uma prateleira 
de tábua lascada, como se fosse um altar. 
Fizemos velas em canudos de taquara com 
cera de abelha e barbante. Aos Domingos 
à tarde nos reuníamos para rezar. Um fato 
marcante, do qual me recordo vividamen-
te, foi quando meu pai trouxe um corpo 
em cima do cavalo. Ele havia ido pescar 
no Cotegipe, como era de costume. Ao 
avistar ao longe um corpo boiando, pegou 
seu laço de couro (sempre pendurado no 
arreio), entrou na água e deu um tiro cer-
teiro, trazendo-o à margem para transpor-
tá-lo. Ajudei a segurar a vela à noite para 
que lhe providenciássemos um caixão e 
tivesse um sepultamento digno. Com um 
de nossos poucos lençóis, envolvemos o 
corpo e o velamos com a vela de crisma de 
Silvio. Terminado o caixão, meu pai e meu 
tio, bom marceneiro, escolheram levar o 
corpo a um lugar alto e o enterraram. Ali 
surgia o cemitério de Ampère. Mais tarde 
meu pai, em Francisco Beltrão, em con-
versa com o Dr. Kitz, descobriu tratar-se 
de um membro do alto escalão do exér-
cito de Beltrão, o qual havia sofrido um 
naufrágio e não sobrevivera como os de-
mais tripulantes. A população foi aumen-
tando. Nessa época o transporte era feito 
com carroça ou a cavalo e, para se chegar 
a Ampére, pessoas levavam ferramentas e 
iam abrindo picadas, cavando barrancos, 
atravessando rios por dentro d’água, pois 
não havia pontes. Muitas viagens eram 
feitas a pé puxando os cargueiros. Meu 
pai trabalhou muito com uma trilhadeira 
motor Visconsin 12 hps, puxada por uma 

junta de bois, trilhando cereais do km 23 
até Ampére

Em tempo, surgiu a necessidade de se 
ter uma igreja maior e de se fazer a escolha 
de uma padroeira. Formou-se uma direto-
ria. Meu pai era o presidente com meu tio 
de tesoureiro. Outros moradores pronta-
mente compuseram os demais cargos. Mi-
nha tia Rosa foi a primeira catequista, per-
manecendo por muitos anos. Ao sugerir 
Santa Terezinha como padroeira e, sendo 
aceito pelos as demais, meu pai saiu a ca-
valo até Francisco Beltrão, numa viagem 
de 4 dias para então comprar a imagem. 
Lembro-me como se fosse hoje a chegada 
de meu pai no casebre, com a Santa nos 
braços, envolta em panos com o rostinho 
de fora. Quando chegou, à noite, parou em 
frente à casa e, vendo-nos todos ali em pé, 
chorou de emoção. Minha tia acolheu a 
Santa, levou-a para a mesa da casa e todos 
de joelho no chão batido, rezamos um ter-
ço emocionados. No dia seguinte, meu pai 
levou a Santa à igrejinha. Foi então que, 
no ano seguinte (1956), meu pai construiu 
a primeira serraria Tissot de Ampère com 
uma máquina movida à lenha que atendia 
o consumo local. Com frequência viajava 
de Ampère a Francisco Beltrão para com-

Residência de Gílio Mazzardo na Fonte Bela.
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prar, de seu próprio bolso, remédios como 
o imprescindível Especíico Pessoa  contra 
o veneno de cobras  e melhoral em caixa. 
Fazia aplicações com suas seringas de vi-
dro esterilizável nas pessoas que vinham 
dar seguimento aos tratamentos receita-
dos pelos médicos de Beltrão. Sabia ar-
rumar ossos . Depois da fase da serraria 
e do ônibus.

Raulino Buckmaier, o irmão Leonardo 
e os pais (Francisco) vieram em 1951 esta-
belecendo-se no Km 50, onde viveram por 

muitos anos. Foi sócio fundador da comu-
nidade da Igreja de São João, assinando ata 
em 10 de janeiro de 1954. Foi Vereador em 
Ampére na 2ª Legislatura, de 1965 a 1970, 
pelo PSD, com 60 votos. Hoje vive na ci-
dade de Ampére, no bairro Santa Mônica. 
Raulino também foi da Diretoria fundado-
ra da Capela Santa Paulina, no Bairro de 
mesmo nome, na cidade de Ampére.

José e Emília Saggiorato são os bisavós, 
que saíram de Passo Fundo, RS, no ano de 
1951 com destino ao Sudoeste do Paraná. 
Com eles veio o ilho Paulo, casado com 
Adiles. Primeiro vieram alguns ilhos ho-
mens que demoraram mais de 3 meses de 
caminhada abrindo picada para poderem 
passar com seus cavalos e burros, trazendo 
consigo poucos alimentos, somente para 
sobreviverem. Quando a noite chegava 
faziam fogueiras e dormiam no mato até 
mesmo em cima de árvores pois tinha mui-
tos animais perigosos. Quando amanhecia 
continuavam com a caminhada. Com o 
tempo conseguiram alguns pedaços de ter-
ra, onde se estabeleceram os ilhos: 

Daniel casado com Catarina, tiveram: 
Lurdes, Ourides, José, Lídia, Paulinho, 
Elói, Maria, Geraldina, Marisete, Marisa;

Maria casou-se com Clerio Novello; 
Adelino e Raquel, que no Paraná tiveram ca-
torze ilhos: Maria, Ana, Pierina, Angelina, 
Salete, Santo, Margarida, Daluz, Fiorindo, 
Domingos, Carolina, Ivete, Odete e Egídio; 

Paulo e Adiles que tiveram treze ilhos: 
Antônio, Pedro, Darci, Adolfo, Adão, Eugê-
nio, Bento, Lurdes, Sadi, Osmar, Osvaldo, 
Nelson e Ivo;

Raulino Buckmaier e seus ilhos: Edenilson, Edines, 
Celina, Lucia, Marlene, Ivonete, Leonilda, Nena e Cidi.

Raulino Buckmaier e seus netos.
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Cecília casada com Armando Uncini, não 
tiveram ilhos mas adotaram Maria e Osmar. 

Alcides casado com Maria tiveram nove 
ilhos: Terezinha, João, Catarina, Miguel, 
Elzira, Celvino, Celmo, Helena, Genízio; 

Eugênio e Maria tiveram seis ilhos: Rosa, 
Irma, Helena, Afonso e Ivanir e um falecido; 

Celestino e Ana tiveram seis ilhos: Cel-
so, Maria e Ivaldo e três falecidos. 

Alguns anos depois o bisavô José voltou 
ao Sul e trouxe mais familiares: 

Ernesto casou com Delize e tiveram: 
Ines, Luiz, Jacinta, Irene, Valdir, Emília, Neca, 
Sérgio, Almerinda, Zenaide e Osvaldir.

Rosa, casada com Paulo Novello, tive-
ram seis ilhos: Pedrinho, Nelci, Valdir, 
Odete, Cleussi e Gilmar; 

Lúcia casou com José Cararo e tiveram qua-
tro ilhos: Luiza, Marlene, Mariane e Valdir; 

Paulo e Adiles Saggiorato. Fonte: Eugênio

Paulo Saggiorato.

Tranquilo e Maria Mioli com ilhos.
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Tranquilo casou-se com Maria Mióli, 
tiveram Lindomar, Valdemar, Cirlei, Gil-
mar, Vilmar (morto por raio) e Maria;

Lourdes casou com João B. tiveram 
dois ilhos: Pedro e Rogério; 

Eugênio ilho de Paulo e Adiles tiveram 
as ilhas: Elisandra que casou-se com Ro-
gério Tomazi, e Marinalda. 

Do segundo tronco da família Saggio-
rato, em Ampére, Daniel é irmão de José 
e de Judite. 

Do terceiro tronco, Judite, relaciona-
mos os ilhos: Antônio casado com Ires 
Manfroi; Chico; Alexandre; Lídia casada 
com David Trento; Teresinha casada com 
Paulinho Gularte; Odete; Naldo e Paulo. 

Todos se estabeleceram onde hoje per-
tence ao município de Ampére. Como vie-
ram todos em família deram o nome da 
comunidade de Linha Saggiorato. Quase 
todos os pioneiros da família já são fale-
cidos, porém alguns de seus ilhos conti-
nuam residindo no mesmo lugar e dando 
continuidade na atividade da agricultura. 
Quando aqui chegaram derrubaram o 
mato para que pudessem plantar alimen-
tos e construir suas casas com a madeira, 
tudo na base do machado e serrote. Che-
gavam a demorar às vezes uma semana 
para conseguirem derrubar um pinheiro. 
A primeira casa foi construída com tábua 
lascada, coberta com folhas de mato e de 
chão batido. Já a segunda casa também 
feita com tabuas lascadas, cobertura com 
tabuinhas e já com assoalho. Construíram 
mais duas casas depois, cada uma com 
melhorias na construção. O trabalho era 
todo manual. Trabalhavam na agricultu-
ra e mais tarde com suinocultura. Com o 
tempo começaram a trabalhar a terra com 
bois. O sonho da família era construir um 
moinho, que conseguiram com muito es-
forço, demoraram mais ou menos dois 
anos: abriram uma vala com pá e enxada 
mais ou menos de mil metros para puxar 
água até onde foi feito um depósito gran-
de de água; dali então foi feito uma bica 
de tábua para levar a água numa altura de 
dez metros com uma distância aproxima-
da de cem metros até a roda. Tudo feito de 
tábua numa altura de quinze metros que 
girava com a água que vinha da bica para 
mover todo o moinho. No moinho era 
feito farinha de trigo, milho e descascava 

Bisavós Emilia e José Saggiorato.

Daniel e Catarina com ilhos.
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arroz. Também construíram um monjo-
lo para fazer a erva para tomar chimarrão, 
tudo tocado à água. As vantagens era água, 
madeira, caça e pesca a vontade. As pessoas 
eram mais saudáveis. As desvantagens: não 
tinham estradas nem médicos. Quando al-
guém icava doente e os remédios da nature-
za não faziam mais efeito, eram levados em 
padiola (maca sem rodas: um pano ama-
rado numa vara, levado por duas pessoas) 
para Francisco Beltrão. A comida era cozida 
em panela de ferro sobre o fogo, sustentado 
em duas forquilhas. Esse processo foi até 
conseguirem uma chapa de ferro, parecida 
com as utilizadas hoje nos fogões à lenha. 
As primeiras escolas era um cercadinho, e 
a professora dava aula de todas as matérias. 
Uma das professoras que dava aula era a 
Terezinha Novelo que reside ainda em Am-
pére. A missa era rezada uma vez por ano 
por padre que vinha de Francisco Beltrão a 
cavalo. Os casamentos eram realizados em 
Francisco Beltrão. O batismo era feito em 
casa. Depois quando o padre vinha realizar 
a missa aí batizavam novamente, na igreja. 
Anos depois Adelino Saggiorato doou terra 
para a construção do cemitério e da igreja, 
onde todos da família ajudaram a construir. 
Havia um estradão que saia de Francisco 

Beltrão e passava pela Ponte Nova, Ligação, 
Linha Saggiorato, Linha Joá, KM 50 e no 
Km 52 derivava para o Km 55, Ampére, ou 
para a Linha Furlan rumo a Santa Izabel do 
Oeste, caminho com grande movimento de 
veículos, onde já estava tudo certo para ter o 
asfalto. A comunidade do Saggiorato lamen-
ta a mudança de rota e ignora o porquê da 
mudança, explicada por Orlando Dettoni na 
unidade Gestores de Ampére.

Para concluir as poucas informações 
de tão numerosa e importante família, de-
mandaria muito tempo, e só ela daria uma 
obra histórica volumosa. Ampére é grato 
também ao pioneirismo desta bela família.

Adelino e Raquel com ilhos.

Eugênio e Maria com ilhos.

Ernesto e Delize Menegatti com ilhos.
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Família Furlan de Ampére, iniciou 
com Pedro Furlan, patriarca da família, 
que chegou em Ampére e se estabeleceu 
na comunidade que levou o nome da fa-
mília – Linha Furlan, no ano de 1951 ou 
1952. Pedro e a avó Catarina Bonetti, era 
de família daquela região da origem de 
Pedro, em Ribeirão Matias e Serra Pito-
co, na época próximo de Ituporanga, hoje 
Atalanta, próximo de Pouso Redondo, SC. 
Na época eram fortes produtores de cebo-
la, que comercializavam sua produção di-
retamente em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Estavam numa boa situação econômica, 
mas ouviam falar que no Paraná as espigas 
de milho cresciam muito mais.

Com os pais vieram quatro dos ilhos 
dentre os citados:  Albino (foi casado com 
Teresinha Foss); Anita (foi casada com José 
Clemente da Cunha, que na época da vin-
da de seu sogro Pedro, já morava na Linha 
Jacutinga, Francisco Beltrão, que apoiara o 
transporte da mudança, de Marrecas para 
Linha Furlan, Ampere. Clemente enviuva-

do casou com Oliva Cachoeira (que viúva 
casou com o viúvo Santo Dettoni); Santo 
(foi casado com Maria Benvenutti, natural 
de Nova Orleães, SC, parente das famílias 
Benvenutti, da Linha Bom Princípio); Te-
resa (foi casada com Anselmo); Santina (foi 
casada com Marcelo Soranzo. Viúva casou 
novamente, com Leonardo Bialeski); Ma-
ria (casada com Zezo Ramos); Luiz (casa-
do com Carmem Pinto, sem herdeiros em 
Ampére); Antônio (solteiro). 

A mudança veio de Santa Catarina, de 
caminhão movido a óleo cru, tão fuma-
cento que animais e plantas (em mudas, 
no inal da carroceria), morreram. Vieram 
até Marrecas, onde tiveram que esperar 
porque a CANGO, por determinação ju-
dicial, não podia deixar entrar. Foram au-
torizados a seguir até Santa Rosa (Ali não 
se podia fazer roça, pois era puro pinhal). 
O caminhão devia seguir até a Linha Her-
val, onde já transitava caminhão, mas ao 
passar o Rio Santa Rosa, pelo rio, o mo-
torista, temendo alguma coisa, atravessou 
o caminhão, de tal forma que tiveram que 
interromper a viagem. Dali a mudança se-
guiu em carroças, pelo caminho denomi-
nado de picadão, até Km 20. Picadão, que 
de aumentativo, pelo que todos descre-
vem, era a mata impedindo o trânsito.  Por 
vezes formava um túnel por onde passava 
um burro com cargueiro, mas um após o 
outro, pisando na mesma trilha, por ter 
pouco espaço lateral. Do Km 50, o cami-
nho obrigava os animais pisarem todos na 
mesma poça, em escadaria no declive, o 
que diicultava ao pedestre. Era preciso 
caminhar meio de lateral, superando os 

Família de Albino Furlan.
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empecilhos naturais: pedras, tocos, ca-
pim, risco de pisar em algum animal pe-
çonhento. Relata Agostinho que do Km 20 
a mudança veio em cargueiros em mulas 
alugadas da CANGO, até o destino, na 
Linha que passaria a ser denominada de 
Linha Furlan. Mas chegaram já no inal do 
dia, apenas no Km 45, no Rio Cotegipe, na 
pousada de Soranzo. Na manhã seguinte 
a mudança seguiu, logo de saída por su-
bidas forte, as ladeiras íngremes da Serras 
Fria, para chegar ao destino na “boca da 
noite”, como relata Antônio. O guia era o 
Luiz (ilho de Seu Pedro), que ia na frente, 
a pé. Por último, o gado.

Na nova sede da família Furlan, já mora-
vam próximos, Telheiro, Paulo Muller, Leo-
poldo de Witt, chegou alguns meses depois, 
morava no Km 52. No Km 50 moravam 
Heitor Beber, Libório, entre outros. Segun-
do entrevistado, seu Pedro veio a procura de 
Rio que facilitasse a instalação de moinho. 
Seu ilho Antônio e netos Estêvão e Sérgio, 
não ouviram falar disso. No entanto Seu 
Pedro, tendo ganho as terras pela CANGO, 
mais tarde adquiriu mais áreas da família 
Vanzetto (Depois de recuperar a saúde do 
gado do que falarei mais adiante), já no va-
lor comercial da terra. Nos dias da chegada 
poderia ter negociado terras por pouca coi-
sa. José Clemente da Cunha, genro de Seu 
Pedro, vendeu em Jacutinga, veio morar na 
Furlan, também. Adquiriu terras, tendo que 
pagar um valor mais signiicativo para o 
posseiro. Mas, naqueles dias, conta Antônio, 
que Dona Conceição comprou a área do vi-
zinho conhecido por Pão de Ló. Mas quem 
a teria vendido a ele teria sido Seu Antônio 

Franco, dezessete alqueires por uma capa de 
chuva de cavaleiro. Adão Ribeiro (falecido 
em Pinhal de São Bento, há poucos anos), 
dizia não ter dado um revólver trinta e oito, 
por uma área de treze alqueires, relata Antô-
nio. Hoje propriedade Binotto.

Seu Pedro, quando se estabeleceu, per-
cebeu a falta de moinho próximo, por isso 
resolveu estabelecer um moinho de fari-
nha de milho, descascador de arroz e moi-
nho de trigo. As pedras do moinho foram 
compradas entre 

Francisco Beltrão e Renascença, trazidas 
por Antônio Câmera, de carroça. Paralela-
mente à derrubada da mata para as mora-
dias e lavoura, seu Pedro foi construindo o 
moinho. Moinho que deu muito trabalho, 
conta Antônio. Era preciso trabalhar vinte 
e quatro horas por dia. Tinha clientes até 
do outro lado do Iguaçu. Era preciso orga-
nizar grupo de revezamento para atender 
o moinho. Conta Antônio, que ainda me-
nino, numa noite, no seu turno e vez, se 
descuidou e quebrou uma perna. Pensar 
no moinho funcionando é beleza, comenta 
Agostinho. Porém recordar o trabalho que 
deu para construir o prédio, a roda d’água, 
as calhas, tudo em madeira serrada a braço. 
Estaleiradas as toras, eram serradas com 
um serrador sobre a tora, que calibrava a 
espessura da madeira (espessuras riscadas 
com barbante e carvão) e outro ou até dois 
puxadores de serra, em baixo da tora. Era 
necessária muita força. Foi preciso cavar 
centenas de metros de valeta, que nalguns 
lugares chegava a dois metros de profun-
didade, por pedreiras (que tiveram que ser 
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detonadas a braço). Em outro trecho, quase 
cinquenta metros de calhas sobre um pân-
tano, este abaixo do nível necessário para a 
água chegar na altura necessária para mo-
ver a roda d’água.

Seu Pedro era o líder da comunidade. 
Nos primeiros anos de Ampére, partici-
pou da diretoria e dos cristãos dedicados 
à causa de Ampere, ajudou a construir, em 
madeira lascada, a primeira Igreja de Am-
pere, no atual Bairro de Nossa Senhora 
das Graças (quadras de lotes 122 e 124, na 
época Capela de Santa Teresinha do Me-
nino Jesus, inaugurada em 16 de junho de 
1953. Na Furlan, igualmente liderou, com 
o apoio de João Ribeiro e José Clemente 
da Cunha, o empenho pela construção 
da Capela, em homenagem à Imaculado 
Coração de Maria, com madeira mista: 
lascada e serrada a braço. O construtor 
foi o Sr. Pedro Baldin. Registros de bati-
zados e primeiras visitas dos Padres, dão 
conta da proximidade de Seu Pedro com 
a Igreja Católica, quando, por exemplo, 
Padre João (livro I, p. 134, Paróquia de 
Pranchita), fora hóspede da família Fur-
lan. Uma boa acolhida ao Bispo, na épo-
ca Dom Carlos Eduardo Saboia de Mello, 
por ocasião da segunda vinda do Bispo, 
em 28/02/1962, quando realizou 116 Cris-
mas na sua comunidade. Pedro Furlan é 
citado por Antônio Frâncio, em seu Rela-
tório de 1963, entregue ao Padre José, por 
ocasião da Instalação da Paróquia, como 
dos construtores (com seus ilhos) da pri-
meira Capela da Vila de Ampére. 

Apesar do moinho representar um ge-
rador de valores econômicos, Seu Pedro, 
alguns anos após uma cansativa rotina 
(vinte e quatro horas, durante sete dias da 
semana), e porque já existia o moinho de 
Vicente Bialeski, vendeu os equipamen-
tos do moinho a Mário Tonin, (que mais 
tarde vendeu a Ângelo Scariot) e icou na 
atividade agrícola e na criação de porcos, 
soltos em mangueirão. Comprava porcos 
magros e os engordava. Lembra Sérgio que 
numa ocasião foram de carroça buscar de-
zenas de porcos no Km 45. Numa ocasião, 
parou um caminhão. Era um compra-
dor de porcos, de Ponta Grossa. Chegou 
na casa de Seu Pedro, se informando de 
quem teria porcos para vender. Seu Pedro 
teria dito que se fosse no dinheiro, pode-
riam começar carregando o caminhão, 
por ali mesmo. Como de fato teria dado 
uma carga boa, no padrão requerido, e te-
ria sobrado porcos no mangueirão. 

Nos anos 1955 e 1956, foram anos de 
epidemia da Peste Suína. Mas na Furlan 
não ocorreu. O que Agostinho relata é 
que num determinado ano, morreu todo 
o gado de Albino Furlan, ilho de Pedro 
(caso isolado), que somente solucionou 
depois de uma bênção do Padre José Bos-
mans. Nessa ocasião, Miguel Torrezan, 
compadre, chamou Seu Albino até na sua 
propriedade (hoje próximo da área Indus-
trial III), e pediu-lhe que escolhesse dentre 
uma dezena de vacas, uma para sua famí-
lia. Seu Albino teria hesitado, dizendo que 
correria o risco de morrer. Em resposta Seu 
Miguel teria dito que se morresse “já estava 
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paga”. Em seguida mandou Albino escolher 
uma das várias juntas de bois para traba-
lho e que levasse. Se não morresse, um dia, 
conforme pudesse, lhe pagaria. Teria sido o 
recomeço do plantel que antes da peste fora 
de quase duzentas cabeças.

As estradas eram boas. Toda a comuni-
dade era estimulada por Seu Pedro, a sar-
jetear o trecho de fronte de sua proprieda-
de, a manter conservada a sua estrada. A 
manutenção não era somente na semana 
anual de serviço nas estradas, mas sempre 
que fosse necessário. A iscalização pela 
comunidade era séria. Se chovesse não 
permitiam o trânsito de caminhões. Con-
tam que numa ocasião icou retido um ca-
minhão tanque do Manfroi, do primeiro 
Posto de Combustíveis de Realeza, porque 
chovera e o caminhão insistindo (acor-
rentado) estragaria a preservação existen-
te. Agostinho fala inclusive do seu temor 
quando viu um caminhão (que viera com-
prar feijão) pela primeira vez, na frente da 
Igreja da comunidade, quando acordou 
com um ronco, que ainda não conhecia.

A comunidade era populosa, tinha 
inclusive estabelecimentos comerciais, 
como o de Bentinho Castanha e Ilírio Jo-
anella (Com casas comerciais com secos 
e molhadose compra de cereais). Alguém 
falou de casa Rigo (de rede de lojas de rou-
pas), instalada na Linha Furlan. A estrada 
da Furlan, era apenas a estrada da comu-
nidade, que interligava no Km 55 e na es-
trada Ampere a Santa Izabel (a principal). 
Apenas na década de setenta foi constru-

ído acesso ao Km 50. Somente depois da 
Revolta dos Posseiros, passou trator para 
o lado de Santa Izabel do Oeste, abrindo 
caminhos mais diretos, o que motivou um 
motim de colonos, que não concordavam 
com o que era feito (talvez estrada passan-
do muito distante da moradia), comenta 
Antônio Furlan. Por muito tempo estrada 
era para se andar bem a pé, a cavalo. Pou-
cos carros no inal dos anos cinquenta. 
Ônibus somente uma vez por dia, nas es-
tradas principais. Depois dos anos sessen-
ta passaram então a rodar carros taxi. Na 
década de setenta, kombis (lembraram de 
Neodi de Oliveira do Km 50, que fazia a 
linha Km 50 a Ampére) faziam transporte 
coletivo pelas principais comunidades do 
Município. Nesse tempo também passou 
o agricultor mais apoderado a comprar 
seu Fusca, sua Brasília ou corcel. Foi lem-
brado que João Tonin teve um Jeep e Jan-
dir Grando teve um carro Jeep, como taxi.

A Escola foi em casa cedida por José 
Clemente da Cunha. O Professor era o 
Senhor Leopoldo de Witt, que morava 
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no Km 52, mas vinha diariamente. Ele foi 
Professor deles, comentam Antônio e Sér-
gio. Antônio diz que devia ter iniciado em 
1957, mas por causa da Revolta dos Colo-
nos, esperou mais um ano, apesar de ter 
dez anos. Com o passar dos anos o núme-
ro de jovens cresceu e a escola foi insta-
lada, por alguns anos, em casa da família 
Deoclécio Boeira, no outro lado do Rio 
Sarandi (na margem direita).

Antes da construção própria para Esco-
la, o Professor Leopoldo de Witt dava au-
las em sua própria casa, agora morando na 
Linha Furlan. Construída a Escola, eram 
duas salas, quando também ministraram 
aulas. José Clemente da Cunha também 
fora professor. Outros nomes foram cita-
dos, como as ilhas de Leopoldo de Witt: 
Leopolda e Rita, bem como Nair Maggi. 
Admir Pavelegini, por Sérgio Furlan. A es-
posa de Leopoldo de Witt, Dona Carmem, 
também ministrava aulas quando ele não 
podia, por ir buscar seu salário, que era 
pago em Capanema, ou por motivo outro, 
como de doença, pois Leopoldo tinha saú-
de fraca, como relatam os entrevistados. 
Há quem comente do Professor Leopoldo 
o carinho pelas crianças. Quando encon-
trava crianças no caminho, parava para 
dar-lhes uma balinha.

Mesmo que o moinho representasse 
boa fonte econômica, Seu Pedro e ilhos 
decidiram vender os equipamentos. Ago-
ra a família Furlan dedica-se completa-
mente à agricultura, cultivando de modo 
especial feijão. Milho para o consumo 

doméstico, na criação de porcos. Conta 
Antônio que alguns anos sobrou milho 
velho, que jogaram fora para dar lugar a 
produto da safra nova. Por haver poucas 
trilhadeiras na época, feijão, trigo, arroz, 
eram empaiolados e malhados ou trilha-
dos oportunamente. 

Na política, conta Antônio, que tem re-
cordação de um comício, em frente à atu-
al Ampére Clube de Campo, não lembra 
data. Não  teria sido na campanha de Percy 
Schreiner, como candidato para primeiro 
Prefeito de Santo Antônio (na época ainda 
não denominado “do Sudoeste”), o que foi 
entre 1952 e 1956 (quando a família Furlan 
recém estava se instalando e Antônio não 
teria essa recordação). Percy disputou ainda 
em 1961 e se elegeu Prefeito para a tercei-
ra gestão, bem como concorreu a Deputado 
em 1962 (somente assumiu em 1964, com 
a cassação de Wálter Pécoits). (Auth, Ilmar 
Antônio), Prefeitos de Santo Antônio, 2015, 
p. 39). Provavelmente esse comício fora o da 
Campanha para Deputado. Detalha Antô-
nio, a presença cômica de um imitador (no 
palco), que repetia o slogan da campanha, 
em voz isolada, posterior. E, que o churras-
co não estava pronto ainda, quando o povo 
avançou, simplesmente cada qual pegando 
um espeto. Teria sido providenciado nova 
remessa de carne. Lembra disso Antônio, 
porque à tarde quando chegou em casa, viu 
o couro de um boi castrado há algum tem-
po e em engorda para uma festa em família. 
Disseram-lhe que fora para o comício. (Este 
fato é lembrado, vagamente, por Angelo Do-
mingos dos Santos (Angelin), a quem parece 
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ter sido na campanha de Augustinho Gno-
atto. Talvez a campanha tenha sido simultâ-
nea, também para Prefeito em Ampére (fato 
não pesquisado).  

Nos primeiros anos da década de ses-
senta, Seu Pedro vendeu suas proprieda-
des e como estava viúvo, voltou para as 
terras de origem, onde casou novamente, 
com Dona Nica, retornando então para 
Ampere, onde faleceu.

Anita Furlan (da Cunha), é ilha de Pe-
dro e Catarina (casada com José Clemente 
da Cunha). Morava em Jacutinga há mais 
de ano, quando seu pai e irmãos vieram 
para a Linha Furlan. Ajudou a trazer a mu-
dança. Não muito depois, ela e o esposo 
José Clemente da Cunha (Zezinho) veio, 
comprou terras do posseiro Pão de Ló, 
cedendo (dez anos depois) parte (cinco 
alqueires) para Seu Santo (cunhado) para 
que icasse morando em Ampére, pois ele 
considerava pouca a área que comprara de 
irmão de Pão de Ló. José da Cunha se es-
tabeleceu na Linha Furlan, com seu sogro, 
de quem era grande parceiro. José e Anita 
tiveram os ilhos: Adão (Ministro Auxiliar 
da Eucaristia. Casado com ) e Luzia (casa-
da com José Mendes).

Santo Furlan é ilho de Pedro Furlan e 
Catarina Bonetti (Furlan), que não veio 
com o pai.  Santo casado com Maria Ben-
venutti, são pais de: Estêvão, Sérgio, Salézio, 
Hélio, Clemente, Severino, Helena, Lucin-
do, Judite e um falecido. Santo natural de 
Nova Orleans, SC. Dona Maria também 
é oriunda daquela região, atual Juruá, SC. 

Aqui em Ampére, são parentes as famílias 
Benvenutti da comunidade de Bom Prin-
cípio. Santo saiu com sua família, de Serra 
Pitoco, (que passou a chamar-se de Ata-
lanta), com ilhos crescidos, como Sérgio e 
Estêvão, para Ampere em 07 de junho de 
1960), onze anos depois de seus pais Pedro 
e Catarina virem para a Linha Furlan.

Estêvão (ilho de Santo e Maria) foi mo-
rar na Linha Água Boa Vista em 1974, onde 
é agricultor e onde tornou-se Ministro Au-
xiliar da Eucaristia, daquela Capela Nossa 
Senhora da Saúde, hoje em bonito templo e 
um salão comunitário. Nos primeiros anos 
da chegada naquela comunidade, ajudou a 
construir o templo anterior, em madeira. 
Na época a comunidade tinha uma popu-
lação numerosa, como era em todas as co-
munidades do interior. Hoje é rarefeita. 

Nos primeiros anos como Ministro era 
bastante difícil essa função. Tinha muita 
formação, encontros, estudos, que inicia-
vam na sexta-feira e iam até domingo à 
tarde. Sempre a pé para também atender 
a doentes, a quem leva a Hóstia Sagrada. 
Hoje já é mais fácil para bem exercer a ati-
vidade, com carro e mais tempo. Lembra 
Estêvão que recebeu muito apoio de Luiz 
Bugário (líder da comunidade, membro 
da diretoria da Igreja e fora Vereador), que 
tinha carro e que muitas vezes o levou até 
a Paróquia, para buscar hóstias.

Quando Estêvão veio morar em 1974, 
a escola ainda era numa casa de madei-
ra, com duas turmas de alunos. Logo depois 
foi construída em alvenaria. Mais tarde, am-
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pliada. Já naqueles anos, por várias décadas, 
houve turmas em nível de Ensino Funda-
mental, como Extensão do Ginásio Estadual 
de Ampére, Escola nuclearizada nos anos 
oitenta. Hoje cada vez número menor de 
alunos. Estêvão mostra-se muito agradecido 
à esposa Lúcia Gaieski, de família da Linha 
Furlan, que sempre o ajudou na atividade 
agrícola e indiretamente no seu trabalho 
como Ministro da Eucaristia, assumindo 
todo o trabalho em casa, dobrando as tarefas 
domésticas, quando Estêvão tinha que au-
sentar-se. Estêvão lembra também agradeci-
do às pessoas, como Dileta, sogra de Emília, 
mãe de Vicente Juck, que assumiam a con-
dução dos cultos da comunidade, nas suas 
ausências. Estêvão e Lúcia Gaieski, são pais 
de Elisandra (casada com o Professor San-
dro Filgueiras) e Denise casada com Fábio 
S. Sotoriva. Estêvão diz que são uma família 
feliz, onde todos estão satisfeitos com o que 
cada um é, o que cada um tem. 

Sérgio Furlan, ilho de Santo Furlan e 
de Maria, é casado com Salete de Araújo, 
sendo pais dela Orides e Clarinda. Sér-
gio e Salete moram na Furlan desde que 
casaram em 1980, na Capela do Seminá-
rio, abençoados pelo Frei Ângelo Carú. 
Nesse Seminário (Agostiniano), relata 
Sérgio, que ajudou leivando o primeiro 
campo, extraindo gramas com o trator 
e carregando-a na carreta do trator, até 
no Seminário. Dias de trabalho. Enfatiza 
a atuação do Padre Ângelo, sem camisa, 
calça arregaçada, de óculos suado como 
ninguém trabalhando incansavelmente. 
Sérgio estava presente e apoiou na entre-

vista feita com Antônio, seu tio, na data 
de 04/05/2019. Do tempo de menino, 
lembra da comunidade escolar e da Igreja 
já em tempos mais próximos, da vida de 
menino que brincava, jogava, pesca, to-
mava banho no açude do moinho, caçava 
de bodoque e estudava na escola.

Albino ilho de Pedro e Dona Catarina, 
veio para Ampére, em 1952, juntamente 
com seus pais e irmãos. São ilhos de Al-
bino com Teresinha Foss: Justino, Ivanir, 
Francisco, Angélica, Carmem e Doroteia.

Justino falecido em momento trágico 
de desiquilíbrio emocional, em 2019. Re-
sidente no Bairro Uassari. Justino era ca-
sado com Helena Pieri, pais de Ivan, (ca-
sado com Geisieli Della Justina), ambos 
funcionários Públicos Municipais; Bea-
triz, Funcionária Pública Municipal, casa-
da com Zaqueu Jaguszeski: Ivanir casado 
com Édina Perrony.  

Francisco ilho de Albino e Teresinha, co-
nhecido por Kiko, reside em São Salvador. 

Angélica ilha de Albino e Teresinha, 
casada com Valdecir Sírtoli, pais de Lu-
chelli, Funcionária Pública Municipal. 

Carmem ilha de Albino e Teresinha, 
casada com Naldir Sírtoli. 

Doroteia ilha de Albino e Teresinha 
casada com Nelson Odorcik, residente na 
Água Doce.

Agostinho, ilho de Albino e Teresinha 
Foss, é nascido em Ituporanga, SC. Veio 
com a mudança, na vinda de Seu Pedro, 
com quatro anos de idade. Agostinho foi 
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casado com Miguelina Klecsch, pais de: 
Adrieli (casada com Pedro de Medeiros Jú-
nior); José (casado com Luiza). Atualmente 
Agostinho vive numa segunda união com 
a professora Nilse Boldori, ilha de Nelson 
Boldori e a mãe, falecidos. Agostinho, na 
entrevista mostrou-se conhecedor da his-
tória da família, de quem relatamos muitas 
informações ao longo do texto.

Arlindo Savegnago, (entrevistado em 
18/04/2019, na Linha Água Doce, Ampé-
re-Pr), é casado com Izaira Rubas. Ela com 
onze irmãos. São irmãos de Arlindo: (dos 
quais apenas dois ainda vivos: Arlindo e 
Irineu, de Cascavel; três morreram aciden-
tados): Laudelina, Lourdes (casada com 
Claudino Zanatelli, falecida em acidente 
na rodovia a Santo Antônio do Sudoes-
te, envolvendo também uma vaca que ela 
conduzia); Uma menina doente do Gru-
pp (Coqueluche) morreu, nos primeiros 
anos de morada no KM 50, quando os pais 
(Frederico e Francisca), a pé, pela madru-
gada, a levavam ao médico em Francisco 
Beltrão, retornando a meio caminho, com 
a ilha morta; um moço morreu afogado e 
o mais novo morreu acidentado em Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Frederico e sua esposa Francisca, os pa-
triarcas, já com sete dos oito ilhos, saíram 
de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, a Mar-
recas, vindo a mudança de ônibus, no ano 
de 1952. Compraram uma área no KM 9 
(próximo ao Melo), no caminho a Am-
pére, via Jacutinga. De Marrecas ao KM 
30, vieram de carroça. Do KM 30 ao 50, 
vieram a pé, Frederico e irmãos dele, que 

vinham abrindo caminho para passar com 
cargueiros. Conta Arlindo que lembra dis-
so pois veio num dos cargueiros, na época 
um menino de 6 anos de idade. Se estabe-
leceram por mais ou menos vinte anos no 
KM 50, onde compraram 28 alqueires de 
terra, de um tal de Nipi e Juvenal Sebastião 
(entrevistado neste Livro), que nos anos 60 
colocou uma Olaria no atual bairro Santa 
Mônica. A área adquirida é hoje proprie-
dade de Carlos Sartori e parte do Picolot-
to. Haviam uns que viviam de briques de 
terras, como o Nipi, conta Arlindo: “tira-
vam um quadro de terra, demarcavam e 
vendiam”. Seu Frederico teria dado uma es-
pingarda calibre 12, um revólver 38 e uma 
porca com seis leitões como pagamento 
daquela terra (Foi preciso esperar a porca 
criar para fechar o brique).

Frederico empenhou-se com a comu-
nidade do Km 50, para construir primei-

Frederico e Francisca Savegnago
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ramente uma escola, onde era professor 
Beduíno (conhecido como Aranha) e sua 
esposa, Isabel Bilica. Mais tarde, cons-
truíram a Igreja, com o apoio de Libório, 
Marmentini, que era comerciante, Benti-
nho Castanha, mais tarde, comerciante na 
Linha Furlan e Dinarte Castanha, ajudan-
do na coordenação do culto e diretoria no 
Km 50. Fala também da Família Miranda, 
Vieira, (talvez depois de Ampére tornar-se 
município). A região possui terras mui-
to bem situadas. Em 1970, ainda restava 
50% da mata das propriedades. Haviam 
nascentes de água que possibilitavam a 
construção de poços, onde como meninos 
brincavam e se banhavam, conta Arlindo. 
Lamenta que hoje é tudo granja e não há 
vestígios de água corrente. Hoje, Carlos 
Sartori tem um poço artesiano para abas-
tecer sua propriedade.

Enfrentaram a Revolta dos Posseiros em 
1957. Conta Arlindo, que seu pai Frederi-
co, Marmentini e Raulino Buckmaier, Na-
talício Guedes, entre outros, derrubaram 
árvores no caminho para diicultar o aces-
so dos jagunços, que costumavam andar 
de “jipão”. Considera Arlindo que, a sorte 
grande foi ter dado uma chuva muito forte, 
repentina, que levou uma ponte baixa que 
ali havia. Os jagunços teriam vindo até a 
ponte, e sem chance de passar, preferiram 
retornar e se esconder pela região de Dois 
Vizinhos, relata Arlindo.

Em meados de 1970, no tempo anterior 
ao Governador Jaime Canet Júnior, que in-
terligou Ampére na malha rodoviária do 
Estado do Paraná, tenha sido o governo 

que realizou uma medição para a constru-
ção de rodovia asfaltada rumo a Francis-
co Beltrão. A rodovia passaria exatamente 
onde antes havia a casa da família de Frede-
rico, moradia muito bem construída e ins-
talada. Faz sentido, pois a ponte atual sobre 
o Rio Cotegipe, na localidade com mesmo 
nome, fora construída naquela época. Se-
gundo Arlindo os membros do governo di-
ziam que o dono teria que retirar a casa (às 
próprias custas), o que desmotivou Frede-
rico, e posteriormente o fez vender a pro-
priedade e mudar-se para a Linha Saltinho, 
no Município de Realeza, onde compra-
ram 18 alqueires muito bonitos, próximos 
ao Rio Sarandi. Nesse rio, morreu afogado 
um menino, o sétimo dos seus ilhos, o que 
mais uma vez colocou a família com o pé na 
estrada, vindo então morar na Linha Santa 
Rita, em Ampére. Depois de alguns anos, 
foram para a Linha Balsa (que não mais era 
utilizada, pois já havia ponte na época).

Conta Arlindo também que saiu para 
trabalhar no norte do Brasil em 1987 e re-
tornou em 1991. Com o lucro do trabalho 
gerenciando fazendas e trabalhando com 
máquinas agrícolas, ensinou os ilhos nas 
mesmas funções. Conta também que fora 
contratado por proprietário da cidade vi-
zinha para ir, com a mulher e os cinco i-
lhos, numa viagem de dois dias e três noi-
tes. Depois de dois anos, voltou e comprou 
a chácara, onde hoje reside com a esposa 
Izaira, e seus pais, até o inal de suas vidas. 
Nos últimos anos, sua mãe, conta Arlin-
do, teve cegueira total, mas morava numa 
casinha ao lado da sua, sozinha, depois da 
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morte de seu marido. Arlindo retornou 
ao norte por mais de um ano, buscando 
apurar mais dinheiro. Antes disso, morou 
na Linha Nova Estrela, em Santa Izabel 
do Oeste, Paraná. “Vai terminar os cacos 
aqui” – brinca Arlindo, morando perto 
de um ilho e uma ilha. Dos quatro ilhos 
homens, Darci mora na Linha Frâncio, ca-
sado com Márcia, tendo dois ilhos: Joice 
e William. Os outros três moram em Sor-
riso, no Mato Grosso, onde são gerentes 
de granja. São eles: Lauri, Neri e Sadi. A 
única ilha, Rose, mora na cidade com o 
marido Rudimar e a ilha Heloisa.

Comentando a evolução da região, Ar-
lindo se diz orgulhoso de Ampére, feliz 
com amigos e vizinhos, não há nada a re-
clamar. Considera que a cidade deve tirar o 
chapéu para o antigo prefeito Flávio Penso, 
que deu um novo ritmo ao município.

A esposa é da família Rubas, catarinen-
ses do Alto Irani, que se estabeleceu em 
Santa Izabel do Oeste. Sua mãe faleceu 
em um acidente, aos 44 anos de idade, há 
quase 50 anos atrás, caindo de um cami-
nhão após atividades de caráter religioso 
de Corpus Christi, no Rio Saltinho. Seu 
pai também é falecido.

Arlindo conta que, quando vieram ao 
KM 50, não havia nada em Ampére além 
de uma “bodega” de cachaça, de Estanis-
lau Marchinhak. De João Santolin e Al-
bino Ranzolin, contam que começaram 
sem nada, mas mesmo assim se deram 
bem, pois não havia concorrência e por-
que conseguiram um apoio inanceiro de 
Fidêncio, morador do São Tomás, que lhes 
emprestou dinheiro em mãos (em torno 
de 25 mil réis). Com este dinheiro, teriam 
comprado um carroção com 5 mulas: dois 
pares e um de cinzeiro, à frente. Ranzolin 
levava feijão e trazia mercadorias para re-
vender na loja. Diz Arlindo que lembra de 
Ranzolin, que frequentemente o chamava 
com pedido de socorro, para retirar ár-
vores caídas que bloqueavam o caminho, 
muitas vezes, pela madrugada. Frederico e 
seus meninos iam ajudar. Arlindo lembra 
também do primeiro caminhão que che-
gou no KM 50, do proprietário Golin (que 
residia no KM 38), e do modelo, um cami-
nhão Stud Backer. Arlindo também lem-
bra dos vendedores viajantes, que vinham 
a cavalo oferecer seus produtos. Numa 
ocasião, um vendedor de rádios da marca 
Semp da cidade de Pato Branco, almoçou, 
como de costume, na casa de Frederico e 
Izaira. Conta Arlindo que seu pai ensinou 

Arlindo e Rose Savegnago.
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a esposa a ligar e desligar o rádio, utilizado 
apenas em momentos especiais e únicos, 
já que o mesmo dependia de bateria para 
recarregá-lo, e era difícil consegui-la, (so-
mente em Francisco Beltrão) ou então pi-
lhas, que duravam pouco. Conta também 
que, por serem crianças, icavam encan-
tados e impressionados, procuravam nos 
fundos do rádio para saber onde os canto-
res, radialistas e falantes estavam.

Para inalizar, Arlindo, com seu jeito 
falante, rindo, compara o hoje com o pas-
sado. “ - Saber que os netinhos lidam com 
o celular que é rádio, TV, gravador, foto-
gráica, telefone, biblioteca, relógio, calcu-
ladora, e muito mais, com tranquilidade. 
Até onde será que eles vão?”

Jandir Dellani e esposa herezinha 
chegaram em Ampére em 1952, oriundos 
do RS, da cidade de Paulo Bento. Do Rio 
Cotegipe a Ampére a mudança veio de 
carroça. Primeiramente trabalharam na 
roça. Numa etapa posterior Jandir junta-
mente com Luiz Zuchelli construíram e 

comercializaram com bar e bolão, na sa-
ída para linha Frâncio, que foi vendido 
para Nono Badia. Depois estabeleceu o 
Bar Brasil por 43 anos, passando para i-
lho, hoje Lanchonete Dellani, no mesmo 
endereço na esquina da atual Avenida XV 
de Novembro com a Travessa Ivaí. As di-
iculdades passadas, os sonhos da vinda, 
a falta de médicos, comércio, tudo longe, 
como disseram muitos outros, mas um so-
nho realizado: encaminhar bem os ilhos. 
Estão todos bem, considera Dona Terezi-
nha. Jandir sempre participou da política, 
tanto que se elegeu Vereador.

João Abel da Silva. Família de João 
Abel da Silva – o Capataz. Entrevistado 
por Hélio Alves da Rádio Ampére, por 
ocasião dos 25 anos do Município de Am-
pére, o Senhor conhecido por “Capataz”, 
disse ter vindo em 1957, de Sobradinho, 
RS, a São Salvador, hoje no Município de 
Ampére, via comunidade de Jacutinga, 
Francisco Beltrão. Mesmo transportan-
do sua mudança em caminhão, demorou 
quinze dias, até chegar a Jacutinga, Fran-
cisco Beltrão. O detalhe, segundo seu ilho 
Emílio: chegaram a Francisco Beltrão na 
noite de 14 de outubro, véspera da Revol-
ta dos posseiros. Como chegaram no co-
meço da noite e a CANGO não deixava 
mais ninguém entrar para além do Rio 
Marrecas, por causa do clima de tensão, 
hospedaram-se num hotel perto da pon-
te da CANGO, tido por Emílio como de 
propriedade de Penso. Sentindo o perigo, 
Seu João conseguiu do Chefe de Polícia, 
de nome Porto Alegre (que conhecia seu 

Família Jandir Dellani: Ires, Ivone, Inês, Levi, Ida e 
Leocir. 2017. Fonte Tere Dalla Costa Dellani.
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João Abel), a liberação da mudança, para 
que seguisse até Jacutinga, sem a família, 
descarregando no pátio do Hotel de Ben-
jamim Rech, onde chegaram à meia noite. 

João Abel conheceu, uns anos antes, o 
caminho pelo Km 20, transitável até o km 
28. O resto era só picada. Assim era tam-
bém o caminho pelo Jacutinga, até onde 
tinha estrada. Desta vez, a CANGO Já ha-
via aberto um caminho. Disse Seu João: “ 
- Vim de caminhão até o Jacutinga, onde 
eu e um companheiro de mudança, Jordão 
Pereira de Lima, deixamos a mudança.” 
Jordão já tinha um irmão morando em 
Ampére. Disse que vieram a pé a São Sal-
vador. Talvez nem tivesse este nome ain-
da. Viram que dava para passar caminhão. 
Então, no dia seguinte contrataram nova-

mente caminhão e chegaram ao destino, 
onde morava um irmão. Talvez fosse o ir-
mão de Jordão, referido. Já moravam Albi-
no Rodrigues, João Ponciano de Almeida, 
este o primeiro a fazer roça e rancho. João 
Capataz acha que o Ponciano conviveu 
com os índios. Outros já moravam, disse 
João: Miguel Tavares, Macuco, Setembri-
no Batista, Astrogildo da Silva, Adão Teles, 
Lindolfo Tavares (listado), Chico Borba. 
Questionado sobre o relacionamento das 
famílias, diz que Igreja não tinha. Missa 
era rezada na casa de João Ponciano e seu 
irmão Delino, moradores de São Salva-
dor: provavelmente depois de ter morado 
na proximidade do Patrimônio Urbano de 
Ampére, segundo outros entrevistados. 
Havia mais união que hoje, diz apataz.

João Abel da Silva, entrevistado por Hélio Alves, 1986.
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Construíram a Igreja, Emílio da Silva 
(ilho de João Capataz) e Dorvalino Dona-
del, que foram os carpinteiros. Quase tudo 
construído em madeira lascada. Parte da 
torre foi em madeira serrada em serraria 
de Francisco Beltrão, transportada com 
caminhão da irma de João Capataz. O Pa-
dre que celebrou a Missa inaugural, foi Pa-
dre Artur ou Ulrico. Padre Ulrico atendeu 
Ampére em 1958 e Artur em 1959 e 1960. 

O primeiro comércio foi onde é a casa 
de Armando Neckel. Ali construiu a pri-
meira casa comercial e armazém. Emílio, 
que continua morando no Distrito de São 
Salvador, como outros seus irmãos, conta 
que na verdade o resto da mudança veio 
depois, foram mais dois caminhões de 
mercadoria, de bodega fechada no Rio 
Grande do Sul. A comercialização foi boa, 
venderam tudo em pouco tempo, como 
disse Seu João: “- Eu trouxe de Marmelei-
ro, icou posto aqui por 7.000,00 (sete mil 
contos). Fui fazer a primeira compra en-
chi uma F-700 com ferramentas, e outro, 
com 17.500,00 contos.” 

João Capataz, foi Vereador na primeira 
Legislatura do Município de Ampére, pelo 
PTB, com 75 votos. Foi o orador oicial da 
instalação do Município, pois foi quem fez 
o discurso de posse de Augustinho Gnoat-
to. Conta que no dia da instalação do Mu-
nicípio, precisava um lugar onde instalar 
a Câmara de Vereadores. “… saímos pro-
curar uma casa para reunir. No outro lado 
do Rio Santa Teresinha (provável Rua Sal-
gado Filho) tinha uma casa que era subde-
legacia, no tempo do Distrito, lá izemos a 
primeira reunião. A Prefeitura foi instala-
da na casa do Sr. de Costa.” João Capataz 
fez o Projeto para São Salvador se tornar 
Distrito. Foi grande líder da comunidade, 
pessoa respeitada e bem quista. Seu Emí-
lio, que também já foi Vereador, continua 
a história que o Seu Capataz contou.

José Pereira Neto e Vitória Rodrigues. 
Oriundos de Rincão Torcido, Município 
de Clevelândia, PR, chegaram a Ampére 
em março de 1952, em busca das boas e 
férteis terras, propaladas na região, bem 
nos anos da Emancipação de Pato Branco, 
Francisco Beltrão, Barracão, Santo Antô-
nio e Capanema. A viagem de Clevelândia 
até Ampére levou doze dias de carroça. 
Com eles veio um primo (não identiica-
do). Aqui em Ampére, foram morar direto 
em Bom Princípio, guiados por Henrique 
Brandt. Os vizinhos próximos eram Hen-
rique e José Motta. Dona Vitória Rodri-
gues conta que a primeira vizinha e ami-
ga era a dona Catarina Vargas, que a teria 
ajudado muito nas horas difíceis.

João Abel da Silva, neta Rosangela e esposo 
Jucimar e Tio Guinho. 
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De início derrubaram dez alqueires de 
mato para plantio e para a construção da 
moradia. Não falou de como foi a vida na 
primeira década. Refere-se ao comércio 
de Irmãos Santolin e Dettoni. 

O casal teve três ilhos naturais e mais 
oito criados. Dona Vitória conta que com 
o passar do tempo a vida icou cada vez 
mais fácil, pois estavam tendo mais con-
dições inanceiras. O mesmo diz seu José, 
avaliando Ampére como um lugar bom 
para se morar, segundo relatam para Hélio 
Alves, da Rádio Ampere, por ocasião dos 
25 anos de Emancipação de Ampére.

Vicente Paini entrevistado por Hélio 
Alves, da Rádio Ampére, em 1986, disse 
que veio em 1952, ixando residência na 
Linha Bom Princípio. Por impedimento 
da CITLA, não puderam vir de cargueiro. 
Tiveram que icar três dias acampados em 
Rio do Mato, e levaram mais quatro dias 
até chegar a Ampére, além dos 15 dias de 
viagem até Marrecas. No Bom Princípio 

encontraram as Famílias Câmera, José 
Motta e Sotana. Vizinhos de Vitorino Câ-
mera e Ricardo Sotana com quem logo i-
zeram amizade e deram apoio mútuo.

Sebastiao Correia. Visitado em 02 de 
março se 2019, no im da linha Floresti-
nha, Município de Ampére, Sebastião 
Correia, ilho de Antônio Teixeira da Silva 
e Maria José Correia, oriundos de Timbé 
do Sul, hoje Araranguá, SC, nascido em  
21 janeiro de  1927, em Timbé do Sul. 

Veio ao Município de Ampére em 1953, 
na época pertencente a Santo Antônio do 
Sudoeste, talvez já fosse o 4º. Distrito des-
se Município, há pouco criado. Para se 
situar na linha do tempo, Sebastião diz 
que a notícia da morte de Getúlio Vargas 
se deu depois que já morava em Ampére. 
“- Getúlio Vargas foi gente boa para os po-
bres”, comenta ele. Mandou criar o Sindi-
cato dos trabalhadores rurais, legalizando 
assim a categoria.

Família Paini, na Igreja do Bom Princípio 

Família Paini, os ilhos, ilhas, genros e noras, na 
igreja da Linha São Paulo. 
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Sebastião veio de mudança em cami-
nhão até o Florido, Município de San-
to Antônio e de lá trouxe a mudança, de 
cima da serra, de carroça alugada do mo-
rador onde acampou. Foi somente por três 
meses até que conseguiu fazer lascões de 
madeira e construir seu próprio rancho, 
que foi construído na beira do Rio Capa-
nema.     “ Numa noite deu uma grande 
enchente, iquei eu, a mulher e o cachorro, 
trepado em arvore ao lado do rancho, que 
a água levou. No dia seguinte, depois que 
o rio baixou já vim limpar aqui onde moro 
agora onde reconstruí. ” Conta Sebastião 
que cortou um pinheiro no alto da serra, 
no lado de Santo Antônio, lascou em plan-
chas (tábuas), trouxe no lombo até o Rio 
(Capanema), onde passou tudo de canoa 
e carregou tudo no ombro até onde cons-
truiu. As tabuinhas para telhado, as fez ali 
próximo, com outra madeira. O interior 
da casa era de chão batido e assim conti-

nuou por mais alguns anos, até construir 
com tábuas serradas.

O Prefeito Percy Schreiner, o primei-
ro Prefeito de Santo Antônio, doou a área 
de doze alqueires a Sebastião Correia. Foi 
Percy quem ajeitou a área com o Florindo 
Santiago de Miranda (morava onde tem a 
Caixa d’água, na Linha São Paulo). Florin-
do teria morrido com 117 anos de idade, 
lá no Paraguai. Este havia comprado o di-
reito do Maximino Farrapo.

Não tinha estrada, iam pelo Rio Capa-
nema, até acima da ponte de hoje na Ro-
dovia PR 182. Por alguns anos Sebastião 
passava transeuntes na rota Santo Antônio 
ou Barracão, de canoa, até picadas mais fa-
voráveis ao trânsito. Mais tarde a maioria 
preferia passar mais abaixo, próximo a foz 
do riacho Maximino, onde Pedro Viana, 
“Carioca” apoiava a travessia a vau. O ca-
minho no sentido Linha São Paulo, conta 
Sebastião, que fora ele e seus irmãos que 
abriram a braço: com foice, machado, pi-
careta. O Prefeito Jose Arnoldo Dresch foi 
quem pela primeira vez abriu o caminho 
com trator, pequeno, “arrancando os to-
cos de taquara.” Nelson Parizotto foi quem 
abriu todas as estradas, nessas barrancas.  
Mas cada Prefeito fez sua parte. Colono 
não tem estradas porque não colabora: 
Colono não dá cascalho e a Prefeitura não 
conserva as estradas”, considera Sebastião.

Da área de terras que teve posse, a var-
gem é produtiva, só que alaga quase todos 
os anos. Então icou somente para pasta-
gem, o que equivale a três alqueires e meio. 
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O restante da área, não era, mas hoje é tam-
bém predominantemente pastagem.

Quando Sebastião chegou de mudança, 
naquela volta do Rio Capanema, já mora-
va a família Tavares, Sebastião, cunhado 
do Florindo, o Pedro Viana (Carioca), Jai-
me Rodrigues, moravam perto, e perto da 
casa do entrevistado, morava o Gaspar.

Quando Sebastião veio de mudança, o 
acompanhou o irmão Jorge, Vieira e Mi-
guel Gabriel, que já haviam vindo um ano 
antes, com quem Sebastião também viera. 
Eles continuaram no lado de lá (margem 
esquerda) do Capanema. Sebastião optou 
pelo lado de Ampére, pois acreditava que 
assim não icaria tão próximo da fronteira 
com a Argentina, o que não lhe agradava. 
“Na época Ampére era só falado, mas não 
tinha nada. Tinha apenas o patrimônio e 
moradores esparsos”.

Sebastião teve doze ilhos: quatro mor-
tos, por falta de recursos e falta de expe-
riência de família. Perdeu três meninos e 
uma menina.  Depois desses vieram oito 
ilhas.  Perto do pai moram três. Duas 
mais velhas e a mais nova.  Estas tiveram 
quatro ilhas. Conta que não deixa mais 
casar para não ter mais netos, brinca ele. 
As ilhas se chamam: Maria, Amélia, Sue-
li, Clementina, Rosa Trindade. Sebastião é 
viúvo há muitos anos, quando a esposa os 
deixou numa violenta crise de “depressão” 
como se diria hoje. 

Perguntado sobre seu envolvimento na 
comunidade diz ser meio avesso a com-
portamentos de lideranças egoístas e inte-

resseiras, por isso nunca se envolveu mui-
to. Cuidou de sua vida que segundo ele 
já era bom. Não se considera infeliz por 
viver longe de tudo. Sebastião considera 
sua vida pacata, mas tranquila e do jeito 
que quis, vindo morar em lugar afastado 
do barulho. Diz que quando moço fora 
empregado e morou em cidade. Viu que 
daquele jeito não teria liberdade para ser 
como gostaria. Quis fazer a vida do seu 
jeito. Na entrevista e para quem o conhece 
trata-se de um cidadão admirado por sua 
cultura geral, de economia, de política. Foi 
dos poucos indicados para entrevista, por 
vários pioneiros. “Sou agradecido ao Cria-
dor”, inaliza ele.

Albino Paulo Beal entrevistado por 
Inácio em 03/09/2011, relata que chegou 
a Ampére em 1953. Fixou residência na 
margem esquerda do Rio Cotegipe. Gaú-
cho de Guaporé, RS, veio para Ampére, 
com sua jovem esposa Dileta Rifatti, sain-
do de Marcelino Ramos. Trouxe a mudan-
ça num caminhão, em sociedade com um 
tio, até no Km 30, incluindo entre os per-
tences uma vaca, um cavalo e um burro, 
mais outros animais do tio. Ficaram bar-
rados no km 04, local onde dava passagem 
de caminhão pelo Rio Marrecas, porque 
havia chovido e o rio estava muito cheio. 
Ao chegar a Ampére se acomodou fácil. 
Procurou pelos parentes que já estavam 
em Marrecas, como Santo Beal. Depois 
de três dias, seguiram até o Km 30. De lá 
em diante só de cargueiro. No Sul ouviam 
dizer que a CANGO “dava até salame pen-
durado nas árvores” conta Albino rindo. 
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Ele veio para a região com seu tio, antes 
de decidir vir de mudança, para pegar 
uma área de terra no Km 38. Mas o tio se 
decidiu por uma área no km 45, então ele 
preferiu vir também para este lado. Com-
prou a terra do Antoninho Gritti. Albino 
teve um pequeno moinho nos anos 1954 
e 1955. Mas ele próprio pegava farinha no 
moinho do Follador, no Km 16. Pedro So-
ranzo, no Km 50, também teve moinho, 
depois do ano de 1957, conta Beal. Albi-
no Paulo Beal, que fora vizinho, não sabe 
se antes da chegada dele, em 1953, teve 
um moinho. Naqueles primeiros anos co-
nheceu bem o José Soranzo e seus ilhos. 
Conheceu o Nenê Motta, que foi Guarda 
lorestal da CANGO. Conheceu o povo 
do Km 50, dentre eles Ataliba dos Santos, 
Juvenal Sebastião, safrista, de quem com-
prou porcos nos primeiros dias de mora-
dia. Conheceu Libório Antunes que tinha 
uma bodegazinha, Otavio Gomes de Lima 
e outros. Já moravam várias famílias, mas 
muitas chegaram também naqueles dias. 
Conheceu a Vila de Ampére, quando 
ninguém podia imaginar que um dia se 
tornaria uma cidade tão bonita. Diz que 
no Rondinha ainda não tinha ninguém 
morando. Depois do rio tinha um mo-
rador no lado esquerdo do Parque Santa 
Teresinha e do lado direito só os Bialeski. 
Lembra que Vicente Bialeski colocou um 
moinho naqueles dias, lá na volta do Rio 
Ampére. Entrava pelo lado do Palmeiras. 
Tinha uma bodegazinha perto do Riacho 
Santa Teresinha e um morador mais ou 
menos onde é a Rua Salgado Filho, acima 

do Posto do Dettoni e alguém mais depois 
da Igrejinha, perto da atual Avenida das 
Missões, por onde seguia um caminho 
para o XVI de Novembro. Era uma área de 
puro mato. Não era cedido para ninguém. 
A atual Rua XV de Novembro era uma tri-
lha reta até no alto, donde descia no Rio 
Santa Teresinha e de lá saíam três cami-
nhos: reto em frente a continuação do pi-
cadão para a Linha São Paulo onde tinha 
uma entrada para Bom Princípio. Depois 
do Rio Santa Teresinha tinha um caminho 
pela direita que dava na Água Doce e o ter-
ceiro caminho pela esquerda ia para o XV 
de Novembro, passando pela atual Linha 
Santa Teresinha. Naqueles lugares já mo-
rava bastante gente. Foi naqueles dias que 
tinham matado um Fiscal da CANGO, 
perto do atual frigoríico ABAMPEL, na 
Linha Itaipu, caminho pelo atual Cemi-
tério. O Rio Cotegipe quando chove sobe 
rápico. Isso continua a acontecer mes-
mo com todo o desmatado da margem 
do rio, que faz a água luir mais rápido 
do que antigamente. Hoje, assim como a 
água sobe ela desce. Lembra da seca em 
1965, que foi de secar até os pinheiros, e 
mesmo assim o rio continuou com água. 
Os bodegueiros, do lado de lá era o Izi-
doro Golin, com loja no Km 38, nos anos 
1954 e 1955, o Güerino Beal com bodega 
e Hotel, também no Km 38.

Luiz José da Silva. Quando procu-
rando para uma entrevista pelo Pro-
fessor Inácio, em Fazenda Rio Grande, 
Região Metropolitana de Curitiba/PR, 
Luiz José da Silva se encontrava com a 
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saúde muito debilita, o que o levou a 
sofrer uma cirurgia cardíaca. Impossi-
bilitado de atender, nem deu retorno. 
Pelo que já conhecia da trajetória do 
Seu Luiz Laurentino, como era mais co-
nhecido, e com base em informações de 
entrevistados remanescentes do início 
de Ampére, o Professor Inácio destaca 
aqui alguns feitos deste homem público. 
Foi vereador por três legislaturas, a pri-
meira por Santo Antônio do Sudoestes 
- quando foi presidente da Câmara - e 
duas por Ampére, também tendo pre-
sidido a Casa nas duas oportunidades. 
Além de agente político, foi funcionário 
público municipal de carreira na área da 
Fiscalização de Tributos, até ins da dé-
cada de 80, quando foi morar na Região 
Metropolitana de Curitiba. Iniciou a vida 
proissional como colono, mas logo pre-
cisou enveredar para a política, assim 
que Ampére ganhou o status de distrito. 
Era preciso contribuir com o processo de 
criação do município. Por isso dedicou 
quase toda sua vida ao serviço público. 
Luiz José da Silva foi um dos pioneiros da 
colonização de Ampére. Chegando ao lo-
cal onde hoje é a cidade, em 1953, quando 
ainda a Avenida Principal era um pica-
dão que vinha de Francisco Beltrão, com 
apenas algumas famílias habitando suas 
margens. Acampou onde hoje é a fábrica 
Simonetto com a esposa, Santina Olívia da 
Silva, e dois ilhos pequenos.

As terras devolutas do Sudoes-
te eram um Eldorado que atraia mi-
lhares de colonos, também de San-

ta Catarina e do Rio Grande do Sul. 
Inicialmente acampou onde hoje é a cida-
de de Ampére, na época uma vila de ape-
nas umas 10 famílias às margens de um 
picadão que vinha de Francisco Beltrão. 
Da vila, seguiu pelo picadão rumo à loca-
lidade que hoje leva o nome de Santa Rita, 
onde acabavam os sinais do homem civili-
zado. Portanto, onde já eram terras devo-
lutas e sem posseiro, Lá “tirou um sítio de 
terras”, como se dizia na época, construiu 
a moradia de madeira lascada para onde 
levou a família e iniciou a primeira derru-
bada de mato para a roça de milho e feijão 
Dona Santa se encarregou de iniciar a 
plantação de outros produtos de sub-
sistência, como arroz, batata, mandio-
ca (aipim) e outros hortigranjeiros. Em 
um ano estava formada a propriedade 
e a produção básica. No começo a so-
brevivência também contou com os re-
cursos provenientes da venda de alguns 
bens e a produção de onde residia, em 
Santa Rosa, Beltrão, como meeiro. Logo 
participou da criação da capela e da es-
cola, porque em poucos meses já estava 
se formando uma comunidade no local. 
A partir do 2º ano começou a trabalhar sob 
empreitada para Angelino Veiga, a um km 
de Ampére, no serviço de rachar toras de 
pinheiro araucária para produzir lascas que 
preenchiam vãos de cerca para as criações. 
Em menos um ano de trabalho melhorou 
sua propriedade em Santa Rita e passou a 
colher e vender mais milho e feijão, engor-
dar porcos para negociar e para o gasto. 
Em alguns anos teve início o primeiro 
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movimento político. Foi criado o distrito 
em Ampére (em 30 de dezembro de 1957, 
anexado a Capanema, de quem se separa 
na Emancipação em 1961). Mas Seu Luiz 
se candidatou a vereador por Santo Antô-
nio do Sudoeste, porque de fato, segundo 
muitos outros entrevistados, para Ampére, 
nada mudara. Segundo seu ilho Erotides, 
o pai foi eleito o mais votado com mais de 
300 votos, o que o levou à Presidência da 
Câmara, em Santo Antônio do Sudoeste. 
Para cumprir o mandato, administrar o 
Legislativo e participar da luta pela eman-
cipação, passou a morar na Vila de Am-
pére, mais perto dos acontecimentos e 
de Santo Antônio. Foi tudo muito rápido 
e antes da virada para os anos 60 inten-
siicou-se o processo de emancipação de 
Ampére, inclusive com o apoio dos ve-
readores e do Executivo de Santo An-
tônio (Ampére, desde 1954 era o 4º dis-
trito pertencente a Santo Antônio), em 
parte pela inluência de Luiz Laurentino. 
A mobilização para a criação do mu-
nicípio contou com muita agilidade do 
grupo integrante da Comissão Pró-e-

mancipação. Foi Seu Luiz quem redigiu, 
de próprio punho, a ata da petição para 
acompanhar o processo, diz seu ilho. 
O processo iniciou com reunião às mar-
gens do Rio Iguaçu, onde hoje é Distrito 
de Marmelândia, Município de Realeza. 
Após essa comissão percorrer o distrito de 
Ampére, (que compreendia também as lo-
calidades de Santa Isabel e Realeza) para 
reuniões, foi feita a montagem do pré-pro-
jeto e Seu Luiz, mais o companheiro Verea-
dor de Ampére, em Santo Antônio, Albino 
Maronezi foram os encarregados de levá-lo 
à Assembleia Legislativa, em Curitiba. Lá, o 
então deputado estadual Antônio Anibelli 
se encarregou de coordenar o processo e 
apresentar o projeto deinitivo para vota-
ção na Casa, aprovado por unanimidade. 
Em seguida, Luiz José da Silva se licen-
ciou da Câmara de Santo Antônio (Albi-
no Maronezi não), para concorrer a vere-
ador por Ampére, elegendo-se também 
como o mais votado e, automaticamente, 
presidente da primeira Legislatura da Câ-
mara Municipal de Ampére. Não se re-
elegeu na segunda eleição de Ampére, 
porém voltou à Casa na seguinte, quan-
do novamente foi o Presidente da Mesa. 
O ponto máximo de sua carreira político-
-administrativa foi quando assumiu o car-
go de prefeito por 60 dias (conforme ata, 
30 dias), durante licença do titular, Augus-
tinho Gnoatto (Livro de Atas da Câmara 
de Vereadores de Ampére, dia 16/071962).  
Como prefeito em exercício, melhorou as 
estradas municipais e, para avançar na 
integração, abriu a estrada de Ampére a 

Luiz José da Silva, esposa e familiares. 
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Santo Antônio. Para isso, fez uma parce-
ria com o Município de Capanema, en-
volvendo a troca temporária da patrola de 
Ampére pelo trator de esteiras de Capa-
nema. Foi aberta a estrada para Santo An-
tônio em um mês, relata o ilho Erotides. 
Também nesse período, entre outras ações, 
providenciou o terreno para a construção 
do Grupo Escolar Caetano Munhoz da Ro-
cha (antigo Cândido Manoel Martins de 
Oliveira, nome do secretário da educação 
do Paraná). Nesse empenho, teve arestas 
a parar com João Maria Leirias, segundo 
palavras deste. Como eram da mesma ala 
politica, a eleição seguinte apagou as diver-
gências.

Em 1953, Luiz José da Silva chegou 
a Ampére, procedente da localidade de 
Santa Rosa, Na Câmara, Seu Luiz coorde-
nou e protagonizou importantes discus-
sões políticas ou em defesa do Município 
e o Executivo. Sua projeção e liderança 
foi natural. No último ano de mandato, o 
prefeito Agostinho precisou se licenciar 
por 60 dias para atender a um irmão que 
havia sido baleado no Norte do Paraná. 
Passou o cargo ao presidente da Câmara. 
Como prefeito em exercício, seu Luiz 
Laurentino, como era mais conhecido, 
destacou-se com algumas ações relevan-
tes na Educação e nos transportes. Seus 
grandes feitos: melhorou as estradas mu-
nicipais e abriu a ligação rodoviária entre 
Ampére e Santo Antônio. Para isso, fez 
uma parceria com o Município de Capa-
nema. Cedeu a motoniveladora (patrola) 
de Ampére em troca do trator de esteira 

de Capanema. A estrada para Santo An-
tônio foi aberta em 30 dias.

Alves Fiorelli che-
gou a Ampére por volta 
de 1953. As referências 
de Alves Fiorelli, fo-
ram obtidas através de 
entrevistados. Morava 
ao lado de Augusti-
nho Gnoatto no Bair-
ro Rondinha. Foi dono 
do primeiro armazém 
de Ampére, no Rondinha, do qual se tor-
naram sócios Augustinho Gnoatto e José 
Gnoatto. Antes de 1958 era um estabele-
cimento muito fraco. Vendia o que podia 
trazer de Marrecas, quando de vez em 
quando ia buscar. Muita gente ia pessoal-
mente, a cavalo, fazer compras em Marre-
cas ou Marmeleiro. Quando alguém ia a 
Francisco Beltrão trazia encomendas para 
outros também. Isso não fortalecia o co-
mércio local. Alves Fiorelli foi Vereador 
por Ampére em Capanema em 1960. Ten-
do renunciado em Capanema, tornou-se 
Vereador Vice-Presidente da Câmara em 
Ampére, na legislatura de 1961 a 1964.

José Rodrigues da Silva chegou a Am-
pére em 1953. Inicialmente morou na Li-
nha Bonita, adentrando à direita na atual 
encruzilhada para o Seminário. Onze anos 
depois, veio morar na cidade, no Bairro 
Rondinha onde ainda hoje mora uma i-
lha. José comprou de um tal de Custódio 
o direito de posse de dezoito alqueires de 
terra que, após medida pela GETSOP, al-
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guns anos depois eram apenas doze. Para 
pagamento da terra José deu um revólver. 
Conta Angelina que José, como Reser-
vista de Primeira Categoria, quando no 
Exército ouviu falar do seu direito à terra 
no Paraná, mas para ser dono da tal terra 
não foi nada fácil. Para chegar de Cascavel 
onde moraram por pouco tempo, tiveram 
que fazer o caminho (ou equivalente) a 
Laranjeiras do Sul, Salto Santiago, passan-
do por Chopinzinho, Pato Branco, Marre-
cas. Diz Angelina que Cascavel já não era 
nada e vir para onde tinha só mato. “Onde 
olhasse via só mato.” Mas era uma mata 
linda, repleta de árvores muito grandes 
e de muitas variedades, relatou Angelina 
em entrevista a Prof. Inácio em janeiro 
de 2010. Disse que teve que se acomodar 
como era possível na época. Como não 
havia madeira para construir a casa, a so-
lução foi fazer com o que era possível. 

Construiu, então, uma casa de madei-
ra roliça, cercada com taquaras, coberta 

com taquaras e folhas de palmeira. Com 
o passar de alguns dias, construiu outra 
casa, agora de madeira lascada. E alguns 
anos depois fez a primeira casa de madei-
ra serrada de Ampére, madeira trazida de 
Santa Rosa, Francisco Beltrão, transporta-
da toda na base de carroça. Lembra An-
gelina que em 1954, ouviu a notícia, no 
rádio a pilhas, o primeiro rádio da região, 
da morte de Getúlio Vargas. Lembra que 
naquele tempo as camas eram construí-
das com duas forquilhas abertas como pés 
da cama e madeiras para esteira, sobre as 
quais eram colocados os colchões enchi-
dos com palha de milho rasgada em tiras 
inas. A ilha Gema hoje proprietária da 
Loja Lorenzetti, conta que a casa era de 
chão batido e tinha um fogão, tipo cha-
pa, bem grande. E Angelina conclui que, 
se não estivesse bem relacionada com seu 
marido, que era muito atencioso e que 
amava muito a família, ela não teria su-
portado a solidão. Quando José Arnoldo 

Casamento de Antonio R. Silva 
e Célia. Gema; Teresinha, José e 
Angelina com Inês ao colo, Ari, 
Pedro e Maria Lurdes. 
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Dresch se elegeu Prefeito, José Rodrigues 
passou a explorar a churrascaria de pro-
priedade do Prefeito eleito, instalada no 
Hotel e Churrascaria São Cristóvão. Exer-
ceu também a função de Juiz de Paz duran-
te o mandato de Dresch. Por várias vezes 
José Rodrigues participou de diretoria da 
Igreja. Não deixava de participar das ativi-
dades e cultos religiosos, muito menos das 
celebrações de Missa. José Rodrigues era 
cidadão envolvido nos acontecimentos da 
cidade. Mesmo como Juiz de Paz agradava 
uns e desagradava outros, mas nunca deu 
motivo para que alguém tivesse qualquer 
motivo para “implicar com a vida do José”, 
disse a esposa Angelina. Os ilhos todos 
muito bem encaminhados, empresários 
respeitados na sociedade. Importantes 
para a cidade e o Município.

Augustinho Gnoatto passou a morar 
no atual Bairro Rondinha, em Ampére, 
em ins de 1953, ao lado onde hoje é da 
família de Gervásio Ferlin. Quando che-
gou, se instalou na entrada do que iria ser 
uma Vila quatro anos depois. Entrada que 
também era a saída (pois não tinha cami-
nho para muito mais adiante. Era o im da 
linha). Vivia com a mulher de nome Ro-
sinha. No início trabalhava com criação 
de porcos. O mangueirão de porcos ia até 
o riacho, ladeando o caminho para Rea-
leza, atual estrada Frei Ângelo Carú (do 
Seminário). Mais tarde montou um co-
mércio de compra de porcos e venda de 
secos e molhados. Foi dos primeiros am-
perenses a comprar caminhão. Segundo o 
médico Tartarella, que havia sido escolhi-

do Subprefeito de 
Ampére, no ano de 
1960, como escreve 
o médico Tartarella 
em seu livro, (Re-
cordações de um 
médico do Interior, 
p. 81), declinara 
a favor de Augus-
tinho. Mas Pedro 
Pastório não pa-
rece ter tido inter-
rupção antes da Emancipação de Ampé-
re. Augustinho foi o primeiro Prefeito de 
Ampére. Em razão da morte de Angelino 
Veiga e do ilho do Veiga, no encerramento 
do comício da campanha para a segunda 
gestão do Município de Ampére, de onde 
se afastou, indo morar no norte do Esta-
do do Paraná. Penalizado pelas mortes de 
pai e ilho Veiga, cumpriu alguns anos de 
pena. Voltou para a região residindo em 
Francisco Beltrão, alguns anos antes de 
sua morte. 

Pedro e Cremilda Gonçalves Viana 
(conhecidos por Carioca) vieram para 
Ampére em 1953. Fixaram morada pró-
xima da barranca do Rio Capanema, na 
Linha Maximino, no melhor lugar para se 
passar o rio a vau. Conhecedor do perigo 
do Rio orientava os transeuntes, especial-
mente quando o rio estava acima do seu 
nível normal. Família numerosa, maioria 
homens, com os quais formou, com mais 
alguns meninos vizinhos, forte equipe de 
futebol, cujo esporte sempre foi sua gran-
de paixão. Na verdade, essa paixão era de 



102

tal tamanho que não 
havia encontro fute-
bolístico que ele não 
estivesse, com ou sem 
seus pupilos. Cremilda 
foi das primeiras pro-
fessoras de Ampére e a 
primeira da linha São 
Paulo propriamente 
dita, porque Marino 
trabalhou desde 1958 
na Linha Scariot. Ela 
foi lembrada e home-
nageada com o nome 
da Biblioteca Pública 
de Ampére, na gestão 

2012. O casal formou uma grande família, 
que cresceu economicamente bem ao esta-
belecer-se no norte do país. O ilho Elson 
Gonçalves Viana foi vereador em Ampére 
entre 1965 e 1968, pelo PTB, com 75 votos. 
Perdeu como candidato a vice com Flávio 
Penso na eleição de 1982. Outros irmãos 
participam da política no norte do país.

José Gnoatto e Maria Millsteth vieram 
de Bituruna para Ampére em 18/08/1953, 
de caminhão, até km 15. De lá até Ampé-
re, em lombo de animais, com seis ilhos, 
a procura de terra melhor para a agricul-
tura, tendo comprado do posseiro Kutiera 
a área onde ainda vivem a viúva e ilhos, 
que morava poucos metros antes, à direita 
onde hoje é sitio Giese e outro vizinho, que 
era Saul Lorenzatto. Moravam em Bom 
Princípio, nessa época: José Motta (de 
Souza), Antônio Câmera, Ricardo Sotana. 
Lembram que o primeiro comerciante de 
Ampére fora Alves Fiorelli (no Rondinha), 
que recebeu Augustinho e mais tarde José 
Gnoatto, como sócios. Com o advento da 
eleição de Augustinho a irma foi desfei-
ta, pois coincidentemente Alves se elegera 
em 1960 vereador por Capanema. A fa-
mília constituída foi numerosa. A maioria 
dos ilhos mora em Ampére, produzindo 
na lavoura, pequena agricultura orgânica 
e tradicional. Leoníria é professora Esta-
dual, casada com o Prof. Reginaldo Tesse-
rolli Iark.

Vitório Gnoatto é o ilho mais velho 
de José Gnoatto. Vitório foi entrevista-
do em sua residência na Vargem Bonita, 
em 09/12/2016. Este senhor completou 
dez anos nos primeiros dias em Ampére, 
em 1953. Era o ajudante do pai. Para ele 
era tudo um encanto: a beleza da mata, 
dos bichos, do brincar com os irmãos, do 
tombo das árvores, do medo do fogaréu 
da queima da mata derrubada para lavou-
ra. Assim diz Vitório, teve uma juventude 
tranquila, feliz, com bailecos nas casas dos Time do Vasco, da família Carioca, na linha São Paulo. 

Pedro e Cremilda Gonçalves 
Viana, com o ilho caçula 
Gilberto (falecido), na festa dos 
90 de Pedro, em 19/09/1999.
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amigos, nas inaugurações de casas, nas 
festas de aniversário. Tudo muito simples, 
cada qual como podia. Participou de mui-
tos encontros de formação da Assessoar, 
sobre família, saúde, agricultura. Sente-
-se orgulhoso por ter sido indicado para 
Ministro da Eucaristia da Comunidade 
da Vargem, onde sempre atuou ajudando 
da melhor forma possível. Viúvo, casou 
com uma viúva, senhora Ilma Silvino e 
demonstram ser muito felizes. O traba-
lho era produzir a subsistência porque o 
comércio adquiria algum porco, feijão e 
milho nem sempre e o dinheiro era para 
pagar impostos, algum remédio e médi-
co, porque na época não havia assistência 
por órgão de governo. Disse com orgulho 
que estudou com a primeira professora de 

Ampére, a moça Osvaldina Fagundes, a 
partir de 1954, tendo a Igrejinha como Es-
cola. Disse que em ins de 1955 os alunos 
limparam a frente da Capela pois iria ter 
a festa da Igreja. Na ocasião foi entroni-
zada a imagem de Santa Teresinha, doa-
da por Vicente Bialeski, imagem buscada 
por Tavico Ruthes, no Rio Cotegipe. Ver-
são não pesquisada. Não soube dizer se 
estava com Soranzo, Golin ou Beal onde 
havia um hotel e um comércio, já aces-
sível por algum caminhão ou carroções 
que faziam o transporte das mercadorias 
da região. Do tio Prefeito comenta que 
não acompanhava muito. Sabe a primeira 
campanha foi tranquila, pois não lembra 
de notícias ruins. Sabe que o tio Prefeito 
não conseguiu fazer muita coisa. Não ha-

Família de José e Maria Gnoatto, nos anos 70, diante da Igreja do Bom Princípio.
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via dinheiro. Meia dúzia de empregados 
na Prefeitura. A patrola que foi inanciada 
foi comprada com adiantamento de di-
nheiro emprestado de seu pai José (Bepi-
nho) até ser liberado recursos do Banco, o 
que demorou. Perguntado sobre os aban-
donos da Prefeitura, Vitório lembra que o 
Prefeito não suportou a pressão política, 
se enojara das manobras de algumas lide-
ranças, com inluências externas pesadas, 
uma Ditadura Militar implantada e contra 
o PTB, inlação alta, receita baixa com re-
lexos do desmembramento de Realeza e 
Santa Izabel do Oeste, vendo os dois mu-
nicípios desmembrados muito animados 
e aqui muitos problemas. O vice também 
não suportou. Nos últimos dias até refor-
ço policial, solicitado pelo Delegado, en-
cheu a cidade de uniformes cáqui. Mas na 
disputa entre os dois lados políticos não 
justiicava esse policiamento. E mesmo as-

sim, apesar do policiamento, na presença 
do Juiz eleitoral, o confronto iniciou com 
bate-boca que virou em gente cortada e a 
morte de pai e ilho. Questionado Vitório 
disse que Augustinho, Fagundes, Janguito, 
e outros sumiram da cidade para evitar 
maiores confrontos ainda, mas que sobrou 
um processo ao ex-Prefeito responsabili-
zando-o porque haviam registros policiais 
na delegacia, de rivalidades que teria tido 
com os falecidos.

Afonso e Celina Carvalho, originá-
rios de Sertão, RS, vieram em 05/04/1953, 
parando vários dias em Getúlio Vargas 
por motivo de chuva. A mudança veio em 
caminhão, até perto do Rio Cotegipe. Vie-
ram na mesma mudança: Odilo Carvalho, 
Lucival da Costa e Otacílio Lounay, que 
eram grandes amigos e parceiros de fes-
ta. Gostavam de cantar, como relata Ma-
rieta Lounay. De lá, de carroça, tocando 
os porcos puxando os outros animais, já 
com todos os ilhos: Adelino, Adão, An-
toninho, Manoel, Audélia, Maria, Teresi-
nha, Eva, Iracema e Lizete. O menor tinha 
1 ano de idade. Estabelecendo-se, nesse 
ano, com a família, próximo ao atual sis-
tema de Tratamento de água da SANE-
PAR, no “passo do Carvalho”, na margem 
direita do Rio Ampére, tomando posse 
de uma das mais belas matas de pinhei-
ros araucária, em vinte e seis alqueires de 
terra. Área conquistada depois de vários 
anos de luta. Afonso e o ilho Adelino 
vieram de carona em mudança, em 1948. 
Pesquisaram e deiniram a área, acampa-
ram na mata vivendo com os recursos na-

Vitório (ilho mais velho de José), sua esposa  
Ilma e o ilho.
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turais enquanto protegiam a posse. Foram 
fazendo lavouras, a facão abrindo clareira 
na mata. Alimentavam-se de caça, planta-
ram milho e feijão, colheram, venderam e 
voltaram ao Rio Grande do Sul buscar a 
família, que veio de caminhão até o Km 
20 e de lá, aos poucos, foram trazendo a 
mudança a cavalo. Em 1954 izeram con-
trato de promessa de compra e venda com 
a CITLA, que nunca se efetivou. O bom 
daquele tempo era a união entre os vizi-
nhos. Todos se ajudavam, se visitavam. As 
diiculdades com a saúde, educação, co-
mércio e deslocamentos, eram as mesmas 
já descritas por outros pioneiros. Dedica-

ram-se à lavoura de milho e feijão e cria-
ção de porcos soltos na mata de pinheiros. 
Os ilhos mais velhos estudaram na escoli-
nha multiseriada da zona rural. Mas lem-
bra que Osvaldina Fagundes foi a primeira 
professora de Ampére, lecionando na pri-
meira Igrejinha. Vendidos os pinheiros e 
parte da área, estabeleceram-se na cidade, 
onde atualmente moram familiares. Os i-
lhos: Adelino, Adão, Antoninho, Manoel, 
Oudélia, Maria, Teresinha, Eva, Iracema e 
Lizete e netos passaram a atividades dos 
mais diversos segmentos da sociedade.

Antônio de Cena e esposa Hilda Ma-
ria Cena vieram para Ampére em 1953, 
oriundos de União da Vitória de onde vie-
ram a Francisco Beltrão, de caminhão, os 
dois ainda jovens. Até Ampére vieram a 
pé, com a mudança em cargueiros, tocan-
do o gado até linha Bom Princípio, onde 
ainda moram. Com a família Cena, veio 
Navílio Sotana. Antônio e Hilda criaram 

O casal Afonso e Celina na festa de suas bodas.

Antônio de Cena e sua família. 
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dois homens e sete mulheres. Enfrentaram 
a derrubada da mata, roçadas, queimadas, 
lavravam, plantavam manualmente. Nos 
primórdios usavam um Chacho (cavadei-
ra de pau e ou de metal) para colocar a 
semente na terra. Faziam mutirões (puxi-
rões), quando plantavam até meio alquei-
re por dia, o que equivale a vinte litros de 
semente. Criaram nove ilhos. A maioria 
ainda atua na agricultura. As diiculdades 
eram mais nos alimentos, que eram escas-
sos e pouco variados: comiam farinha de 
biju com café; farofa com carne seca de 
caça. Esta também artesanal. Faziam me-
lado e chimia, com cana que cultivavam. 
Pão, às vezes, com farinha de milho mis-
turada à massa de mandioca e batata cará. 
O bom daquele tempo é que tinha mui-
ta caça e pesca, que era a diversão deles. 
Hilda estudou até 4º ano, e Antônio, dois 
dias. No Bom Princípio a escola foi em ca-
sinha de madeira lascada, na morada do 
Sr. Motta. A primeira igrejinha foi “a dos 
Fagundes”. No futebol Antônio Cena foi 
dos fundadores do Esporte Clube Canari-
nho. O primeiro campo, foi parte doado 
por Cena, de área que ainda é de Rafael 
Maronez a quem vendeu parte e o Sr. Mot-
ta doou a sua parte, em 1960.

Henrique e Brandina Brandt. Segun-
do entrevista dada a Hélio Alves, no 25º 
Aniversário do Município de Ampére, vie-
ram para o Sudoeste do Paraná entre 1949 
e 1950, oriundos de Paulo Frontim (Serra 
da Esperança, via Guarapuava), tendo mo-
rado 2 anos no Km 20, com mais “quatro, 
cinco” famílias num mesmo galpão, como 

relata Dona Brandina. Aproximadamente 
vinte pessoas, de famílias parentes, como 
completa o ilho Carlos. 

Mas a história, segundo o ilho Carlos, já 
complicou em Francisco Beltrão, na chega-
da. Era meia tarde, iniciando um chuvisco, 
meio frio. A CANGO não deu licença para 
entrar para a “terra prometida”, pois ain-
da não tinham destino certo, sem rancho 
onde se abrigar. A ponte estava trancada. 
Além disso, as autoridades da CANGO e da 
vila, não deixavam descarregar a mudança 
na vila, em qualquer lugar, o que segundo 
eles era uma solução desumana porque a 
família icaria exposta a diiculdades, ape-
sar da insistência do motorista, que preten-
dia retornar e antes que a estrada de terra 
vermelha, a Pato Branco (trecho pior), i-
casse encharcada, intransitável. Nem tudo, 
porém estava perdido. Como sempre tem 
gente boa. Ao procurarem um lugar para 
pousar, indicaram o Hotel de José Petra, o 
único hotel, acredita Carlos. Este ajudou 
a resolver o problema do motorista e aco-
modação da nova família de Marrecas (vila 
onde a maioria se instalava para dali partir 
para o sertão, ao longo do Picadão). Para 
a mudança o hoteleiro cedeu uma “edícu-
la” inacabada, com muita pulga, a par da 
goteira de outro rancho, por onde tiveram 
que levar a mudança. Não havia soalho, 
pior, construído com o baldrame (vigas) 
cinquenta centímetros acima do chão. A 
licença para ir adiante, não saia.

 Após dias de espera, seu Henrique in-
quieto, passou a “tomar uns tragos” enquan-
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to descobria conhecidos, icava sabendo de 
briques de terra, quando alguém o aconse-
lhou que fosse pelo Picadão, conversar com 
os estabelecidos, para comprar alguma área 
de alguém. Foi no que deu, diz Carlos. No 
Km 20 encontrou Seu Alcidório Vargas, 
um compadre do Rio Grande do Sul, que 
era um bodegueiro no Km 20. Este indicou 
uma família perto do Erval (Km 16), linha 
de moradores entre o Km 20 e Santa Rosa, 
no trecho a Marrecas.  Havia vários mo-
radores. Já havia uma Igrejinha, mas para 
lá chegar teve que tirar as botas para atra-
vessar um riacho. Seu Henrique gostou da 
área de 33 alqueires, por 30 mil réis, mas 
não queria gastar todo o dinheiro, então 
propositou valores menores, até fecharem 
em 28 mil réis. No dia seguinte, por pressa 
da mulher do vendedor, que queria ir em-
bora dali, foram falar com a Administração 
da CANGO. Seu Henrique emprestou um 

cavalo de José Vargas, irmão do bodegueiro 
conhecido no Km 20, e foi receber a trans-
ferência da propriedade. Como já estava 
em casa (em Marrecas), alugou um carro-
ção e levou a mudança e família, na nova 
propriedade. Nessa propriedade, sem for-
ro, dividiu a casa com várias outras famílias 
parentes. Área repleta de pinheiros (que 
deviam ser protegidos, como propriedade 
da CANGO). Cada morador tinha direito 
a apenas seis pinheiros, o que diicultava a 
formação de lavouras. Fato que já registra-
mos em outro momento. Talvez essa possa 
ser a explicação do porquê tanta gente mo-
rou primeiramente na região do Km 20 e 
depois veio para Ampére (compravam ali, 
mas passavam a buscar novas terras, sem 
pinheiros), o que explica também muitos 
posseiros preferirem a costa do Rio Capa-
nema, a região do Quinzinho, pois ali havia 
pouco pinheiro.

Carlos Brandt e esposa Serenita Zuchelli com ilhos.
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Dali dois anos ocorreram diiculdades 
na comunidade do Herval, fatos que foram 
encaminhando a mudança da família Bran-
dt para Ampére, relata Carlos. Essa história 
está no capitulo anexos. Disse Dona Bran-
dina que “- viemos a pé, com cavalos car-
gueiro, com 11 ilhos” (criaram mais 3 em 
Ampére). Inicialmente se estabeleceram 
em rancho de madeira lascada, chão bati-
do, onde morava Jesus Vargas, da família do 
bodegueiro do Km 20, estabelecido próxi-
mo ao Marafon  e Sangalli, na linha Santa 
Teresinha, além do Bairro Santa Paulina. Na 
casa desse, antes de trazer a família, hospe-
dou-se Henrique com seu irmão José, du-
rante o tempo que faziam lavoura (derru-
bada da mata) no Quinzinho, em área de 22 
alqueires, adquirida de José Pereira (com-
padre, segundo Brandina). Terra boa, mas 
dobrada. A esposa Brandina e ilhos (maio-
ria ilhas), continuavam no Herval, Km 20. 
O dono da casa, Jesus Vargas, onde Henri-
que se hospedava, tinha porcada em encer-
ra. Mas, tinha pouca lavoura para garantir 
o alimento dos porcos. Seu Henrique per-
cebia isso. Numa determinada noite, ao en-
torno do fogo de chão da cozinha, o dono e 
o hóspede, se propositaram a troca das pro-
priedades. Jesus teria uma área maior, mais 
lavoura de milho para alimento da porcada, 
se icasse com a propriedade do Quinzinho. 
Mas seu Henrique se comprometia, pela 
área na Linha Santa Teresinha, com uma 
volta: meio saco de feijão e uma lata de ba-
nha. Na manhã seguinte, no clarear do dia, 
Henrique montou um cavalo (não lembra 
Carlos, que na ocasião estava com o pai, 

se era de Jesus ou outro vizinho), rumo ao 
Herval, levar a notícia à esposa, e negociar 
uma lata de banha com os vizinhos Artidor 
e Rogério (talvez de sobrenome Fagundes), 
e retornar imediatamente para garantir o 
negócio, relata Carlos. 

Já estavam aqui, na época: Os Anderle, 
Flora Fritsch, os Fagundes, os Bialeski, os 
Vargas, Tacílinho, os Guedes, Ponciano,  
Anestor, os Câmera e José Motta no Bom 
Princípio. 

“- Era só mato e bichos, mas eu não ti-
nha medo...” diz Brandina na entrevista. 
“- A gente tinha que enfrentar. Atravessei 
o Rio Ampére a nado com uma criança, 
numa enxurrada que cobriu a tora derru-
bada sobre o rio, depois de ter ido visitar 
a família de Anestor, que morava pro lado 
do Km 55. Só me acostumei depois de uns 
cinco anos.” 

Dona Brandina também foi partei-
ra. Diz ela que “ - uma mulher tinha que 
atender a outra, se obrigava. Ia atender a 
pé, longe ou perto, a cavalo, quando tinha. 
Era difícil, sem saber. Depois izemos cur-
so (por volta de 1966, com o Secretário da 
Saúde do Paraná, Arnaldo Busato). Houve 
caso de criança morrer no parto, quan-
do vinha sentada. No meu atendimento 
graças a Deus, nenhuma. Parei, já digo, 
de raiva, por não ganhar nada! Eu era co-
nhecida de longe só pelo vestido. Só tinha 
aquele, sempre o mesmo. ”

Os ilhos de Henrique e Brandina são: 
José (casado com Nadir Costa, RS); Con-
ceição (casado com Daluz Vargas); Juven-
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tina (casada com Silvestre W.); Geraldina 
(casada com Lindolfo Frank); Dina (com 
Alibeto Frank); Eloir (com Eurides Porte-
la da Luz); Carolina (com Miro Portela da 
Luz); Balduina (com José Tavares Freire), 
Osvaldo (com Sônia Tavares Freire); Car-
los (com Teresinha Serenita Zuchelli).

Carlos, que cedeu entrevista em 16 de 
junho de 2019, e sua esposa Teresinha Se-
renita Zuchelli, são os pais de: Jauri; Jamir 
(casado com Lurdes Broca), Jandir; Jaime; 
Sidimar.

Carlos fala da primeira Igrejinha (a do 
atual Bairro Nossa Senhora das Graças), di-
zendo que estava construída acima da fonte 
no atual Portela, com a frente voltada para 
a atual Avenida das Missões. Ali conta ele, 
fora aluno da primeira Professora, dona 
Osvaldina Fagundes a partir de 1954, cal-
cula ele. Lembra quando Luiz Zuchelli foi 
fazer a matrícula de seu ilho Eraldo. Diz 
Carlos que, quando o homem chegou, an-
tes da profa. recebê-lo, lembrou aos alunos 
de levantarem em pé quando um adulto os 
visitasse, saudá-lo e esperassem até o visi-
tante ou a professora mandar sentar.  Ao 
adentrar a salinha, Seu Luiz foi assim re-
cebido. Carlos ria quando contava que Seu 
Luiz dizia que seu ilho Eraldo sabia ler, es-
crever, entendia de tudo. Mas precisava fre-
quentar a escola porque estava mais franco 
nas quatro operações. Diz que a turma se 
olhou e uns comentaram: amanhã vamos 
conhecer esse doutor. Na manhã seguin-
te entrou um aluno novo. “ - Magro e alto 
como uma taquara”, diziam seus colegas, 

conta Carlos. Quando a professora fazia al-
guma pergunta, alguns caçoavam dizendo: 
“ - professora pergunte ao nosso novo cole-
ga que ele sabe. ” Acrescenta Carlos: “Nem 
sempre sabia responder as perguntas, mas 
no salto altura, ninguém ganhava dele. Às 
vezes aprontavam o menino. Seguravam a 
taquara, causando queda do atleta, se ele 
enroscasse, ou se erguiam a baliza (deve-
riam apenas pousá-la na mão). Mas no sal-
to livre, saltava pinheiro caído, de mais de 
um metro e meio.”

Carlos conta também que numa oca-
sião receberam o Prefeito de Capanema, 
Otávio de Mattos. Segundo Carlos, que 
estudou a partir de 1954, a visita do Pre-
feito então deverá ter sido entre 1954 e 
1955. (Na criação do Município de Capa-
nema,1951, Ampére pertencia a Capane-
ma, apesar de no mapa de Santo Antônio, 
datado de 1953, constar os acidentes geo-
gráicos de Ampére, como parte de Santo 
Antônio. E mais, a partir de 1954 Ampére 
ser tratado como Distrito de Santo Antô-
nio (Lei 253, de 16 de novembro de 1954). 

Segundo narrou Carlos Brandt, vamos 
descrever também um conlito no tempo 
das posses de terra, ocorrido com a família 
Brand, especialmente para retratar como 
algumas situações, não comuns, mas que 
ocorriam.

 Dois anos que a família Brandt estava 
morando no Herval, a comunidade cres-
cendo, houve a inauguração de Escola. Era 
um dia muito frio. Mas a família Brandt 
foi toda para a festa. Na festa, mesmo sen-
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do familiar, como de costume os homens 
todos com armas na cinta. Facas para cor-
tar a carne. Por motivo do frio a cachaça 
rolava solta. Só que a “temperatura” de vá-
rias pessoas, à meia tarde, estava alta. Con-
ta Carlos que o pai Henrique, sentindo o 
clima, reuniu a família e foram para casa. 
Mas nem estavam tão distantes, pois ainda 
podiam avistar o local da festa, ouviram 
gritos, mas sem disparo de armas de fogo. 
Umas horas da noite, bateram palmas no 
pátio, eram um compadre (solteiro) e seu 
irmão. Recebidos na casa, disseram que 
estavam se despedindo e que deixariam 
uma área de terras de dois alqueires, uma 
várzea sem pinheiros, confrontante da 
propriedade de Seu Henrique, para a ad-
ministrar pela ailhada, já que essa área, 
segundo normas em vigor, não podia ser 
comprada nem vendida, pois a CANGO 
não dava transferência de áreas pequenas. 

E isso seria porque o irmão mais moço 
teria sido provocado e chamado de “nego 
sujo” ou coisas do tipo e matara um senhor 
durante a festa, da família Bufon (de cuja 
família, deveria ser, diz Carlos, havia um 
advogado em Francisco Beltrão). O moço 
teria desferido um golpe de alavanca de fer-
ro, na cabeça do velho (Segundo lembran-
ça de criança, diz Carlos, devia tratar-se de 
homem de 80 anos a mais). Seu Henrique 
teria considerado providencial essa área, 
boa para cultivar arroz, por exemplo. Com 
o apoio de seu irmão José iniciaram a der-
rubada da mata. Iniciado o desmate, teriam 
recebido pelas mãos do bodegueiro  do lu-
gar, uma notiicação de Embargo do des-

mate, subscrita por um iscal da CANGO, 
conhecido por Dinartão. Apesar disso, Seu 
Henrique decidira terminar o serviço, pois 
não considerou o envio do tal documento 
algo a ser levado a sério, pois não vinha da 
fonte, nem seria assim o procedimento de 
alguma autoridade.

Quase no inal do serviço, avistaram vi-
sitas, à distância. Para prevenir qualquer 
problema maior, posicionaram-se ele, seu 
irmão José e mais peões de coniança, com 
as espingardas e revólveres sob folhada, ao 
alcance da mão, se necessário fosse. A visi-
ta, também em quatro homens: Dinartão, 
Domingos (Vizinho que pretendia a área, 
pelo que tudo indicava), e mais dois auxi-
liares, todos armados. Aproximaram-se a 
uns quinze metros, tranquilos pois viam 
homens sem camisa, desarmados. Dinarte 
teria saudado e explicado que estava vindo 
para embargar o serviço, dizendo que havia 
mandando um embargo de desmate, mas 
agora, como aquele não fora obedecido, 
estaria embargando a queima, enfatizando 
que nova desobediência poderia produzir 
punição. Terminada a ameaça, Dinartão 
teria esboçado sua retirada, quando Seu 
Henrique, conta seu ilho Carlos, teria pe-
dido licença para falar. Teria iniciado pela 
ameaça, dizendo que não seria de bom tom 
ameaçar um homem pela dor, sofrimento, 
em virtude de uma punição, pois homem já 
vem a este mundo com sofrimento e chega 
ao im da vida com sofrimento. E que isso 
não faria diferença para um homem, ame-
açando pela dor, não icaria bem. E quanto 
aos embargos, disse que iria concluir o tra-



111

balho derrubando as últimas árvores que 
restavam e convidou a comitiva para que 
assistissem. E, que poderiam voltar trinta 
dias depois para assistir à queima, porque 
não respeitaria aquele tipo de embargo, 
sem uma prévia conversa de averiguação 
dos fatos, partindo de alguém, que fosse o 
que fosse, seria um subalterno de outrem, e 
que por isso não teria o poder para uma ati-
tude e decisão dessa natureza. Mesmo que-
rendo retrucar, Seu Henrique com a mão 
teria acenado para que aguardasse, saiu de 
lado, na frente de seus companheiros sem 
dizer mais nada.

Em casa, diz Carlos, o pai explicou o 
ocorrido, alertando para a data da queima, 
e que falaria com vizinhos para ajudar nes-
sa tarefa, lembrando que os homens pode-
riam voltar, que os ignorassem e que, ele e 
seu irmão José estariam indo para Ampére, 
“cortar uma área” lá. Seu Henrique teria 
ido até vizinhos de nomes Rogério e Arti-
dor (talvez de sobrenome Fagundes), “bem 
abancados”, que tinham lavouras bem cui-
dadas e que já tinham a plantadeira a mão, 
contratando-os para plantio de arroz, para 
logo depois da queima da várzea. Ali Seu 
Henrique explicara a atitude de embargos 
do Fiscal rural e que não saberia os próxi-
mos passos, mas que iria conhecer a região 
do Ampére, para não estar na hora da quei-
ma da mata. Esses vizinhos, inluentes na 
região, teriam pedido para que deixassem o 
caso com eles, que tomariam providências. 

Dona Brandina, com seus ilhos, depois 
da queima da várzea, cultivaram arroz e 

outras culturas, não somente ali, mas em 
pedaços da sua propriedade, nos vazios da 
mata de pinheiros, enquanto em Ampére 
não tivesse onde acomodar a família e não 
antes de vender no Km 20.

Em Ampére, Henrique e seu irmão 
José, conheceram Jesus Vargas, da família 
do bodegueiro do Km 20, proprietário na 
Linha Santa Terezinha, onde se hospeda-
ram, por muitos meses, enquanto faziam 
desmatamento e lavoura na área adqui-
rida na região do Rio Quinzinho. Nesse 
espaço de tempo, Dona Brandina teria 
recebido uma notiicação da Administra-
ção da CANGO, para que Seu Henrique 
fosse até seus escritórios. Como se tratava, 
agora, da parte de autoridades, era preciso 
atender. Seu Henrique estava em Ampé-
re. Dona Brandina emprestou um animal 
de montaria e foi a Marrecas e na CAN-
GO justiicou a ausência do marido, que 
depois de algum tempo, sabendo da con-
vocação, emprestou cavalo em Ampére e 
se apresentou nos escritórios da CANGO, 
onde justiicou seu procedimento com o 
Fiscal rural Dinartão. Na desistência da 
área vendida no Km 20, requereu o direito 
sobre a área comprada no Quinzinho. Não 
sabendo o que fazer com os dois alqueires 
da ilha, ofereceu-os ao pessoal da Admi-
nistração, que lhe disseram que vendes-
se. Pediu então que dessem a permissão 
a dois alqueires a seu irmão, no Ampére, 
o que não aceitaram, pois ele era solteiro. 
Argumentou então Henrique de como o 
moço padrinho da ilha, podia ter os dois 
alqueires que doara, se ele era solteiro. 
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Não foi concluída a conversa sobre o que 
foi feito dos dois alqueires: se a CANGO 
icou com a área em troca de dois alquei-
res para o José, em Ampére, ou que im foi 
dado para a polêmica área.

Esta história foi transcrita sob autoriza-
ção de Carlos Brand, que a relatou, para 
mostrar como mesmo uma pequena área 
poderia terminar em inal trágico. Isso faz 
pensar quantas áreas grandes, motivos de 
disputas, acabaram em tratamentos vio-
lentos e trágicos, no processo de assenta-
mento dos posseiros que vieram a procura 
de terras. Muitos foram os entrevistados 
que relataram terem “cortado uma área”, 
ou comprado de posseiro, de demarcar 
áreas permitidas pelo iscal, de ter pago 
um valor de entrada, “de sinal de negócio, 
” e na hora de tomar posse, com a família, 
com a mudança, encontrar outro posseiro.

Valentim Menin e Pierina Gof Menin 
são os Patriarcas da Família Menin em 
Ampére. É família numerosa em Ampére. 
Valentim e Pierina tiveram quinze ilhos: 
Irma, Severino, joão, Olindo, Paulo, Nair, 
Olímpio, Dante, Luiza, Santina, Iraci, Er-
minda, Jeni, Dair e Domingos. Irma veio 
casada, doze casaram aqui e dois continu-
am solteiros. Família importante para a 
Comunidade da Santa Inês, e consequen-
temente para Ampere, sempre pronta e 
envolvida nos interesses comuns.

João Menin, foi entrevistado pela Aca-
dêmica da Famper, Ângela Maria Cesca, 
em 2010. Disse João ter vindo de Itatiba, 
RS, com os pais e irmãos em 1955, para 
Ampére trazendo roupas e comida, em 

cargueiros (as pessoas vinham a pé), pelo 
famoso Picadão, de Km 20 a Ampére e 
abrindo picadas, de Ampére a Santa Inês. 
Falou que quando aqui chegaram, já mora-
vam os vizinhos: Vicente Paini, José Sotana 
e João Sotana. Dedicaram-se, por muitos 
anos à atividade agrícola, morando na San-
ta Inês. Família de gente forte para o traba-
lho rural, que, com o advento da Escola em 
níveis mais elevados de estudos e, a partir 
dos anos noventa, o trabalho nas fábricas, 
trouxe também os pais para a cidade. Hoje 
poucos estão na atividade agrícola. 

João lembra que ajudou a custear as 
pessoas que foram a Curitiba levar a docu-
mentação para emancipação de Ampére.

Severino Menin, morava entre a Li-
nha Bom Princípio e Linha Santa Tere-
sinha (Posto Shell). Era o coveiro oicial 
responsável pelos sepultamentos e demais 
controles do Cemitério enquanto admi-
nistrado pela Igreja Católica, até meados 
de oitenta, quando o Prefeito Izair Muni-
cipalizou o Cemitério da cidade.

Paulo Menin e a esposa Maria Câ-
mera. Paulo é ilho de Valentim Menin 
e Pierina Gof.  Maria é ilha de Antônio 
Câmera e Ana Demarchi. Paulo e Maria 
frequentavam o terço no Capitel, ediica-
do pela família Câmera, na encruzilhada 
descida para a Linha Mamédio Gomes e o 
caminho para Linha São Paulo. Depois do 
terço, muitos icavam de “prosa” com vi-
zinhos e amigos e eles como outros casais 
enamorados icavam também, namoran-
do à moda da época, conta Paulo: próxi-
mos, mas corpos separados, olho no olho, 
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João Menin e familiares

conversando, na estrada, de mãos dadas. 
Beijos raros. Casaram em 1967 na Igreja 
de Bom Princípio. Tiveram cinco ilhos: 
Elenice que casou com Gilberto Damião 
reside em Toledo, PR, são os pais de Alys-
son e Ana Paula; Ademir casou com Josia-
ne Guesser (Toledo); Rosilei, casada com 
Adriano Fagundes, reside em Ampére, 
PR; Cleimar casado com Noeli Rodrigues, 
reside em Realeza, tem duas ilhas; Keli, 
casada com Leonardo da Costa, residem 
em Florianópolis, SC. 

Paulo e Maria sempre viveram na agri-
cultura, diversiicando os produtos, sem-
pre cultivando preferencialmente para a 
alimentação da família, vendendo o ex-
cedente. Criavam suínos e gado, tendo 
sempre carne e leite. Atualmente abando-

naram a criação de porcos, uma vez que 
hoje é por sistema de integração com fri-
goríicos, o que é inviável para pequenos 
suinocultores. Cuidavam e ainda mantém 
um parreiral, vendendo uvas e fazendo 
vinho e vinagre. Atualmente a lavoura é 
trabalhada com máquinas como trator ou 
colheitadeira o que é tecnologia de pou-
cos anos. Anteriormente fazia-se tudo na 
força humana, “a braço”: roçava, lavrava 
com arado de boi, limpava o inço a enxa-
da, colhia com foicinha, a mão, plantava 
com máquina manual. Todos os ilhos 
trabalhavam o dia todo, faziam as tarefas 
escolares a noite, conta a família. Mesmo 
com agricultura familiar, mantiveram 
condições para criar seus ilhos com saú-
de, na honestidade, no respeito aos outros, 
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educando-os, inclusive em nível acadêmi-
co, apesar das distâncias para isso. Paulo e 
Maria relataram que às vezes era difícil dar 
conta da roupa, calçado, material escolar, 
mas sempre davam um jeitinho, mesmo 
quando a lavoura não ia bem. Mas, em 
casa, todos ajudavam e ainda ajudam.

Paulo foi Ministro da Eucaristia na Co-

munidade de Bom Princípio, entre os anos 
1984 e 2006. Nesses vinte e dois anos, visi-
tava doentes, levava a comunhão. Quando 
tinha velório na Comunidade, conduzia as 
orações, os cantos. Conta Paulo que numa 
ocasião morreu, já de madrugada, uma 
pessoa da Comunidade, familiares não 
sabiam o que fazer, como e o que rezar, 
chamaram o Ministro Paulo, que abaixo 
de chuva forte, foi apoiar a família. Para 
atuar como Ministro precisava partici-
par de cursos de formação, reuniões, que 
ocorriam durante a semana ou mesmo aos 
sábados. Aos sábados e domingos, muitas 
vezes tinha que cuidar da cantina, do jogo 
de bochas, para fazer caixa para a Comu-
nidade da Capela.

Lembraram também de quando eram 
mais jovens, das diversões: jogo de bo-
cha entre casais, dos bailes, das festas, nos 
tempos sem maiores compromissos. Pau-
lo está entre os times campeões de bocha 

Casamento de 
Paulo e Maria, com 
os irmãos de Paulo.

Elenice, Cleimar, Keli, Ademir, Rosilei, Pai Paulo 
Menin e mãe Maria Câmera.
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e outros jogos, em diversos campeonatos 
municipais. Naquele tempo o futebol era a 
diversão preferida pelos homens. Enquan-
to as mulheres com as crianças icavam 
em casa. Restava torcer que alguma amiga 
a visitasse. Para jogar futebol com outras 
equipes boas era necessário ir a outras lo-
calidades, que em outra ocasião faziam o 
chamado jogo de volta. As festas da Igreja 
e Escola eram a alegria das crianças. Tinha 
o jogo da pescaria, corrida do saco, acertar 
o alvo, bola na lata, pegar o pato, a casinha 
do coelho ou do porquinho da índia, roda 
do cavalinho escolhido, que parava no nú-
mero de certo prêmio, entre outros. Era 
uma grande diversão. O pior é que nesses 
dias “furava” o bolso do papai. Não havia 
dinheiro que chegasse. 

Entre as famílias da vizinhança se man-
tinha bom relacionamento. Era gostoso 
fazer essas visitas denominadas de “seron” 
(pronunciado ceron), (derivado do Italia-
no = sera, que signiica tarde, noite, noi-
tada). Era uma alegria para todos. Muitas 
vezes se organizava jogo de baralho, bro-
do, cantoria em italiano, alguma comemo-
ração. Tudo a base de lampião de querose-
ne ou a gás. “Como era divertido depois 
de um dia de trabalho”.

A visita da Capelinha de Nossa Senho-
ra, ensejava também esse encontro, que 
não se caracterizava como seron. Rezava-
-se o terço com a participação das famílias 
da vizinhança. Para algumas famílias era 
uma semana de participações. Nessas oca-
siões a demora era terminar a reza e re-

tonar para a casa. Poucos se demoravam, 
até para não molestar o vizinho da vez da 
visita da Capelinha, pois a maioria preci-
sava acordar cedo na manhã seguinte. A 
não ser se no dia seguinte fosse dia Santo 
de Guarda ou feriado, que até meados da 
década de sessenta eram muito mais que 
hoje. Nesse dia era como domingo: obri-
gação de ir na reza do terço ou Missa e 
orações próprias em louvor e petição ao 
Santo. Na época também era preceito es-
tar em “jejum” de pelo menos uma hora 
antes da Missa para poder comungar. O 
pão sagrado era colocado pelo Padre que 
distribuía a comunhão, na boca dos iéis. 
Era também muito usual, se tivesse Missa, 
confessar antes. Até meados da década de 
sessenta, a Missa era rezada em língua La-
tina e o Padre icava de costas para o povo. 
Hoje se vê como as mudanças que ocor-
reram com o Concílio Vaticano II, as ce-
lebrações serem na Língua nativa de cada 
povo, tornou o entendimento e a oração 
clara e objetiva. A celebração da Semana 
Santa também era muito mais rigorosa. 
Quase não se trabalhava desde a quinta-
-feira. Não devia se fazer muito ruído mas 
rezar muito. As cerimônias eram geral-
mente mais longas.

Outro momento interessante era “o fe-
licitações” de Natal ou Ano Novo feito por 
crianças e jovens. No amanhecer do Natal 
ou Ano Novo iam na casa das pessoas fa-
lando em alta voz “Bom Natal”. Geralmen-
te ganhavam alguns doces. Na passagem 
do ano igualmente, dizendo “Bom Prin-
cípio do Ano”, “Ano Novo”, e aguardavam 
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alguma moeda. Diicilmente alguém se 
negava a receber esses votos e a fazer um 
agrado a elas. Bons tempos, como alguns 
dizem com saudades.

Miguel Torrezan casado com Nathá-
lia Tereza Giasson, veio de Vargeão, SC, 
onde por falta de estradas parou três anos, 
oriundo de Antônio Prado, RS, com os i-
lhos Francisco, Emílio, Pedro e Domingos 
para chegar em Ampére em 1954, quan-
do já tinham mais Helena, Eliseu e Hugo. 
Adquiriu a área de terras, hoje Bairro In-
dustrial III. Ficaram 28 dias em Marrecas, 
morando em barracos, até abrir a picada, 
acompanhado por Genuíno Bulgarelli e 
Anestor Fortunato. Este já morava em 
Ampére, desde 1950 ou 1951. Miguel sou-
be no tempo de Exército que no Sudoeste 
do Paraná teria terras para ex-militares 
e que seriam terras férteis. Teve que pa-
gar para os atravessadores, como de cos-
tume. Construíram na ocasião uma casa 
(de apenas um telhado, uma “água”), para 
Anestor Fortunato, que se torna grande 
produtor de feijão e criador de porcos. A 
segunda casa é para Genuíno Bulgarelli e 
por último Miguel Torrezan. Tudo indica 
que as três famílias vieram juntas, apesar 

que Anestor Fortunato da Silva tenha re-
ferência de 1950 ou 1951. Apenas as três 
famílias se ajudaram. Depois desse tem-
po nasceram ainda cinco ilhos de Torre-
zan: Irineu, Marlene, Marilene, Antônio e 
Adelar. Nessa época, trabalhavam na ter-
ra, plantando, construindo abrigo para os 
animais e famílias. Havia muitos animais 
selvagens. Muitos posseiros viviam ape-
nas da caça e pesca, pinhão e outras frutas. 
Para subsistência plantavam alguns pés de 

Casamento de Eliseu Torrezan. Pais ilhos, genros 
e noras No meio, Miguel Torresan.
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mandioca, milho, feijão, cana. Havia inú-
meras varas de javalis, tatetos, antas, capi-
varas, quatis, lontras e pacas, muitas vezes 
caçados em exagero, pois esses animais 
destruíam as lavouras. Em 1957, Torre-
zan foi a Francisco Beltrão com espingar-
da emprestada do Marmentini do Km 52, 
na defesa dos posseiros contra a CITLA. 
Quando já mais tranquilo e equilibrado, 
ilhos encaminhados, morreu. Morrer, por 
morrer, todos morrem. No entanto a mor-
te de Miguel foi quase encomendada pelo 
próprio para inaugurar o sino da torre da 
atual Matriz. Miguel passou depois do al-
moço, na rua defronte e de dentro do carro 
perguntou para Achyles Dettoni e Hilário 
Bulgarelli, que estavam no pátio da Igreja 
observando a instalação: - quem será que 
vai inaugurar o sino? E seguiu caminho. 
Às 19h daquela tarde o sino bateu três ve-
zes três badaladas. Miguel Torrezan mor-
rera num acidente no bueiro 
da Avenida das Missões sobre 
o Riacho Santa Terezinha (em 
obras na pavimentação), coli-
dindo com caminhão dirigi-
do por um ilho de Cecconi. 
Mais um detalhe: o caminhão 
era de propriedade de Eliseu 
Torrezan, ilho do falecido.

Divertida foi a cena de uma 
corrida, perto do Educandá-
rio São Miguel, numa data 
cívica, correndo um gordo 
(Torrezan) e um magro, mas 
grande, (Gervásio Ferlin). 
Miguel Torrezan estava na 

dianteira, um pouco antes da ponte, onde 
era a chegada, resolveu reduzir a corrida 
e olhar para trás. Nisso passou Gervásio. 
Torrezan não teve mais arrancada, conta 
o ilho Chico Torrezan. Miguel Torrezan 
se orgulhava também por ter dado nome a 
uma sanga, conta Chico. Ao passar por tal 
sanga, atolou a ponto de “perder” seu cal-
çado típico da época, para o trabalho. Ao 
identiicar aquela água, junto à Prefeitura 
denominou-a de “Água das botas.”

Genuíno Bulgarelli. Segundo entrevis-
ta com a viúva Margarida, em setembro 
de 2013, por Acadêmica da Famper, relata 
que veio para Ampére em 1954, oriundo 
de Ponte Serrada, SC, de carro até km 30 
e de lá até km 57, a pé. Morava na atual 
Linha Itaipu, onde conseguiu da CANGO 
20 alqueires, trabalhando como agricultor 
até 21/01/1975, quando veio a aposenta-
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doria, passando a viver do uso fruto das 
propriedades e aluguéis. Para chegar até 
Ampére, hoje linha Itaipu, foi trabalhoso 
pois a mudança somente veio em cami-
nhão até o Km 30 e de lá para cá, a pé e 
cargueiro. Animais vieram andando. Va-
cas até morreram logo depois. Para chegar 
a Ampére, a história é semelhante a vários 
do seu tempo, a exemplo de Torrezan, vi-
zinho. Os ilhos se encaminharam na vida, 
a maioria partindo para outras atividades. 
Ainda antes da aposentadoria vieram mo-

rar na cidade, deixando ilhos na lavoura. 
Cidadão muito cristão “Cristão de Deus” 
como ele dizia, sempre que necessário 
trabalhava para a causa da Igreja e tam-
bém da comunidade. Reconhecido como 
“fabriqueiro” da Igreja Matriz (encarrega-
do de receber/cobrar o dízimo e ofertas 
para a Igreja, geralmente nas safras dos 
produtos, in natura). Foi uma das pesso-
as que preparou madeiras para construir o 
barracão ao lado da Igreja na Praça. Desse 
trabalho colaborou a sua esposa Margarida 
Corso, ajudando a serrar, farquejar (tornar 
reta, alinhada, esquadrejada) madeiras de 
pinheiros cortados no pinhal do Carvalho, 
próximo onde hoje é a represa da Sanepar, 
mas no lado direito do rio, para construir o 
barracão social da Igreja Matriz. Ajudou em 
várias diretorias de Igreja. Desde que veio 
morar na cidade, era dos voluntários que 
abria e fechava as portas e janelas da Igreja, 
fazia a coleta. Estava sempre disponível para 
as liturgias ou onde a Igreja precisasse dele. 
Depois de alguns anos enfermo, faleceu em 
23/08/2013. Filhos: Italcir, Zulma, Arman-
do, Salete, Hilário, Nair, Rubens, Maria. Fi-
lhos e netos cidadãos de trabalho, de vida 
comunitária e bons proissionais.

Artêmio David. Veio para Ampé-
re, de linha Santa Rosa, Marrecas (hoje 
Francisco Beltrão – PR.) por volta do ano 
1957. Em Santa Rosa chegou vindo de 
Iputinga, Município de Encantado, RS, 
dois anos antes (1955). 

Como em Santa Rosa era tudo pinhal, 
não se podia fazer roça (era proibido der-

25 anos de casamento, em 1972. Da esquerda: 
Italcir, Salete, Armando, Maria, Genuino 
Bulgarelli, Margarida Corso Bulgarelli, Rubens, 
Nair, Hilário, Zulma.

Abaixo: Bodas de diamante em 2007.
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rubar pinheiro), Artêmio procurou em 
Ampére, então Município de Santo Antô-
nio, local reconhecido como mato branco 
(sem pinheiros), para lavoura. O local de-
inido foi onde a propriedade, ainda hoje, 
é conhecida como Água Branca, na cabe-
ceira da nascente do Rio Ampére, onde 
comprou entre quarenta a cinqüenta al-
queires de terra. 

Casado com Verônica Brugneira, são 
os pais de: Alécio (era casado com Caro-
lina), Adarci, Avaldir (casado com Lurdes 
Marafon), Algenir, Altemiro, Adair, Altair, 
Edite (casada com Mário Milioli), Eneli 
(casada com Jeferson Dresch), Elza (era 
casada), Elisa (casada com Gelson). 

Conta Antônio Pícolli, como amigo 
e ailhado de Artêmio, conterrâneo,de-
le,  solteiro, veio cuidar da terra, cultivar, 
iniciar a morada para Artêmio, que veio 
dois anos depois. Seu rancho era por per-
to de onde é hoje Linha Santa Apolônia, 
próximo de Donadel (quem o trouxe para 
conhecer o lugar). Conta Antônio que ia a 
Marrecas de carroça, mas acabava voltan-
do a pé, perdia a carona de volta, porque 
a carroça voltava com mais carga do que 
quando ia.  A Marrecas ia para visitar Ar-
têmio e outros amigos. Aproveitava para 
comprar munições e alguns itens, para o 
que precisava recorrer ao dono da terra 
que cuidava ou do comerciante Kroda, a 
quem vendia feijão, arroz, mais tarde, por-
cos. Os porcos eram tropeados até Linha 
Planalto ou até São Salvador, onde vinham 
buscar de caminhão. 

A caça, nos primeiros anos era inten-
sa: tateto, porco do mato, veado, pássaros 
grandes. Havia também tigre. A caça era 
provida aos domingos, feita charque. As-
sim faziam também com as demais carnes, 
como a de porco. Embutiam em salame e 
defumavam. Na verdade, diz Antônio, to-
das as carnes eram bem salgadas e defu-
madas para conservar e afastar moscas va-
rejeiras e os animais carnívoros. No mato 
de caça, onde tinha porco do mato, o tigre 
ia atrás. Os porcos andavam em ila india-
na. O tigre pegava o último ou algum que 
se perdia. Caçador cuidava disso, para não 
ser surpreendido. No mínimo para não le-
var susto. Onde passavam os porcos sel-
vagens, virava valeta, porque eles iam um 
atrás do outro, em número de dezenas, às 
vezes centenas. Para a caça destes tinha 
“ciência”, pois estes  atacavam o caçador: 
O caçador levava em conta até o rumo 
do vento, para que eles não percebessem, 
conta Antônio.
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A mudança de Artêmio David veio de 
Francisco Beltrão, em caminhão do co-
merciante Kroda. Por reconhecimento de 
Artêmio, no casamento de Antônio e Lira, 
os convidados foram de caminhão de co-
merciante de Linha Planalto, Município 
de Francisco Beltrão, de nome não lem-
brado, talvez Potrick, que possuíam inclu-
sive moinho. Artêmio David dedicou-se 
à agricultura, morando na propriedade 
“casa branca” por muitos anos, mudan-
do para a cidade de Ampére no inal da 
década de setenta, onde trabalhou como 
zelador das escolas, cuidando da limpeza 
de pátios, pequenos consertos, cortando 
as gramas. Foi o primeiro a exercer essa 
atividade como funcionário do município, 
atuando inclusive nas Escolas Estaduais. 

Dinarte Castanha veio morar em 
Ampére em 1954. Foi um amperense 
muito simpático, alegre e de bem com a 
vida (entrevistado pelo Prof Inácio em 
16/06/2011). Foi um grande produtor de 
enxertos. Não tanto pelo volume de mudas 
produzidas, mas pelas experiências reali-
zadas. Apesar de nos contar que a maioria 
das fruteiras (laranjeiras, bergamoteiras, 
estas as mais solicitadas) que havia até 
trinta anos passados, na região, foram 
mudas por ele vendidas. Vendia também 
frutas. Dinarte Castanha, com vinte anos 
de idade, se estabeleceu por um tempo em 
Santana, Município de Renascença. Casou 
com Olivia Corlessi, uma moça de São 
Lourenço, SC, onde morou, na casa do so-
gro, por quatro anos, trabalhou plantando 
dez alqueires de trigo e milho. A mudan-

ça de São Lourenço para Renascença e 
depois a Ampére foi de carroça de mulas 
até Francisco Beltrão e depois até Ampére, 
fazendo em média 15 km por dia. Lem-
bra que de São Lourenço a Marrecas tinha 
estrada de caminhão. Foi de carroça até 
na casa do falecido Angelino Veiga e de lá 
até a Linha Santa Rita de cargueiro, por-
que carroça ainda não passava. Em 1960 
mudou-se para o Km 52, realizando seu 
sonho, morar naquele lugar, cuja beleza 
fora a atração para trazer Dinarte para o 
Ampére. Foi onde teve grande visibilidade 
e notoriedade pelos enxertos que fazia.

João Maria Leirias (por vezes referi-
do como Leirias) dos primeiros pioneiros 
fundadores de Ampére, nesta localidade 
exerceu sua cidadania entre 1954 a 1983. 
Nascido em Joaçaba, SC, de pais portu-
gueses, veio com seus pais e parte de seus 
irmãos, mais outros familiares, e se esta-
beleceu onde hoje é Água Doce, em 500 
alqueires de terra, lugar que lembra de 
onde estavam vindo, Água Doce, SC. Foi 
segundo Joao Maria Leirias, uma epopeia, 
com começo difícil em tudo. Mas que teria 
valido a pena. Eram irmãos de João Maria 
Leiria: Generoso, Nestor, José, Cinhana, 
Mariazinha, Alzira, Francisca, Rosária, 
e Santa, segundo Livro Biográico. Seus 
pais são: Alexandre Antônio Leiria e Ju-
venilia Alves dos Santos. E, segundo relato 
de Ivo Vieira, ilho de Alzira, conirmado 
por Alexandre, Seu João Maria Leiria e a 
esposa Iracema Ferreira Campos são pais 
de: José Maria de Jesus Leirias, Alexandre 
Antônio Leirias, Sebastião da Cruz Lei-
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rias, Adão Sebastião Leirias, Jorge Juvenil 
Leirias, Margarida Leirias, Terezinha Fáti-
ma Leirias. 

Nos inais de semana trabalhavam cole-
tivamente abrindo estradas e construindo 
o que era de interesse coletivo. Tiveram 
apoio da CANGO para o seu reassenta-
mento. Antes de vir a Ampére, João Maria 
Leiria atuou na lavoura em Água Doce, 
onde foi também professor. Em Ampére 
continuou como Professor, nomeado pelo 
Estado do Paraná, tendo atuado na Linha 
Água Doce e Santa Rita até tornar-se po-
lítico. Naquele tempo professor recebia 
apoio da comunidade. Como professor 
não tinha tempo para cuidar da lavoura, a 
comunidade se reunia e fazia puxirão para 
cuidar da roça do professor, conta Leiria. 
Mudou para a cidade, próximo de onde é 

o Corpo de Bombeiros, atual. João Maria 
Leiria e seu ilho Alexandre Antônio Lei-
rias, visitaram o Prof. Inácio. Leiria falou 
muito da história de Ampére, fatos que já 
registramos em outros momentos, mas 
que conirmam muita história de Ampére, 
vivida, quando deixou livreto biográico. 
João Maria Leiria e a esposa Foi Vereador 
elegendo-se em 1961, pelo PTB, com 111 
votos e em 1965, pelo PDC, com 81 votos. 
Presidente da Câmara, assumiu tempo-
rariamente (até fechar o mandato) a Pre-
feitura de Ampére em 1965. Isso foi nos 
últimos meses do mandato de Augustinho 
Gnoatto e Arcebílio da Silva, em razão 
de abandono do cargo destes, na quali-
dade de Presidente da Câmara, assumiu 
a Prefeitura Municipal de Ampére. Para 
fechar o exercício Financeiro recorreu 
e obteve do Governador Ney Braga, C$ 

Festa do nonagésimo 
aniversário de João Maria 
Leirias.
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15.000.000,00 (quinze milhões de cruzei-
ros), conta Leiria. O Município, além da 
crise inanceira sofrera trauma político 
com as mortes ocorridas, no último dia 
das campanhas políticas para o segundo 
mandato, realidade que Leiria domina-
va. Leiria foi sempre presente, atuante e 
líder na Política. Intermediava a solução 
de problemas do povo junto à órgãos po-
líticos e governamentais, segundo entre-
vistados. Inaugura o prédio do Grupo Es-
colar de Ampére, de quatro salas de aula, 
cozinha, administração e dois WC (Sem 
água: ainda não havia sistema de abaste-
cimento de água e o poço cavado, não deu 
água). Nessa obra atuou como provedor e 
“iscal do Governo”. Pedro Santolin con-
ta que trouxe cargas de tijolos para essa 
construção. Em 1968 movimentou a Câ-
mara de Vereadores com CPI, comissões 
e conselhos. Candidatou-se a Prefeito em 
1969. Perdeu a eleição quando foi eleito 
Nelson Parizotto, para o mandato de três 
anos. Foi dono do Cartório de Ampé-
re até vender para Casemiro Kessler em 
1964. Foi administrador do FUNRURAL 
nos anos 1970. Reside desde 1983 na ci-
dade de Foz do Iguaçu.

Sebastian Fritsch, morador da linha 
Sarandi, hoje Santa Izabel do Oeste, che-
gou em 1955 com a intenção de instalar 
uma serraria. Enquanto essa ideia ia se 
concretizando, fazia fretes trazendo mu-
danças do Sul. Quando saia do Sul com 
uma mudança, já o contratavam para que 
voltasse buscar outras (outras porque vi-
nham em várias famílias numa viagem 

só.) No movimento de Revolta dos Possei-
ros em 1957, icou retido, com mudança, 
por dez dias. Em Sarandi, quando foi co-
brar um pinheiro que lhe deviam, foi mor-
to pelo devedor. Tinha 34 anos de idade, 
deixou nove ilhos, dentre os quais, a Pro-
fessora Neuza Fritsch Lopes, moradora da 
linha São Pedro (informações de Joice Lo-
pes Soranzo).

Vicente e Rosa Delani e nove ilhos são 
oriundos de Itatiba do Sul, RS, em janeiro 
de 1954. Chegando em Francisco Beltrão 
não puderam seguir viagem, a ponte sobre 
o Rio Marrecas estava fechada em virtude 
de mandado judicial por causa da disputa 
entre o Governo Federal (CANGO), es-
tadual, as companhias de terras, entre as 
quais a CITLA. Acamparam em casa de ir-
mão de Vicente, por uma semana. Vicente 
veio a pé para ver os negócios, como nada 
deu certo, voltou a Francisco Beltrão e ar-
rumou um caminhão e veio como “con-

Sebastião Frits, sentado, à direita, sobre o capô de um 
dos seus caminhões. Detalhe da foto de capa.
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trabando”, pois alegaram mercadoria para 
comerciante do Cotegipe, descarregando 
tudo no Km 30, num galpão de fumo do 
Seu Zeca, por mais três dias, enquanto 
Vicente convenceu seu Antônio Câmera 
e seus ilhos Avelino e Vitorino a busca-
rem a mudança, com três carroças. A se-
nhora de Vicente, Rosa Bareta, veio a pé 
com uma criança no colo. Ao chegar na 
casa comprada, não puderam entrar, mais 
uma vez barrados, agora por João Ortiz, 
guarda glorestal da CANGO e tiveram 
que descarregar tudo num paiol de beira 
de estrada, por dois dias, enquanto Vicen-
te voltou a Francisco Beltrão para resolver 
esta questão da área. Quando Vicente re-
tornou seus ilhos e esposa já haviam feito 
a mudança entrando na casa prevista, car-
regando a mudança nas costas. A casa não 
tinha janela apesar de ter porta. Sem as-
soalho, parede até certa altura, sem forro 
com telhado de tabuinhas velhas. O pro-
blema foi onde dormir, pois na viagem ti-
veram que vender as camas. A solução foi 
apelar para a natureza, catando barba de 
bode, capins para forrar o chão onde dei-
tar a família que não era pequena. Dona 
Inês Delani Scariot, diz que tudo foi muito 
difícil, mas o que se plantava vinha bonito 
e saudável. Pena que não tinha onde ven-
der. Tinha dois comerciantes: os Fagun-
des, onde hoje é Dettoni e no Bairro Ron-
dinha com o comércio do Augustinho. 
Outros só vieram mais tarde. Os Fagundes 
e o Sr. Ortiz eram as autoridades. Não se 
referiu ao Delegado Stoker. Talvez nem es-
tivesse mais, pois depois da tocaia, voltou 

a morar em Santo Antônio. Escola era na 
igrejinha com aulas da Osvaldina Fagun-
des. Missa uma por ano e tinha que bus-
car e levar o Padre. Médico somente em 
Francisco Beltrão. Mas sem estradas. Hoje 
o alívio é que todos se colocaram bem na 
vida, com mais recursos e conforto.

Bernardo Delani, irmão de Vicente, 
Vergílio e José (aqui no Sudoeste). Bernar-
do e Assunta tiveram os ilhos: Hortêncio 
(conhecido por Moisés) e Jandir, dos quais 
temos descrição das famílias. João (casado 
com Helena Demarchi), Normélio (Teresi-
nha), Elírio Zeninho (Helena Madalozzo), 
Natalin (Zenira Zabot), Leodir (casado 
com Leda conhecido por nêne, foi Mem-
bro do Conselho Tutelar); Teresinha (Mo-
randi), Elite (Vainor Tonin), Iracema (Val-

Família de Vicente e Rosa Delani. Os ilhos Inês, 
Delize, Alzira, Idaniro, Lírio, Severino, Delir, Inês, 
Sérgio no colo, Jair, Terezinha e a neta Terezinha 
Delani Zabot. Fonte Inês Delani Scariot.



124

dir Sírtoli). Elírio Zeninho Delani, relatou 
que vieram em 1954, oriundos de Erechim 
(na época José Bonifácio), em caminhão 
até Francisco Beltrão e de lá a Ampére, no 
Uassari, de carroça. Em duas carroças de 
mudança. Uma carroça própria, puxada 
por duas mulas. Trouxeram também uma 
vaca. Trabalharam na lavoura. Zeninho 
conta que ainda moço deixou a lavoura e 
foi trabalhar com o tio Jandir, no Bar Bra-
sil. Mais tarde foi para Mato Grosso, mas 
hoje retornou a Ampére. Em tudo depen-
diam de Santo Antônio, diz Zeninho. Nos 
primeiros anos não tinha autoridade, não 
tinha nada, só mato. Onde é a Prefeitura 
iam ajuntar pinhão, pois onde é a cidade 
tinha muito pinheiro. 

Vergílio Delani. Outro irmão de Vi-
cente e Bernardo Delani que morou em 
Ampére é Vergílio, de quem foram citados 
os ilhos: Luiz (foi Vereador na primeira 
Legislatura da Câmara de Vereadores de 

Ampére) e Joanin. José Dellani, um ter-
ceiro irmão, não veio morar em Ampére. 
Morou em Francisco Beltrão. Mas muitos 
ilhos constituíram família em Ampére: 
Santina (casada com Honório Cecconi), 
Gema (Balduíno dos Santos), Dileto (Lur-
des Dalabona), Nelson (Delvina Berga-
maschi), Dorvalina (Valdir Baioto), Al-
vira (Severino Felipe), Teolino (Cadore). 
De Marino Delani, não foi reconhecido o 
grau de parentesco com os demais.

Hortêncio Delani, segundo a viúva 
Crélia Simonetti,  foram eles os primeiros 
da família Delani a virem para Ampére, 
em 1952, estabelecendo-se na Fonte Bela, 
até 1958, quando vieram morar na área 
sub-urbana, hoje Bairro Santa Paulina, 
próximo da Escola Infantil Pernalonga. 
Em ambos os locais onde moraram, de-
dicou-se ao trabalho na agricultura. Na 

Casamento de Natalin Dellani e Algemira Zabot 
com seus irmão: Odete; Lurdes, Lenir; Ana; 
Valdecir; José; Nélio e Dileto.
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Fonte Bela criavam porcos, que eram con-
duzidos em tropa até o Uassari, de onde 
eram conduzidos até Rio Cotegipe. Mais 
tarde até na cidade, no Rondinha. Hortên-
cio ilho de Bernardo e Crélia Simonetti, 
pais de: Noemi (casada com Gilson Fia-
bane), Iraci (Osvaldo Kleczc), Ary (Cris-
tiene Brasil), Valdir (Nedy Lazzaroto), 
Nérci (Valdir Potrick) e Edeni Antônio. 
A chácara de Hortêncio, segundo outras 
informações era de propriedade de Age-
nor Fagundes. Cultivou um bonito bosque 
de pinheiros (bonito enquanto tinha), do 
qual resta não muitas árvores, onde mora 
a viúva e ilho.

Luiz Zuchelli, esposa e alguns ilhos 
vieram morar na Vila de Ampére em 
18/05/1955. Os ilhos são: Eraldo, José, 
Neri Terezinha, Adroaldo e Nilto. Com-
prou suas terras de Getúlio Lorentino da 
Silva, por nove contos de réis na área su-
burbana, no início do caminho para Linha 
Frâncio. Para chegar onde ixou morada 
teve que abrir, à foice e machado, o car-
reiro da estrada que viria a ser a Avenida 
XV de Novembro, desde o Rio Ampére. 
De Francisco Beltrão (já não mais se cha-
mava Marrecas), vieram de carroça até o 
Rio Cotegipe. De lá para Ampére, depois 
disso somente a cargueiro. Trouxeram 
mesa, cadeira, comida, cama e ferramen-
tas. Fogão não tinha. Instalaram um ara-
me onde penduraram panela sobre o fogo 
de chão. Imediatamente derrubaram pi-
nheiros para fazer lascas para construir 
casa, paiol e estábulos. Cultivavam milho, 
feijão, mandioca, arroz e verduras, cria-

vam porcos, gado (devagar). Trabalhavam 
para viver. Vender não, ninguém compra-
va. Heraldo conta que gostavam muito de 
derrubar mato, de caçar, pescar, viver na 
natureza. Bodega, somente do Alves no 
Rondinha (era fraco, faltava sempre algu-
ma coisa). Moinho tinha do Pedro Furlan 
(mais tarde, de Mário Tonin e mais o de 
José da Cunha) e do Vicente Bialeski. De 
comerciante, conta Heraldo Zuchelli, já 
estava na ativa, com mercadorias sortidas, 
o comércio de Ângelo de Costa, nos dias 
que João Santolin se estabeleceu. Já mora-
vam na futura vila e linha Frâncio: Tavico 
(Elvino) Ruthes, Angelino Veiga, Jandir 
Delani, Saul Lorenzatto, João e Vicente 
Bialeski, Alves Fiorelli. Nas comunidades 
já tinha mais gente. Antenor e Agenor 
Fagundes, tinham um boteco, adquirido 
do primeiro bodegueiro de Ampére, Es-
tanislau Marchinhak, Na saída para Li-
nha Frâncio, havia o primeiro Bolão de 
Ampére, construído por Luiz Zuchelli  e 
Jandir Delani, vendido ao nono Badia. Foi 
dos primeiros lugares de passar o domin-
go. Tinha bolão, espaço para dança, mesas 
de bar. Os italianos, depois de um pouco 
de vinho icavam com a voz ainada e can-
tavam em italiano. Eram barulhentos. A 
Polícia Civil não gostava dessa alegria dos 
italianos. Como disse Juvenal Sebastião 
“Ampére se criou meio triste.”

Eraldo Zuchelli entrevistado em 
27/05/2011, veio com o pai Luiz e irmãos. 
São ilhos: Adelar, Gilmar, Girlei, Janete, 
Gilsemari. Trabalhava na lavoura. Envol-
veu-se em política e foi por 16 anos Vere-
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ador em Ampére, entre 1977 e 1992. Por 
vários anos exerceu a função de Delega-
do de Polícia. (1982 a 1998). Continua 
morando na propriedade onde a Família 
Zuchelli se instalou, no caminho para Li-
nha Frâncio e Água Doce, logo depois do 
perímetro urbano. Os irmãos moram na 
lavoura. Eraldo igura que impõe respeito 
e é querido pelos que o conhecem.

Albino Ranzolin entrevistado em 
03/10/2011 pelo Prof. Inácio, falou que 
chegou a Ampére em 1955, oriundo da 

região de Erechim. Morou numa casa aos 
fundos da casa e da Bodega do Santolin, 
até 1959, com quem teve sociedade até 
1962. De 1956 a 1958, de carroção (duas 
rodas) puxada por burros, levava os pro-
dutos agrícolas comprados em Ampére 
para Francisco Beltrão onde trocava por 
mercadorias para vender na loja. Levava 
dois dias para ir e às vezes, apenas um para 
voltar. Em 1958 compraram o primeiro 
caminhão, GMC. Em 1959, um Chevro-
let. Em 1960 um Alfa Romeu. Em 1958 foi 
o motorista da empresa com o caminhão 
GMC, período em que ensinou o Pedro 
Santolin a dirigir. Em 1959 comprou um 
Chevrolet para o Pedro. Em 1960 entrou 
o José como motorista, e Albino comprou 
um Alfa Romeu para si e passou a viajar 
para São Paulo. Em 1961 abriu uma ilial 
em Realeza, desligando-se da comercial 
Santolin, para administrar a sua empresa 
particular, até há poucos anos. Foi can-
didato a Prefeito de Ampére, na primeira 
legislatura de Ampére, pelo PDC, partido 
de apoio do governo Ney Braga, represen-
tando a comunidade de Realeza. Como 
morava em Realeza, adversários diziam 
que ele iria levar a sede do município para 
Realeza, se vencesse. Ranzolin e Antônio 
Frâncio, conirmado por Pedro Santolin, 
teriam ido a Curitiba falar com o Gover-
nador Ney Braga. Voltaram “cheios” de 
promessas de apoio caso vencessem. Re-
nilda Fabiane dos Santos conta que a es-
posa Alzira era catequista e colaboradora 
nas festas de Igreja, fazendo bolos e ajuda-
va Renilda a preparar bucho de boi para 
mondongada.

Irmãos Zuchelli: da direita: Eraldo, José, Adroaldo, 
Nilto e a noiva Neli, de Adroaldo, 1980.
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Miguel Talaska (O patriarca da famí-
lia, em Ampére) e Vanda, são os pais de 
Henrique (casado com Adi, entrevistados 
em abril de 2019), Emília (casada com Vi-
tório Perusso), Catarina (falecida) Pedro 
(falecido), Júlio (casado com Ana Borges), 
mora na Colina Verde, Antônio, Lúcia (ca-
sada com Francisco Wiginheski mora em 
Santa Rita), Luciano e Lídia constituem a 
família Talaska em Ampére.

Quando Miguel Talaska e a esposa Van-
da vieram a Ampére, tinham cinco, dos dez 
ilhos. Oriundos de São Valentim, do então 
povoado Herval Grande, no ano de 1955, 
com a mudança em caminhão, até Fran-
cisco Beltrão. Ali tiveram que esperar qua-
renta dias até a CANGO conseguir autori-
zação da justiça para deixar entrar novos 
moradores, devido a decisões judiciais a fa-
vor da Clevelândia Industrial e terras Ltda 
Citla, na disputa pelo direito às terras da 
Colônia Missões. Durante essa estadia diz 
Seu Henrique que deu uma enchente gran-
de que atingiu onde estavam acampados, 
no porão de uma casa. Por isso tiveram que 
levar tudo no piso de cima. Relata também 
que enquanto o Rio Marrecas estava cheio, 
o madeireiro (Talvez Camilotti) aproveitou 
a enchente para levar toras por água, vin-
do de região rio acima, no modelo de balsa 
(toras amarradas uma na outra), poupando 
transporte com caminhões. 

Mesmo sem autorização da CANGO, 
um caminhoneiro garantiu passar com a 
mudança. Orientados para que passassem 
a pé, e o gado fosse tropeado até na saída 

da cidade, onde voltariam todos ao cami-
nhão. A mudança foi arrumada de modo 
a parecer um caminhão de bananas, para 
o que encheram sobre a mudança, caixas 
vazias e caixas de bananas verdes, para lu-
dibriar a iscalização. Henrique acha que o 
iscal fechou um olho e meio para o bana-
neiro. O caminhão foi até o Km 38, onde 
descarregaram a mudança e pernoitaram 
em rancho, onde ninguém conseguiu dor-
mir por causa de pulgas. No dia seguin-
te seu Miguel contratou duas carroças e 
chegaram no Rio Ampére, já no inal da 
tarde. Descarregaram tudo num rancho 
de três paredes, onde hoje é Parque San-
ta Teresinha. Depois de ali pernoitarem, 
seu Miguel foi a cavalo com a vaca, para 
Santa Rita, onde já morava o irmão José 
Talaska. Ali organizou a casa (rancho de 
lascas), para onde trouxeram a mudança, 
a pé, inclusive fogão número 2, carregado 
nas costas. Seu Miguel era apoiado (aju-
dado) pela esposa Vanda, mulher corajosa 
e trabalhadora. Somente depois de algum 
tempo, Seu Miguel abriu a estrada a Am-
pére, para dar passagem com carroça. Nos 
primeiros anos a estrada era pelo caminho 
de água Doce, pela morada da família Vei-
ga.  Somente mais tarde passou a unir com 
a estrada de Alto Alegre e Fonte Bela, jun-
tando-se as três  próximo da morada da 
família Golin e pelo Uassari até a cidade. 
Depois de alguns meses construíram casa 
com madeira serrada, comprada em Santa 
Rosa, Francisco Beltrão, perto da cidade 
de Francisco Beltrão, e coberta de tabui-
nhas. Para fazer a cobertura da casa, Seu 
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Miguel comprou tora de pinho de Ange-
lino Veigas, que Miguel e José serraram, 
lascaram de modo apropriado (tabuinhas) 
para cobrir a casa. As tabuinhas foram le-
vadas em cargueiro, por Henrique, ainda 
menino, (quatro viagens por dia) até Santa 
Rita, conta Henrique. Na Santa Rita não 
tinha pinheiros. O pinhal indava antes da 
descida para a bacia do Rio Ampére e do 
Rio Capanema.

Quando chegaram a Santa Rita, Hen-
rique conheceu a família de Antônio 
Machado e seu irmão, família Gondaski 
(Antônio, Miguel, Estácio e André). Ou-
tros moradores lembrados, talvez vindos 
mais tarde) foram: Estácio Levandoski, 
Iachinski , José Wechinski, Olejas, Jagus-
zeski. Na encruzilhada para Alto Alegre 
morava Bonilho Forcelini e mais para o 
lado da cidade, a família Golin, Maronez 
e outros. É ainda hoje membro da comu-
nidade Calmindo Oreles de Medeiros, que 
nos primeiros anos atuava como safrista 
de porcos. Dinarte Castanha também é 
conhecido como o cultivador de mudas 
com enxerto.

A primeira Igreja de Santa Rita foi toda 
construida em madeira lascada, por volta 
de 1958. A Igreja também servia de esco-
la.  Antes disso rezavam o terço dominical 
na casa de Osvaldo Correia, morador do 
lado direito da sanga, perto do Cemitério. 
Ele construiu a casa de Miguel Taslaska. 
Hoje propriedade de Aglair Forcelini. Mi-
guel Talaska, foi quem deu melhor lance 
para padrinho da imagem da padroeira da 

Capela, Santa Rita. Algum tempo depois 
foi também padrinho do sino. Participa-
va da diretoria e atividades da comunida-
de, Luiz José da Silva (Laurentino), que 
juntamente com João Maria Leirias e sua 
mulher, eram Professores (ela substituía 
nas ausências dele). Conta Henrique que 
fora aluno de Luiz e Leirias. A comunida-
de chegou a ser de população numerosa. 
Conta Henrique que certa vez teve quinze 
casamentos por ocasião da missa mensal. 
A comunidade possuía respeitado time de 
futebol, o Internacional de Santa Rita.

A estrada era cada vez melhor cuida-
da, a braço pelos moradores, que traba-
lhavam uma semana cheia (cada homem 
de família), por ano. Trabalhavam por 
linha de moradores, com arados de boi, 
enxadões, pás, picaretas, machados, foi-
ces, serras. Quando começaram a entrar 
os caminhões, não demorou muitos anos 
para entrar a patrola da Prefeitura e mais 
tarde outras máquinas. A partir de 1968 
a Prefeitura passou a cobrar em dinheiro, 
taxa de estrada, dispensando os serviços 
dos moradores. Além dos comerciantes 
tradicionais, Henrique cita, a exemplo de 
Calioni, Atilano Marchesan como com-
prador de feijão, milho e arroz. O produto 
que valia bem era o feijão. Era dinheiro em 
qualquer comércio de cereais. Henrique 
relata o que seu pai comprava com uma 
saca de feijão: uma lata de querosene, dois 
sacos de sal, um saco de farinha de trigo, 
e algumas miudezas mais. Os comercian-
tes pagavam bem porque levavam direto 
a São Paulo (feijão preto) e o feijão de cor 
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(o carioca), para Rio de Janeiro. O porco 
também tinha muito valor, mas estava su-
jeito a alterações de preço. A família Pina 
(apelidados Barriga verde) engordava 
muito porco de safra, criados e engorda-
dos entre Alto Alegre e Santa Rita. Quan-
do ainda não entrava caminhão, levavam 
em tropas até onde podiam ser embarca-
dos. Os Medeiros também engordavam 
muito porco (Várias centenas), na linha 
Barra do Ampere, água Doce.

A natureza da região de Santa Rita era 
de mato branco (sem pinheiros), mais fácil 
de usá-la para lavoura. Mas por isso me-
nos caça. Mesmo assim Dona Vanda, mãe 
de Henrique, conseguiu a proeza de caçar, 
também ela, um veado. Conta o ilho que 
ela estava na sanga lavando roupa, quando 
os cachorros correndo uma caça, trouxe-
ram acuado um veado, que se defendeu 
entrando em galhada fechada de árvores 
derrubadas, o que deu tempo para Vanda 
buscar o machado, se aproximar sobre os 
troncos e matar o animal. Diz Henrique 
que seu pai estava para a cidade. Então foi 
chamar o vizinho, Seu Machado que lim-
pou (carneou) o animal, o que lhe valeu 
levar uma paleta da caça para sua casa, 
como agradecimento pelo favor.

Nos primeiros anos, Henrique ainda 
menino, foi montado no alazão, levá-lo 
a pastar no caminho para Ampére, com 
pasto verde na sombra da mata. De repen-
te o cavalo deu um salto, que jogou Hen-
rique longe, entre a criciúma, como diz 
ele, (vegetação que também era saboreado 

pelos gado e cavalo). Um bando de quatis 
cruzou o caminho do cavalo, o que o as-
sustou. Com essa, passou a montar mais 
atento nas estradinhas na mata. Serpentes, 
poucas. Pássaros, também não muito.

Henrique considera que sua família pode 
se dizer feliz em Ampére. É o que seus pais 
sempre manifestaram. Além das diicul-
dades que enfrentaram, sempre venceram 
e por isso sempre foram família feliz, bem 
relacionada, com bastante amigos. Festas 
na comunidade tinha poucas nos primei-
ros anos. Depois com população maior, 
mensalmente tinha casamentos, festa na 

Miguel com seu ilho Henrique e amigos.

Henrique e esposa Adi.
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Igreja, batizados, aniversários de amigos. 
“Seron” era frequente. Também tinha a ca-
pelinha, quando reunia os vizinhos para a 
reza do terço (além do terço dominical na 
Igrejinha). A noite se andava com lanter-
na de querosene. O Padre vinha, até 1959, 
de Pranchita. Miguel teria ido buscar o 
Padre, por diversas oportunidades. Ia-se 
com dois cavalos. Um, era para o Padre. 
O caminho era pela Linha São Paulo, pas-
sando o Capanema a vau, se ia rumo a São 
Pedro Florido. Todos se respeitavam. Os 
pais eram mais rigorosos com seus ilhos. 
Era bom. Hoje aposentados, morando na 
cidade, não está pior. Diz que participam 
dos encontros de Terceira Idade: podem 
conhecer mais pessoas, dançar, conversar. 
Comentam Henrique e Adi.

Na Revolta dos posseiros em 1957, Seu 
Miguel foi com seu revólver (Com muitas 
balas) e espingarda (Com trinta cartuchos 
carregados), juntamente com outros de 
Ampére, até Francisco Beltrão. Muitos vi-
zinhos que também deveriam ter ido, não 
foram de medo, relata Henrique. Conta 
que na ocasião tinham trigo maduro por 
colher. Foi a mãe e as crianças que a aju-
daram a cortar o trigo. Diz ele que a mãe 
trabalhando e chorando, falava para os i-
lhos que temia pela vida do pai deles. De-
pois de alguns dias estava de volta. Che-
gou com as armas, mas sem munição: de 
alegria atiravam em qualquer alvo, já que 
os Militares não os deixaram atirar nos ja-
gunços, como izeram colonos na tocaia 
em Pranchita, do qual teriam participado 
parentes seus, da família Olejas.

Outro conlito vivenciado por Miguel, 
o pai e a irmã de Adi, foi o Comício de 
encerramento da campanha política em 
Ampére, para a segunda legislatura, na 
tarde de 29 de setembro de 1965. Mas já 
haviam retornado para suas casas quando 
o confronto armado e as mortes de Ange-
lino e Júlio Veiga, ocorreu.

Hoje, como as demais comunidades ru-
rais, Santa Rita também está bem reduzida, 
em virtude do êxodo das famílias por causa 
da escola e mais tarde por causa da crise na 
agricultura sem inanciamentos, a oferta de 
vagas de empregos nas fábricas de Ampére, 
como ocorreu com sua família, concluem 
Henrique Talaska e a esposa Adi.

Antônio Frâncio. De acordo com o i-
lho Altério, a família veio morar em Am-
pére em 1956, vindo de Joaçaba/SC, da li-
nha Passo da Invernada, hoje pertencente 
a Água Doce. Fixou residência próxima a 
Linha Água Doce, em Ampére, linha lem-
brando o local da morada origem, de Li-
nha Frâncio. Comprou a terra de Fabrício 
Farias, que havia ganhado a propriedade 
da CANGO. Queria vender ao Frâncio, 
quando a CANGO disse ao desistente de 
que não teria direito a pedir nada pela 
terra, apenas pelas benfeitorias. Mesmo 
assim Antônio Frâncio pagou 80 contos 
de réis pelos 200 alqueires, que medindo 
depois deu apenas 160. Antônio Frâncio, 
natural de Garibaldi, RS, era casado com 
Tereza Bechi, irmã de Avelino Bechi, tam-
bém morador de Ampére. Foi pai de 12 
ilhos: Vital, Maria (casada com Vitório 
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Fantin), Artila, Adélia (Belmiro de Costa), 
Demétrio, Gema (Bonifácio), Inácio, Alté-
rio, Izabel (Pedron), Pedro, Clarice (Car-
los Lando). A mudança veio em seis cami-
nhões, trazendo: três juntas de bois, vacas, 
uma dúzia de porcos, duas carroças, muita 
ferramenta e equipamentos para criação 
de animais e para uso na terra. Conseguiu 
chegar até o km 38, porque um trator deu 
uma rápida raspada em lugares piores, do 
Km 30 ao Km 38, num período de estia-
gem. Os caminhões vieram até Km 38, na 
bodega de Izidoro Golin, onde Antônio 
descarregou tudo. Dali levou a mudança 
em carroças e cargueiros até linha Frân-
cio. Foram mais de 60 viagens de carroça, 
fora os bovinos e equinos que vieram ca-
minhando de Marrecas até aqui. Somen-
te com uma carroça e duas juntas de bois 
foram feitas 29 viagens. Antes disso, veio 
com vários homens e construiu um gran-
de galpão, que de início serviu de mora-
dia. Vieram nessa mesma mudança Jacob 
Wittmann e Belmiro de Costa que mora-
ram juntos por algum tempo. A intenção 
era em Ampére montar uma serraria, mas 
a CANGO não permitiu. Como tinha espí-
rito empreendedor, instalou em 1960 um 
moinho, de alta tecnologia, equipamentos 
importados em seu nome, diretamente da 
Alemanha, instalados para uma grande 
produção. Quando iniciou a produção em 
escala comercial, uma Lei Federal de 1965 
o impedia de produzir. Produzia sob con-
trole “dos milicos”, que às vezes compra-
vam, mais barato que o Mercado, para o 
consumo próprio. Depois de alguns anos 

nesse ritmo, esperando a abertura política, 
os equipamentos deterioraram e deprecia-
ram de valor e icou difícil a venda, uma 
vez que somente grandes grupos conse-
guiam se cadastrar e produzir segundo a 
cota do governo. 

Continuaram a trabalhar na lavoura 
produzindo milho para engorda de su-
ínos, que chegaram a tê-los às centenas 
para comercialização, por mês. Antônio 
pessoa super dedicada à causa da Igreja, 
tendo dispensado muitas horas de sua 
vida na diretoria da Igreja e fora dela; para 
construir, coordenar, promover a Igreja e a 
sociedade. Foi vice-prefeito de José Arnol-
do Dresch, sem sentar um dia na cadeira 
como Executivo, mas também nunca pe-
diu nada, não mandou nada, não exigiu 
nada, nunca se meteu em nada, comen-
tou Altério. Constituiu uma grande, bela e 

Antônio Frâncio e esposa Thereza Bechi com seus ilhos.



132

respeitada família, dos quais poucos mo-
ram ainda na região. Em Ampére, apenas 
a esposa de Altério, em coma profundo há 
muitos anos. 

Antônio Frâncio, trouxe uma imagem 
de Nossa Senhora de Lourdes, da qual a 
família tinha grande devoção, imagem 
que hoje se encontra na gruta do Semi-
nário. Em anexos relatamos um inciden-
te com uma carroça que trazia a imagem. 
Outra devoção com promessa em virtude 
de problemas de visão, doou em agrade-

cimento pela melhora, a imagem de San-
ta Luzia, para a comunidade de mesmo 
nome, em Ampére, segundo Altério.

Belmiro de Costa veio para Ampére 
por ocasião da vinda de seu sogro Antô-
nio Frâncio, em maio de 1956. Casou com 
Adélia Elisabete Frâncio, em Água Doce, 
SC, em 1954, tendo morado um ano em 
Francisco Beltrão. A viagem de Francisco 
Beltrão levou dois dias, de caminhão até 
Rio Cotegipe e não havia mais ponte, le-
vada por enchente. Descarregaram a mu-
dança. No dia seguinte derrubaram uma 
árvore sobre o Rio Cotegipe para pingue-
la e passaram a mudança. O restante do 
caminho, feito de carroça e a pé, também 
por dona Adele que trouxe Sérgio, criança 
de um ano, nos braços, o que também está 
descrito nas referências feitas por Antô-
nio Frâncio no relatório ao Padre José em 
1963. Os animais tiveram que ser amarra-
dos em cordas e puxados para passar o rio 
com água muito forte, quase perdendo-os, 
e conduzidos pelo caminho, que eram pi-
cadas para cavalos e burros dos que o uti-
lizavam. Primeiramente Belmiro morou 

Belmiro e esposa Adélia Francio com seus ilhos. 

Quatro gerações da família Frâncio:  
Pais de Antônio; Antônio e esposa; o ilho Vitale 
e sua esposa Assunta e Vilmar Zanini com sua 
esposa Maria Inês.
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próximo do sogro, na linha Frâncio, an-
tes do Rio Ampére, na estrada para Água 
Preta, próximo de onde fora construído 
o moinho do Frâncio. Foi dele a primeira 
granja de suínos, registrada como Gran-
ja Francos (Francio e Costa), uma parce-
ria com seus cunhados que igualmente se 
dedicavam ao ramo até meados dos anos 
oitenta. Parte da ração para os porcos pro-
vinha de detritos do moinho. Cultivava 
lavoura produzindo insumos para os por-
cos: milho, mandioca, pasto, abóboras. 
Belmiro fora marceneiro, ilho de Ânge-
lo de Costa que foi carpinteiro, produziu 
para a Capela, por ocasião das Missões de 
1958 e para a futura Matriz de Ampére, 
farquejou madeiras e fez o altar e o Taber-
náculo, em madeira de cedro. Belmiro e 
Adélia encaminharam para a sociedade, 
dez ilhos: Sérgio, Salete, Gilberto, Míria, 
Renato, Luís, Bernardete, Assunta, Geral-

do e Tereza, com estudo e cidadania. O 
estudo dos ilhos deu trabalho: vinham 
a cavalo, mais tarde com charrete e mais 
tarde até de trator e, ou pick-up. Adele foi 
a catequista de seus ilhos e da vizinhan-
ça. Como a mãe Gema, ela era também 
costureira da família. Dos herdeiros, Re-
nato e Luiz adquiriram a propriedade do 
pai e mantém o nome da Granja Francos. 
A descrição de como foi a vida em outros 
aspectos, bem como das famílias constitu-
ídas pelos demais ilhos e netos de Ânge-
lo, seria redação de mais diversas páginas, 
que, no entanto, se não aproveitado em 
outras unidades, servirá de fonte para no-
vas pesquisas.

Filhos, ilhas, noras e genros do casal Belmiro e 
Adélia Francio

Quatro gerações Belmiro de Costa.
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João de Almeida Ortis, veio para Am-
pére aproximadamente em 1956, com sua 
esposa e ilhos. Foi morador em frente 
ao atual Cemitério de Ampére. É citado 
como autoridade de Ampére, como Guar-
da Florestal e às vezes como inspetor. Seu 
João Ortis foi a Francisco Beltrão, com 
companheiros de Ampére no Levante 
dos Posseiros em 1957. Na ocasião a i-
lha Valdemira estudava no Colégio Glória 
(internato de Religiosas), quando o pai 
a visitou. João Ortis foi dono de área do 
Bairro Floresta, o que corresponde a área 
entre a atual Rua São Cristóvão, ao riacho. 
Vendeu-a a Emílio Favretto, por volta de 
1958. Diz Valdemira que o pai era um tipo 
apaziguador. Gostava de socorrer animais 
doente, preparando xaropadas.

Teve um ilho de nome José Francisco 
de Almeida Ortiz, reconhecido por Man-
duca, que casou com Inês Forte. Teve ou-
tro irmão conhecido por Lolo e duas ir-
mãs, das quais Valdemira, que é casada 
com Dionísio Fiorello. Dionísio é quem 
com o pai Guerino Fiorelli instalara um 
cinema, nos anos sessenta, em Ampére.

Manduca foi referido como membro 
da comissão que comprou a área para o 
Estádio do Palmeiras. Participou também 
de diretoria do Clube Social Palmeiras. 
Pessoa espalhafatosa, brincalhona, envol-
vente e envolvida na comunidade. Esteve 
presente na Instalação do Município de 
Ampére, tendo assinado a ata de posse do 
primeiro Prefeito e dos Veredores. Pessoa 
que enfrentou os confrontos políticos dos 

anos sessenta, em Ampére. Por ocasião da 
morte de pai e ilho Veiga, após o comí-
cio de encerramento da campanha políti-
ca (29/09/1965) atiraram em sua casa, na 
Avenida XV de Novembro, onde morava 
com sua família, como conta a irmã Val-
demira. Isso teria sido ação de um policial 
que pedia para que ele se entregasse, como 
o responsável pelas mortes. Ele se entre-
gou, mas Antônio Dettoni, candidato der-
rotado, provou com dezenas de famílias, 
que naquela hora das mortes, Manduca 
estava com caminhão levando pessoas da 
Água Doce, Frâncio e redondezas, que 
estiveram no Comício de encerramento. 
Manduca era a favor do candidato Antô-
nio Dettoni, enquanto os mortos eram da 
ala política de quem ganhou a eleição, que 
foi José Arnoldo Dresch. Manduca faleceu 
a poucos dias do fechamento desta edição.

João Santolin, como lembrou seu ir-
mão Pedro, se estabeleceu em Ampére em 
1956, com comércio, na Rua XV de No-
vembro, entre a Rua Capanema e a atual 
Arthur Krindges. O segundo estabeleci-
mento comercial de Ampére (havia o de 
Alves Fiorelli e o boteco dos Fagundes). 
Quando da mudança, trazida por Fredoli-
no da Rocha Soares (família residente em 
Cascavel, detentora de foto da mudança) 
icaram aguardando concluir a constru-
ção da primeira ponte sobre o Rio Ampé-
re, dado não checado e controverso sem 
a foto. Em março desse ano, a mudança 
de Angelin dos Santos ainda passou sem 
ponte. Com a mudança, João já trouxe 
mercadorias, determinado a dedicar-se 
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ao ramo comercial. Até 1962 era Comer-
cial Santolin e Ranzolin. De lá em dian-
te passou para casa Comercial de Irmãos 
Santolin. No início morava num rancho 
na esquina de baixo. Tinha o comércio 
na parte da frente. Antes de 1958 não ti-
nha caminhão. Enquanto a estrada não 
favorecia para carro, Albino Ranzolin fa-
zia o transporte de carroça. Quando não 
vencia, comprava de terceiros que entre-
gavam de cargueiro as compras feitas, no 
comércio Santolin. Levava os produtos 
para o comércio comprador de Francis-
co Beltrão. A entrada de Pedro Santolin, a 
saída de Ranzolin, oportunizou a entrada 
também de José. Ambos constituíram fa-
mília. Pedro casou com Zenaide Favretto 
e Zeca casou com Salézia, irmã da Zenai-
de Favretto. Empresa e cidadãos sempre 
presentes em tudo que acontecia em Am-

pére e ajudavam em tudo. O Sr. João era 
um depositário de valores e pagava juros 
pelo dinheiro a ele coniado. Pagava juros, 
mesmo que o depositante tivesse contas 
a pagar, de iado comprado para pagar 
somente na safra. Não cobrava juros da 
mercadoria adiantada, nem sempre atu-
alizava o preço das mercadorias quando 
acertavam as contas com ele, numa época 
em que a inlação chegava a 100% ao ano. 
Mesmo assim cresceu, ampliou seus negó-
cios, comprando e revendendo de tudo. Os 
irmãos Santolin trabalhavam muito. João 
era compadre de Vicente Bialeski. Conta 
Miguel Bialeski que costumava voltar da 
missa aos sábados à noite e ver Seu João 
trabalhando em seu escritório. Comprava 
porcos e cereais. Porém, com a entrada da 
Cooperativa e outros cerealistas, muitos 
fregueses deixaram de negociar com ele 

João Santolin (pai), Maria Francisca Aires Santolin (mãe) e os ilhos: Oliva Santolin, Sérgio Santolin, 
Celso Vanderlei Santolin.
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passando a buscar as novas possibilidades. 
Descapitalizado, sem poder de compra, 
passou a ter diiculdades de comercializa-
ção, mas mesmo assim preferiu fechar as 
portas do que forçar clientes a quitarem 
suas contas. Em três sócios, distribuíram 
o que restou e procuraram sobrevivência: 
Zeca, apaixonado por caminhão, “quando 
lhe tiraram o caminhão, entrou em de-
pressão”, o que foi seu im, airmou a es-
posa. Pedro passou a atender mais o Posto 
Santolin & Deola, mas que não era o sui-
ciente para ele e seu sócio. Preferiu voltar 
para sua terra de origem, Francisco Beltrão. 
João, já alquebrado, fechou-se na sua casa e 
solidão até falecer. O im de uma família de 
bem e escrupulosa, que foi um braço direi-
to para Ampére: com as escolas; a Igreja; as 
promoções da sociedade; até 1973 era um 
depositário de dinheiro de quem estivesse 
inseguro em tê-lo em casa, segundo mani-
festou, entre outros, Padre José Bosmans, 
em abril de 2014. Rui Luquini referindo-se 
a pessoas que foram importantes para Am-
pére, fez referência a João Santolin. Contou 
do espírito de bondade de João Santolin 
com a família Luquini: quando Seu Bahia, 
pai de Rui, apelido que ele reconhecia, 
quando teve sua casa destelhada por ven-
daval, Santolin forneceu-lhe o telhado, até 
sem recibo, a pagar em longas parcelas. Pe-
dro Santolin foi Vereador, num tempo que 
vereador não recebia remuneração, a título 
de colaboração com a comunidade.

Alcides Zabot e Antônia Morandi, 
gaúchos de Itatiba, vieram para Ampére, 
antes dos outros de família Zabot, chegan-

do em 1956. Antônia é ilha de Germano 
e Maria Ferreira Teres Morandi. Na vinda 
de Alcides e Antônia a mudança veio de 
caminhão até Cotegipe. De lá para o Uas-
sari, onde foram morar, trouxeram a mu-
dança de carroça de burros. Vinha uma 
carga por dia. No Uassari moraram por 
seis anos trabalhando na lavoura. Após, 
se estabeleceram na Presidente Kennedy, 
próximo da ponte no Rio Santa Teresinha, 
onde moram ainda hoje. Ali próximo, rio 
acima estava estabelecida a fábrica de be-
bidas, em sociedade de Angelin com An-
tônio Dettoni, por cinco anos com o apoio 
do irmão Alcides. Depois desse período, 
passou a trabalhar como carpinteiro e pe-
dreiro. Antônia, doméstica, atendeu mais 
a casa e os ilhos. Já durante muitos anos 
participa da Legião de Maria. Os ilhos 
de Alcides e Antônia são: Loiri (casada 
com Pedro Bertochi-falecido); Lari (Tânia 
Copi); Reni (Ana Beatriz); Loreni (Miguel 

Família de Alcides e Antônia Zabot.



137

de Oliveira); Leoni; Vaneli (Leoni Sírtoli). 
Alcides, ilho de João e Ângela Zabot (pai 
de todos). São ilhos de João e irmãos de 
Alcides: Marco (casado com Adelina De-
lani), Vitório (Madalozzo), Severino (Irma 
Delani), Albino (Alzira Delani), Antônio 
(Maria Brognara), Angelin (Lídia Moran-
di), Décimo, Tereza (Jandir Delani), Gema 
(Demétrio Frâncio), Maria (Bitencourt).

Germano Morandi, 4º ilho de João 
Batista Morandi e Lúcia Vedana. Nascido 
em Nova Pádua, Caxias do Sul, em 1909.  
Migrou com o pai e irmãos, em 1930, para 
Mato Castelhano, Passo Fundo, RS, e em 
1932, para Itatiba, Município de Erechim, 
RS, onde em 1933 casou com Maria Fer-
reira Terres com quem teve doze ilhos: 
Tranquilo Antônio (casado com Helena 
Martini), Augusto, Antônia (casada com 
Alcides Zabot), Lúcia (casada com Valério 
Golin), Vitorino (casado com Teresinha 
Delani), Luiz (casado com Camila Spohr), 
Líbera (casada com Ângelo Zabot), Elí-
dio (casado com Vanda Dóles), Teresinha 
(casada com Santo Dettoni), Vilso José 
(casado com Salete Dechristan), Neo-
ri Francisco (casado com Anadir Ribas). 
Em 1958, com seus ilhos solteiros foi ao 
Sudoeste do Paraná, estabelecendo-se em 
Linha Frâncio, Município de Ampere, PR, 
mudando para a sede urbana em 1981. 
Germano se dedicou ao longo de toda sua 
vida à atividade agropecuária cultivando 
cereais, suinocultura e gado leiteiro.

Relata o ilho Neori que “Germano e es-
posa Maria (seus pais) ensinaram com sua 

vida a amar a Deus, as pessoas e a respeitar 
a natureza. A mãe Maria, a pequena gran-
de gigante e pai Germano deram à família 
carinho e educação. Pessoas de fé, de pa-
lavras verdadeiras, irmes nos negócios, 
participativos na comunidade, estimados 
por todos. Ajudaram a desbravar as terras 
férteis desse pujante Município (referindo-
-se a Ampere), a construir escolas, a Igreja 
Matriz Santa Teresinha e o Centro Social. 
Também, dentro de suas possibilidades, 
nunca se furtaram em ajudar, orientar e co-
laborar com quem quer que seja.”

João Batista Morandi, o patriarca da 
família, nasceu em 1883 e com seus fa-
miliares ixou residência no Município 
de Caxias do Sul, RS, no Distrito de Nova 
Pádua. Em 12 de maio de 1903, em Nova 
Pádua, na Igreja de Santo Antônio de Pá-
dua, casou com Lucia Vedana. Nesse ca-
samento geraram nove ilhos: Guerino, 

Irmãos Morandi
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Giustina, Felice, Germano (casou com 
Maria Ferreira Terres), Maria, Ambrósio, 
Joao (casou com Carmine Martini), Isa e 
Cerilo. Após icar viúvo, mudou-se para a 
localidade denominada Mato Castelhano, 
Município de Passo Fundo, onde casou-se 
pela segunda vez, com Carmelinda Ne-
creto Lopes. Nesse casamento teve mais 
três ilhas: Italina, Etelvina e Santina. No-
vamente viúvo, casou-se pela terceira vez, 
com Diamantina da Silva. Dessa união 
não tiveram ilho. Migrou para a locali-
dade de Jubaré, no Município de Barra do 
Rio Azul, RS, onde permaneceu até inal 
de 1962, migrando no ano seguinte para 
Ampere, no Paraná, ixando residência na 
Linha Frâncio, onde permaneceu até 30 de 
setembro de 1974, quando faleceu.

João Morandi, sétimo ilho de Joao Ba-
tista Morandi e Lúcia Vedana, irmão de 
Tranquilo e Germano (constantes neste 
livro). João  casado com Carmine tiveram 
os ilhos: Nelson, Elide (casada com Arci-
baldo Parizotto), Leda Maria e Antoninho.   
O pai João e os ilhos Nelson e Antoninho 

Morandi dedicaram-se ao comércio de 
carnes, estabelecendo Açougue, próximo 
da primeira Rodoviária de Ampére (do 
Maronezi). Isso foi da segunda metade da 
década de sessenta, em diante.

Avelino e Helena Bechi. Vieram com 
os pais José e Amábile, e os ilhos Adelir, 
Lourdes, Celito e Claudir, em 1956, de 
Itatiba, RS. Estabelecidos no Uassari, por 
trinta anos atuaram com um pequeno co-
mércio. Depois, os pais foram morar em 
Francisco Beltrão. Avelino e Helena conti-
nuaram em Ampére. Foram os pais os do-
adores do terreno para o campo do Uassa-
ri, área que nos anos noventa foi ampliada 
para construção da sede social. Avelino 
atuou na agricultura e com suinocultura. 
Aqui nasceram mais os ilhos: Zelir, Mau-
ri, Celso, Denir.

João Batista e Germano Morandi
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Olivo Bertuol, nascido em 1929 em Ita-
tiba do Sul, RS, onde casou em 1952 com 
Alzemira, teve três ilhos, Sérgio, Iracema 
e Noemi, esta última, sobrinha adotada. 
Em pouco tempo vieram ao Sudoeste do 
Paraná. Em 1956 vieram de Francisco Bel-
trão, para onde haviam vindo quase um 
ano antes. Olivo chegou a Ampére a pro-
cura de terras em setembro de 1955. An-
tes de morar deinitivo, fez duas viagens a 
pé, com mala nas costas, trazendo roupa, 
comida e foice. Na primeira viagem pa-
rou para almoço, no km 38, no comércio 
e hotel de Golin e Beal, de onde alguém, 
mas não lembra o nome, o acompanhou 
para Ampére. Ele dizia que já tinha ôni-
bus fazendo a linha três vezes por semana. 
No bairro Uassari, já tinha uma bodega, 
de Luíz e Bernardo Delani. Do comércio 
de Becchi não fala. Na linha São Paulo, já 
moravam alguns como a família Carioca 
(Olivo diz que o Carioca era meio médi-
co. Tinha remédio (chá) para tudo. Pres-
tativo e solidário.) Olivo queria comprar 
terras, mas não era fácil. Com dinheiro 
emprestado, por oferta de Jandir Della-
ni, no inal do ano de 1955 comprou uma 
terra do Kroda, pai de Ludovirna esposa 
de Atilano Marchesan, que estava no sí-
tio, mas morava em Beltrão. Conta que 
naqueles dias, os Dellani e Zabot, que se 
estabeleceram na Fonte Bela, estavam em 
Beltrão aguardando liberação da sua área, 
pela CANGO. Olivo gostou de morar na 
linha São Paulo porque havia muita gente 
conhecida do Rio Grande. A pessoa desta-
que na Linha São Paulo era Vitorino Câ-

mera que sempre auxiliava a comunidade 
e os vizinhos. A pessoa mais importante 
para Ampére foi João Santolin, porque 
sempre auxiliou em tudo, a todos, socor-
rendo quando necessário. Olivo se mostra 
um homem feliz. É Ministro da Eucaristia 
(dos três primeiros de Ampére) o que faz 
de paixão, disponível todos os dias para a 
Igreja e vizinhança.

José Bertuol. Entrevistado por Hélio 
Alves da Rádio Ampére, em 1986, por 
ocasião do 25º aniversário de Ampére. 
Gaúchos de Itatiba vieram de Erechim, RS, 
para Ampére em 1956, comprando uma 
área de terra na Linha Fonte Bela. Casado 
com Maria Dellani, que veio em 1958, de 
ônibus, para se casar com ele. No dia do 
casamento foram a pé de Ampére a Fonte 
Bela para sua lua de mel. Construíram sua 
casa com madeira lascada. Naquela época 
não tinha Igreja em Fonte Bela. Maria diz 
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Família Giovani Zabot e Ângela Smaniotto Zabot: Marco, José, Antônio, Vitório, Severino, Albino, Alcides, 
Décimo, Gema, Angelin, Teresinha e Maria.

ter sido na sua casa a primeira Missa na 
Fonte Bela e ter doado terra para a Capela. 
Morando na Linha São Paulo, participava 
ativamente das atividades da comunidade. 
José foi Ministro da Eucaristia.

Albino Zabot. Entrevistado por Hélio 
Alves da Rádio Ampére, em 18/03/2000 
a quem relata, que é ilho de João e Ân-
gela Zabot e que morava com seu irmão 
Marcos em Erechim e Itatiba, RS, antes de 
vir para a Linha Fonte Bela, Ampére, por 
volta de 1956. Comprou a área de terra 
do Scariot, localizada na descida da ser-
ra para Fonte Bela. Albino veio primeiro 
sozinho, em viagem para conhecimento 
do lugar antes de trazer a família. Depois 
voltou com a família. Na mesma ocasião 
vieram João Dellani, João Bitencourt e 

Severino Zabot. (Irmão de Albino e Mar-
cos). Demoraram 13 dias de carroça, de 
Francisco Beltrão até Fonte Bela. Na pas-
sagem a vau pelo Rio Cotegipe, as pessoas 
tiveram que fazer uma corrente humana, 
dando-se as mãos por causa da força da 
água. Marcos comprou a terra de Scariot, 
que por sua vez havia comprado na Fon-
te Bela, de Arnesto, uma área de cinco al-
queires, dando em pagamento um facão. 
Depois de um ano veio também Honório 
Cecconi. Sua família, grande, mas na mé-
dia da época: doze ilhos. Um dos ilhos 
foi sócio dos Dettoni em fábrica de bebi-
das. Participaram da fundação do Uassari. 
Na comunidade de Fonte Bela ajudaram a 
construir e reconstruir duas vezes a Cape-
la, destruída por tempestade.
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Honório Cecconi veio para Ampére 
em 12/04/1956, morando por quinze anos 
em Fonte Bela, relatou a Prof. Inácio vá-
rios fatos importantes. Conta que come-
çou com casa de madeira lascada. O quar-
to era uma varanda. Ali nasceu seu ilho 
mais velho. Quando chovia icavam sob 
um guarda-chuva para não se molharem 
dentro de casa, brinca Honório. Mas nos 
quinze anos construiu mais quatro novas 
moradias. Eram conterrâneos, além das 
famílias do Sul, a família Nunes e Bastião 
Correia, da Florestinha, Gaspar Nunes, 
irmão, Carioca, na linha Maximino. Tra-
balhou na lavoura, contando com terras 
férteis. Dedicou-se especialmente à sui-
nocultura, vindo por essa razão morar na 
chácara 73, área suburbana, Rua Souza 
Naves, onde reside até hoje, onde pôde ter 
chiqueirão até a cidade se aproximar, em 
1990, retornando para a Fonte Bela onde 
ilho continuou criação e engorda de por-
cos. Em 1958 tocou porcos até Uassari, 

onde foram carregados em caminhão pelo 
Comércio Santolin. Dona Santina conta 
que a mudança veio de Kombi (já havia 
importada) até Rio Cotegipe, o restante do 
caminho foi com cargueiro. Foi o doador 
da terra para a Igreja da Fonte Bela. Diri-
giu aquela comunidade cristã por muitos 
anos. Foi quem emprestou roupa para o 
Padre que caiu no Rio Capanema, quando 
seu cavalo rodopiou por força da água do 
rio cheio. Quando Honório e Santina ca-
saram foram fazê-lo em Santo Antônio do 
Sudoeste, mas o documento precisou ir a 
Clevelândia. Talvez em Santo Antônio não 
tivesse Juiz.

Balduino dos Santos e Gema Della-
ni, vieram a Ampére em 1956. Estabele-
ceram-se onde morou Anápio, que mais 
tarde passou para o Sotoriva e mais recen-
temente para Grupo Krindges. Na déca-
da de 70 mudou de residência passando 

 Casal Honório e Santina Cecconi, com seus 6 ilhos 
homens: Antônio, Alcir, Altair, Ari, Pedro, Ademir.

Balduino e Gema D. dos Santos, com a ilha mais 
velha, por ocasião da vinda para o Paraná, em 1956
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a morar no início da Linha Santa Teresi-
na, hoje Bairro Santa Paulina, às margens 
do Riacho Santa Teresinha. Trabalhou na 
agricultura até se aposentarem, quando 
vendeu parte da área. Passou a proprieda-
de para o ilho mais velho, que efetuou um 
loteamento urbano, foi morar à Rua Tira-
dentes, vindo a falecer alguns anos após.

Luiz Roberto Rovani e Emília Rosa 
Cerutti, vindos de Itatiba, RS, chegaram 
em janeiro de 1956, após seis dias de via-
gem de caminhão. Na ocasião já tinham 
os ilhos: Inês, Valério, Nelsir, Alvani, Ira-
cema, Leocir e Medianeira, entre dezesseis 
anos de idade o mais velho e o mais novo 
com seis meses de idade. Em Ampére, se 
hospedaram no paiol de Bernardo Delani, 
por trinta dias, enquanto foram abrindo 
caminho para se estabelecerem no Bom 
Princípio, onde compraram cinco alquei-
res de terra, aprazo, do proprietário de 
então Baldo Faller. Havia apenas uma ca-
sinha coberta de capim e fechada com es-
teira de taquara e piso de chão batido, para 
onde com auxílio de Clédio Benvenutti, 
em carretão puxado a boi, levaram a mu-
dança. Estrada não havia. Dedicaram-se 
aqui na agricultura produzindo lavouras 

férteis e “sem agrotóxicos”. Também tra-
balharam por dia, de peão para outros, 
para conseguir um dinheirinho para coi-
sas básicas. Mas não era fácil comprar 
bens e utensílios, roupas e calçados. Vi-
veram com o que produziram de modo 
braçal, a machado, foice, serrote, enxada. 
Mais tarde com bois. Ultimas décadas 
com trator, sempre foram melhorando as 
técnicas para bem produzir. O sonho era 
comprar terras para todos os ilhos, o que 
foi conseguido. Moraram com os pais até 
conseguirem comprar suas próprias ter-
ras. Quando se estabeleceram entre Linha 
São Paulo e Bom Princípio, já moravam os 
Benvenutti, Procópio de Oliveira, Sotana, 
Lupatini, falecidos José Motta (Souza) e 
família Veiga. Esta família talvez não nesse 
lugar. Depois de alguns anos construíram 
casa boa, com madeira serrada na indús-
tria de Reinaldo Simonetto. Depois de se 
estabelecerem no Bom Princípio tiveram 
mais três ilhos: Maria, Valmir e Dirceu. 
Luiz Roberto Rovani faleceu em 1991 e 
Emília Rosa em 2004.  As informações são 
com base em questionário respondido em 
março de 2016 pelos familiares.

Abrão Fantin, ilho de Luís e Amábile, 
veio do RS, da cidade de Santa Maria, em 
1956. Em 1962 montou uma bodega em 
sociedade com Luiz José da Silva, na hoje 
Rua Salgado Filho esquina com Av. Repú-
blica Argentina, durante uns quinze anos. 
Depois dessa fase dedicou-se à criação de 
animais e lavoura no entorno da cidade 
de Ampére, por oito anos. Contribui para 
a construção do Clube Esportivo Uassa-
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ri, do bairro do 
mesmo nome, 
em Ampére. Foi 
Vereador na le-
gislatura de 1965 
a 1969, pelo PTB, 
com 51 votos. 
Protestou pelo 
valor que recebia 
da Câmara de 
Vereadores, pois 

não dava um terço de salário mínimo. Tra-
balhou cinco a seis anos como taxista, ten-
do morrido num assalto como taxista, em 
26 de agosto de 1978, no trevo de acesso 
da PR 182 à comunidade de São Salvador. 
No Bairro Industrial II foi homenageado 
com o nome de Rua Ver. Abraão Fantin. 
Abrão criou doze ilhos.

Ângelo Domingos dos Santos (Ange-
lin) descendente de família de origem ita-
liana e portuguesa, o segundo ilho mais 
velho entre os onze irmãos do casal Anto-
nio Francisco dos Santos e Rosa Mingori. 
Casado com Renilda Fabiane descenden-
te de família italiana e alemã, também a 
segunda ilha mais velha entre os onze ir-
mãos do casal Ângelo Fabiane e Maria Ce-
cília Cecconi. O casal com os três ilhos, 
Dilce, Terezinha e Vilmor, em março de 
1957 saíram de Jacutinga, RS, rumo ao Su-
doeste do Paraná, em busca de desvendar 
as propagadas “terras do Paraná”. Chegan-
do a Francisco Beltrão, Ângelo e sua mu-
lher foram em busca de informações para 
saber o que deveriam fazer para adquirir o 
tão sonhado pedaço de chão. Quem repas-

sava as informações era o guarda lorestal 
representante da CANGO, pessoa que 
ajudava a localizar uma área ainda devo-
luta, ou aquisição de terceiros, ajustando 
os limites e confrontações com os vizinhos. 
Deixando a família em Beltrão, Ângelo se 
dirigiu até Ampére onde comprou quaren-
ta alqueires de terra, pagando o valor de 
dez mil reis, já no ato da compra. Com isso 
recebeu a ordem da compra. Essa ordem 
era o documento máximo a ser apresenta-
do ao representante do governo para levan-
tar o “pau do governo” e adentrar na área 
adquirida. A expressão “pau do governo” 
era utilizada para exempliicar uma cancela 
feita de tronco de árvore e que somente era 
removida para a passagem dos que apre-
sentassem a liberação do guarda lorestal.   

Após a compra e demarcação da área, 
Ângelo retornou a Beltrão para buscar sua 
família e a mudança. Entre seus pertences 
estavam tábuas para construir o rancho, 
móveis que ele mesmo fabricava, guarda-
-roupa, cama turca, galinhas, duas vacas 
de leite, dois bezerros, nove porcos, má-
quina de fazer polenta - em uso até os dias 
de hoje - ferramentas de uso agrícola e de 
carpintaria. A mudança veio em um cami-
nhão GMC, que saiu de Francisco Beltrão 
passando pela Serra Fria, entre o Km 45 
e Km 50, adentrando pelo Bairro Rondi-
nha. Passou dentro do Rio Ampére, pois 
não tinha ponte, e da mesma forma pelo 
Rio Santa Teresinha seguindo caminho 
próximo da primeira Capela de Ampére, 
até chegar no início da Linha Santa Teresi-
nha (novamente na barranca do Rio San-
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ta Teresinha) onde a família descarregou 
seus pertences, na propriedade de Paulo 
Bergamasqui pois a partir deste ponto não 
tinha mais estrada. Ângelo foi até a casa do 
guarda lorestal que lhe havia reservado a 
área de terra adquirida, para comunicá-lo 

de que iriam se estabelecer na sua área lo-
calizada na Linha Progresso. Nessa hora foi 
informado de que não poderiam mais usu-
fruir das terras compradas, pois as mesmas 
já tinham sido empossadas por outras três 
famílias, que segundo o guarda, tinham 

Família de Ângelo e Renilda 
Fabiane dos Santos: Vilmor, 
Dilce, Marilene, Valmir (Kiko) e 
Terezinha.



145

sido invadidas. Nessa época havia muitos 
jagunços, bandidos, que por qualquer di-
nheiro, recebiam encomenda e matavam. 

Após perder o terreno adquirido e sem 
ter onde morar alojou-se, por poucos 
dias, com a família de seu irmão Balduí-
no, que já estava estabelecido em Ampére 
há alguns meses. Deixaram a mudança na 
propriedade de Paulo Bergamasqui. Em 
menos de três semanas, Ângelo conseguiu 
comprar do próprio Paulo, dez alqueires 
de terra, onde ixaram morada e residem 
até hoje. Já estavam sem dinheiro e para 
comprar a terra, pelo valor de dez mil reis, 
deram em troca uma balança, arreios, tá-
buas serradas, capa para andar a cavalo, 
sementes de trigo, balança, vacas, porcos, 
latas de mel e outras miudagens. O res-
tante foi pagando os poucos, com a venda 
dos produtos colhidos em cada safra. Esta 
área se estendia até a rodovia que liga o 
Município de Ampére a Santo Antônio do 
Sudoeste, abrangendo a atual área do par-
que industrial I, vendida em 1985 para a 
Prefeitura Municipal de Ampére.

Instalaram-se em um pequeno rancho 
de tábua lascada coberta de tabuinha, de 
um único cômodo com assoalho, cozinha 
de chão batido, com portas e janelas de 
madeira (existente ainda hoje na proprie-
dade). Nessa casa moraram por cerca de 
quatro anos. Buscavam a água na fonte, 
com balde. Para tomar banho tinha uma 
gamela, cavada em troco de cedro. No ve-
rão tomavam banho no tanque escavado 
de um pinheiro de mais ou menos dois 

metros. A água era abundante, correndo 
dia e noite e chegava em bica de coqueiro. 
Com o tempo construíram um chuveiro, 
que consistia em um balde e um chuveiro 
tipo regador, instalado no teto onde a água 
caia sobre a pessoa que ia se banhar. Este 
chuveiro era abastecido com água fria ou 
morna, onde se puxava uma corda em um 
ponto mais alto para liberar a água. O sa-
bão que existia na época era feito de soda 
com as miudezas de animais, cozidas em 
tacho. Como escova para esfregar a roupa 
e o assoalho da casa eram usados pedaços 
de xaxim colhido no mato. 

Nessa propriedade existiam muitos pi-
nheiros (araucárias), que Ângelo derru-
bava e lascava para fazer tabuas. Vendia 
aos novos desbravadores que vinham se 
estabelecer na redondeza. Também cavava 
poço para ganhar dinheiro e saldar a dívi-
da da terra.

Ângelo e Renilda sabiam beneiciar a 
erva-mate e logo no início da década de 
sessenta montaram as próprias instalações 
(carijo) para processar a planta nativa e 
abundante na região. Era colhida em pleno 
inverno, nos meses de junho até setembro.

Colhiam primeiro a planta, em segui-
da cortavam os galhos a facão e faziam 
os feixes. Sapecavam as folhas ainda no 
mato, pois com isso diminuía o tamanho 
dos ramos e facilitava o transporte até o 
carijo (nome dado a construção onde a 
erva-mate era secada). A casa (carijo) era 
toda fechada, e a erva-mate era estaleirada 
alta do chão. Tinha uma janela grande por 



146

onde chegava o calor que secava os ramos 
da planta, vindo  de um conduto ou de um 
túnel construído de pedras que na ponta 
era alimentado com fogo. Servia para se-
car a erva que demorava mais ou menos 
dez dias. Quando estava seca a erva-mate 
passava pelo processo de cancha, isto é, 
ia para uma espécie de cocho, onde num 
típico ritual de facões de madeira, duas 
pessoas batiam contra a erva-mate, em 
sincronia, para diminuir o tamanho dos 
galhos. Depois era posta no soque para 
ser triturada pelos pilões, até virar um pó 
ino, próprio para o chimarrão.

Com a ajuda da esposa, construiu uma 
roda d´água que foi instalada na parte mais 
baixa da sanga, próxima a casa onde mora-
vam, para que a água caísse sobre ela e a mo-
vimentasse. Assim, tocava o soque de quatro 
pilões e triturava a erva. Após essa trituração 
a erva-mate estava pronta para ser consumi-
da em forma de chimarrão e chá. 

Para o beneiciamento da erva-ma-
te contavam com o trabalho de todos da 
família, inclusive das crianças, pois pre-
cisavam controlar para a erva não passar 
do ponto. Quando muito sapecada a erva 
tem gosto amargo. A erva-mate também 
era colhida em outras propriedades e co-
mercializada em sistema de porcentagem 
sobre a quantidade processada. O exce-
dente era vendido. As pessoas faziam erva 
para uso do ano inteiro visto que era safra 
de inverno somente. Era armazenada em 
bolsas ou em tulhas bem fechadas para 
abriga- lá da luz e dos roedores.  

Naquele tempo Renilda tomava conta 
do rancho, trabalhava na roça com o es-
poso e as crianças. Plantavam mandioca, 
batatinha, arroz, feijão, milho, trigo, cebo-
la, alho, entre outros. Renilda tirava leite 
das vacas, fazia queijo para o gasto, para 
trocar por outros produtos ou mesmo 
vender. Sempre foi uma costureira de mão 
cheia.  Aproveitava para costurar na hora 
do almoço, á noite com luz do lampião a 
querosene (enquanto Ângelo contava his-
tórias e cantava com as crianças) e também 
em dias de chuva. Costurava bombachas 
de gaúchos, vestidos de prendas, roupas 
de vestir em geral, tanto masculinas como 
femininas, para noivas, crianças, adultos 
e defuntos, especialmente com tecidos de 
brim e algodão, chamado de riscado. Foi 
catequista por mais de dez anos, inclusive 
de seus ilhos, e, zeladora da capelinha por 
mais de 30 anos. A Capelinha com a ima-
gem de Nossa Senhora visitava as famílias, 
de casa em casa, num determinado rotei-
ro. A família visitada pela capelinha ia até 
a casa onde a capelinha se encontrava e a 
levavam para a sua casa, em procissão, com 
cânticos e orações. À noite as famílias da 
redondeza se reuniam para a reza do terço 
e aproveitavam para um “serão ou iló”. 

Trabalhavam com bois e cavalo de ara-
do para cultivar as espécies e variedades 
de produtos que todo o bom agricultor 
que se preza, plantava. Plantavam horti-
granjeiros para consumo próprio e ven-
da de excedentes na cidade. Entregavam 
em domicílio para fregueses habituais. 
Vendiam, também, leite, manteiga, nata, 
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queijo, frutas, verduras, legumes, frangos, 
ovos, vinho, erva-mate, entre outros.

O milho que era plantado e quando es-
tava maduro dobravam o pé e deixavam 
na roça e só colhiam quando precisavam 
para fazer farinha de milho usada para fa-
zer a polenta ou necessário para tratar os 
animais.

Era costume (escambo) trocar entre 
os vizinhos e conhecidos os produtos da 
agricultura, e às vezes em sistema de em-
préstimo, para pagar na próxima colheita. 

O comércio existente neste tempo era 
o de Augustinho Gnoatto e o da Família 
Santolin. O Gnoatto instalado onde hoje 
é Avenida XV de Novembro, próximo 
ao atual Posto De Carli, no Bairro Ron-
dinha. O comércio da Família Santolin, 
também na Avenida XV de Novembro, 
em frente à atual residência da Família de 
Alexandre Zatta. 

O primeiro moinho de arroz, trigo e 
milho foi o de propriedade de Vicente 
Bialeski que trabalhava com o pagamento 
por porcentagem do produto (as meias) 
ou em dinheiro. 

Conta o casal que mais ou menos em 
1958, depois de abertas as estradas, feitas 
a trator para passagem de caminhões, os 
produtos produzidos eram entregues no 
comércio do Santolim e do Gnoatto, que 
compravam dos produtores e revendiam 
em Francisco Beltrão.

 Em 1957 durante o levante, Ângelo foi 
chamado pelos lideres da CANGO para 

entrar em combate contra os jagunços da 
CITLA (Clevelândia Industrial Territorial 
Ltda.), que forçavam a cobrança da pro-
priedade ou ameaçavam a expulsão dos 
posseiros das terras. Os colonos se dirigi-
ram a Francisco Beltrão, armados de foice, 
facão e armas (os que possuíam), em ca-
minhão. Os que não conseguiram ir de ca-
minhão, foram a cavalo e outros a pé, até 
o Km 45, esperar uma segunda oportuni-
dade para ir a Beltrão. Enquanto isso or-
ganizaram trincheiras e montaram guarda 
para reter jagunços de uma eventual fuga 
para essa região. Mas o Rio Cotegipe esta-
va cheio e os jagunços não tentaram se re-
fugiar para essa região do Sudoeste.  Então 
não houve o enfrentamento. 

E em 1962, o governo federal promoveu 
a legalização das terras criando o GETSOP 
(Grupo Executivo para as Terras do Sudo-
este do Paraná), quando agrimensores, fun-
cionários da GETSOP estiveram na região 
para medir as terras e fornecer o Título de 
Propriedade para os agricultores. As taxas 
e impostos eram pagos na Prefeitura Muni-
cipal de Santo Antonio do Sudoeste ou ao 
subprefeito Pedro Pastório na subprefeitu-
ra de Ampére, enquanto era distrito. 

Em 1960 construíram uma casa com 
porão, alta do chão, com madeira de pi-
nheiro extraída da própria terra. As toras 
foram serradas na primeira serraria de 
Ampére, de propriedade de Egídio Ma-
zzardo. A construção contou com a aju-
da de muitos vizinhos que izeram o tal 
“pucherão “ como os italianos falam. As 
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tabuas foram beneiciadas com um ins-
trumento manual chamado “cepilha”. As 
aberturas foram feitas e pregadas à noite, 
com luz de “chiareto”, lampião a querose-
ne, que Renilda segurava para alumiar o 
trabalho que Ângelo fazia.

A partir da década de setenta passaram 
a cultivar a leguminosa soja, inicialmen-
te de forma tradicional (consorciada com 
milho), lavrando, plantando e colhendo 
com equipamentos manuais. Com o pas-
sar do tempo, utilizaram trator e colheita-
deira, sendo cada vez mais com modernos 
equipamentos e tecnologias repassadas 
por técnicos da COMFRABEL. Nos anos 
sessenta, em sociedade com a Comercial 
Santolin, trabalharam na engorda de ani-
mais comuns (Duroc). Na década de oi-
tenta passaram à criação de suínos bran-
cos (Large White), por serem de maior 
qualidade em carne e de melhor preço. 

Ângelo e Renilda, casal prestativo, 
membros de diversas diretorias da Cape-
la, inclusive quando da primeira vinda do 
Bispo a Ampére, em 1959. Colaboraram 
na construção da segunda Igreja de Am-
pére, a primeira construía na atual Praça 
Antonio Frâncio, doando valores em mo-
eda corrente, madeiras e em trabalho de 
carpintaria. Doaram a imagem de Santo 
Antônio para a Capela da Comunidade de 
Bom Princípio, e a de Nossa Senhora das 
Graças para a Capela do Bairro Nossa Se-
nhora das Graças. Contribuíram na com-
pra do hospital de Miguel Tartarella para 
ser transformado no Educandário São Mi-

guel, escola e sede de religiosas que viriam. 
Ajudaram na construção do primeiro 
Hospital de Ampére, que foi construído as 
margens do Rio Santa Teresinha, doando 
os cepos para o porão, em cernes de ma-
deira de lei, e também as madeiras em to-
ras para a construção da ponte sobre o Rio 
Santa Teresinha, na divisa de sua proprie-
dade. Contribuíram, em dose dupla, para 
a construção do Centro Social e da Igreja 
Matriz de Ampére (são proprietários de 
dois diplomas). Por mais de trinta anos 
foram os representantes da Associação 
Antoniana, de Caxias do Sul – RS. Renilda 
e sua amiga, vizinha e comadre Almeirin-
da Anderle, se dedicaram, por vários anos, 
na limpeza da Capela e posteriormente da 
Igreja Matriz, ao que receberam do Pe. 
José Bosmann o reconhecimento como “ 
as minhas varrredoras de Igreja”. Apadri-
nharam mais de cento e setenta ailhados 
entre batizados, crismas e casamentos. 

Devido à idade, dedicam o inal de 
suas vidas com os cuidados da horta, po-
mar, aves, peixes e afazeres de seus gostos. 
Ângelo gosta de cantar. Sabe centenas de 
canções em italiano, português e latim. 
Músicas que aprendeu cantando no coral 
com seu pai e irmãos. Frequentemente, 
em Ampére, cantava com os amigos nos 
cultos e missas, em encontros dominicais, 
festas e apresentações. Exemplo a apresen-
tação do grupo que na FENAFE – Feira 
Nacional do Feijão de Francisco Beltrão, 
em 1968, cantou músicas da cultura ita-
liana. Na Festa de Reis, por longos anos, 
cantava com os amigos, de casa em casa, 
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na primeira semana do ano, as cantigas de 
Folias de Reis. 

Ângelo, casado com Renilda Fabiane 
dos Santos com quem, além dos ilhos já 
referidos, são pais também de Marilene 
e Valmir, nascidos em Ampére.  No ano 
de 2018, ambos com 95 anos de vida, co-
memoraram 70 anos de casados. Contam 
com 08 netos e 02 bisnetos. 

Santo Strapasson e Maria Vanzeto com 
dez ilhos, vieram de Campinas do Sul, RS, 
em 1956, com mudança em caminhão até 
a “serra fria” no Km 47, segundo Alberto 
Strapasson e Cecília. De lá para cá trouxe 
a mudança de carroça até Ampére. Para 
continuar teve que abrir picada até linha 
São Paulo, onde se dedicaram à lavoura, 
sem grandes ambições, mas viver o dia a 
dia. Colaboraram na construção da Igreja 
da Linha São Paulo. Santo Strapasson doou 
a terra do cemitério da comunidade da li-

nha São Paulo. Desde a chegada, Ampére 
pertenceu até a Emancipação, para Santo 
Antônio (do Sudoeste), airma Alberto. 
Impostos não tinha, somente serviço das 
estradas, segundo ele. Para a abertura de 
estradas, quando já município, vieram 
máquinas emprestadas de Capanema. A 
sede de Ampére, antes da Emancipação 
chamava-se Império, conta Alberto.

Atílio Pavelegini. A família chegou de 
Forqueta, RS, em 1956, até no Km 20. De 
lá a mudança veio de carroça e carguei-
ro. Segundo Lourdes, Avelino Pavelegini, 

comprou e depois de alguns anos vendeu a 
Silvestre Câmera, propriedade na descida 
para linha São Paulo. Seus pais e irmãos, 
foram morar na linha Bonita, onde tra-
balharam sempre na agricultura. Avelino 
trabalhou como tratorista na Prefeitura 
de Ampére. Casou com Lourdes de Costa, 
jovem egressa de Internato, prendada, que 
fora catequista e das primeiras professoras 
de Ampére, tendo ela atuado entre 1957 
e 1961, na Escola em frente à atual Praça 
Antônio Frâncio de onde morava perto. 

Família Strapasson: Nilda e esposo, Pierina, 
Alberto, Oliva, esposa e Deoclides, Deoclécio, 
Nelson, Severino, Elvira, Avelino.

Avelino Pavalegini e Lourdes de Costa, Elvira e Ângelo 
(pais), Belmiro e Adélia, Lauro, esposa e casal.
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Por ser ainda muito jovem, perdeu o car-
go para Antônio Baccin, que mais tarde 
foi trabalhar na cidade de Realeza. Conta 
Lourdes que recebia seu salário em Santo 
Antônio do Sudoeste. Em 1960, quando 
casou, morou onde hoje é Móveis Confor-
to. Em 1964, morou perto do atual Ber-
tolini, na Maringá, quando era Professora 
municipal no Grupo Escolar (hoje Cecí-
lia Meireles). Onde morava havia uma 
fonte. Dali, nos anos setenta bombeava 
água para o então Grupo Escolar Cândido 
M.M. de Oliveira, hoje Dr. Caetano Mu-
nhoz da Rocha.

Procópio Domingos de Oliveira e Ma-
ria Agostinha Moreira vieram com dois 
ilhos: heodolino e João, do RS para 
Pato Branco, onde nasceu Odelário, e de 

lá em 1957 para Ampére, abrindo pica-
da na mata para passar com a mudança. 
Como escreveu o Prof. João, a mudança 
veio de caminhão até o Rio Cotegipe e 
de lá até Bom Princípio de carrocinha. 
Trabalhava na agricultura: braçal, difícil, 
comércio só em Beltrão ou mais adiante, 
falta de estradas, falta de médicos, mas 
esperança de conseguir algo para a famí-
lia e o sonho de ver Ampére crescer. Mui-
to bem estimados, humildes, agricultores 
de trabalho, dedicação, fé e colaboradores 
com a comunidade. Foram os doadores 
do terreno para a Igreja da Comunidade 
Católica de Bom Princípio. Família po-
pularmente conhecida como Procópio, 
nome estendido a todos os ilhos, muitas 
vezes como sobrenome. Joaozinho Pro-
cópio, como é carinhosamente chamado, 
é casado com Denair de Souza. Filhas: 
Nadir Maria dos Santos, Teresinha e Ele-
nita de Oliveira. Foi professor, iniciando 
em Bom Princípio no ano de 1957, escola 
multiseriada, quando sequer tinha sala de 
aula. Usava o galpão de José Motta, onde 
também lecionou Duílio Bonetti. Recebia 
o salário em Santo Antônio do Sudoeste e 
depois de Ampére Município, recebia na 
Coletoria Estadual. Trabalhava também 
na agricultura. Foi eleito Conselheiro Tu-
telar, tendo atuado por três anos.

Silvestre Câmera. Veio morar com sua 
família, por volta do ano 1959, compran-
do a propriedade de Avelino Pavalegini, 
no caminho para Linha São Paulo, que 
cultivava. Silvestre homem rude, forte 
para o trabalho. Andava sempre de “pé no 

Procópio Domingos de Oliveira e Maria Agostinha 
Moreira, nas Bodas de Ouro, com ilhos e netos: 
Odelário, Deolinda, João Maria, Eva, Theodolino, 
Ana, Adão.
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chão”, sem camisa, o ano inteiro. Possuia 
uma vinha signiicativa, para produzir vi-
nhos somente para seu consumo. Sequer 
vendia alguns cachos, o que lhe mereceu 
atenção especial de “aprontadores”, como 
se fala na gíria. Foi dono dos primeiros ca-
minhões de Ampére. Seus ilhos: Izidoro 
foi motorista, faleceu num acidente com 
seu caminhão; Pedro se aposentou na Pre-
feitura como Operador de Máquinas pe-
sadas. Pedro e seus ilhos são pessoas mui-
to especiais, calmas, produtivas.

Bonilho Forcelini, (popular Moreto), 
esposa Líbera Locateli e sete ilhos vie-
ram oriundos de Erechim a Ampére em 
05/10/1957, depois de dez dias aguardan-
do liberação em Francisco Beltrão, devi-
do ao movimento da Revolta dos Colo-

nos. Morava na encruzilhada, caminho 
para Linha Fonte Bela, Alto Alegre ou 
Santa Rita, onde a família trabalhou na 
agricultura. Foi pessoa sempre presente e 
atuante nas diretorias da Igreja da cidade, 
tendo sido quem juntamente com An-
gelin dos Santos requereu na CANGO, 
quando da diretoria em 1959, a quadra da 
atual Matriz, para a Igreja Católica. Dois 
desses terrenos foram escriturados pela 
Prefeito Dresch para a Sanepar. Um lote 
desses foi doado, nos anos setenta, para a 
Telepar. Apoiou fortemente o Pároco na 
construção do Centro Social, emprestan-
do nome para inanciamentos para cons-
trução do Centro Social. Da atual Matriz 
foi padrinho de inauguração. Foi igual-
mente da diretoria do Sindicato dos Tra-
balhadores de Ampére, seu Presidente 
fundador (em 1/04/1964), reconduzido 

Diante da morada em Fonte Bela. Moreto, Libera 
e ilhos, Aldérico e um amigo da Assessoar.

Da esquerda: Antonietta, Orilda, Inês, Aglair, 
Libera, Boniglio, Aldérico, Ismael, Terezinha, 
Vilmor. Ande e Azadil não aparecem no quadro.
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até 1970. Também foi sócio da Coopera-
tiva Mista Francisco Beltrão, CONFRA-
BEL, como o primeiro sócio de Ampére, 
na ilial de Ampére. De diversão gostava 
de se reunir com os amigos para cantar em 
italiano. Faleceu em 25/01/2003.

Arcebílio da Silva veio para a Colô-
nia Ampére aproximadamente em 1957. 
Morava na atual comunidade de Saran-
di. Propunha na época da emancipa-
ção a sua comunidade do Sarandi, hoje 
no Município de Santa Izabel do Oeste, 

como solução para a 
disputa entre a Vila 
de Ampére e as comu-
nidades de Realeza e 
Santa Izabel do Oeste. 
Como Vice-prefeito as-
sumiu a vaga do Cargo 
de Prefeito de Ampére, 
em 1965, abandonando 
também nos últimos 
meses a cadeira de Pre-
feito, a exemplo de Au-
gustinho.

Albino Guilherme Fritsch, conhecido 
por Miguel Fritsch, mora em Ampére desde 
27/07/57. Ele e a família dedicaram-se à la-
voura na linha Santa Teresinha, Ampére, PR. 

Na mesma comunidade moraram Flora 
Fritsch, Vilson e Adroaldo, mas que não 
eram parentes próximos. 

Passou para a atividade de taxista, a 
partir dos anos setenta, a que se dedicou 
até 2018. Nos primeiros anos de morada 
em Ampére morava no térreo da casa ao 

lado da atual Comercial Dettoni, nos anos 
sessenta. No primeiro piso estava alugado 
para Casemiro Kessler. Mais tarde vendeu 
para o alfaiate Krüger. Miguel e Otília, sua 
primeira esposa, são pais de Ildo e Ivone. 
Ela Professora da Rede Pública Estadual. 
Miguel, quando mais moço, era pessoa 
falante, voz alta, espontâneo, de opinião 
própria e crítico na política.

Navílio Fiametti veio em 1957, bem 
nos dias da revolta dos posseiros. A vovó 
Ermelinda era parteira para o seu aper-
feiçoamento chegou a fazer curso no De-
partamento de Saúde, com a presença do 
Secretário da Saúde do Estado do Paraná, 
Arnaldo Busato, depois de 1965.

Ruino Favretto. Casados em Barra do 
Rio Azul, Ruino e Maria Taschin, vieram 
de mudança em caminhão para residir em 
Linha São Paulo, Ampére em 19/03/1957. 
Ruino viera antes com a mudança de 
Navílio Fiametti para comprar terra. A 
família veio com seis ilhos: Alvani, Oza-
na, Mercedes, Martim, Ivani e Sérgio, e 
aqui tiveram mais cinco: Justina, Clara, 
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Clarinda, Sandra e Edson (conhecido por 
bascúio). A mudança foi descarregada 
no pátio do Hotel Maronezi, na Traves-
sa Ivaí. Dali até Linha São Paulo foi de 
carroça. Um ano após veio para o Bairro 
Rondinha e comprou um sítio de fronte 
à moradia de Alves Fiorelli (comercian-
te, sócio de Augustinho Gnoatto), que 
era de Nildo Savegnago, onde trabalhou 
na agricultura. Ali foram vizinhos Pau-
lo Bergamaschi (no Rondinha) e Sebas-
tião Varela (depois do Rio). Em frente do 
Varela, o campo de futebol (hoje Parque 
Santa Teresinha). Quando chegaram em 
1957, não havia a ponte ainda e passava 
pelo rio (passo), uns 20m abaixo da Rua 
XV que fora alinhada pela CANGO (mas 
não era chamada de rua). O ônibus ica-
va no Rondinha, na garagem ao lado da 
casa de Augustinho. Em meados de 1960 
construiu, em madeira, dois pisos, para 
moradia e negócio, na esquina onde ini-
cia a Estrada Padre Ângelo Carú rumo ao 
Seminário Santo Agostinho. Foi Hotel, 
churrascaria, Hospital, pensão. Demoliu 
o estabelecimento em meados da década 
de setenta. Era um homem muito ligado 

à Igreja. Ruino era irmão de Emílio (pai 
de Izair e Eurides, entre outros) que veio 
alguns anos depois, adquirindo terras 
próximo do atual Cemitério. Ruino pes-
soa de bom relacionamento, falante, de es-
pírito de humor.

Antônio Piccoli e Lira Tavares Freire. 
Segundo dados passados pela família em 
14/04/2016, tendo falecido o pai de An-
tônio aos três anos de idade e a mãe aos 
doze, foi morar com o avô, depois com o 
Tio e padrinho Artêmio e Verônica Da-
vid. Veio morar, onde hoje é Santa Apo-
lônia para cuidar de terras de Artêmio 
David, por mais de dois anos, mas conti-
nuou trabalhando para ele. Antônio aju-
dou a construir a Capela da localidade de 
Santa Apolônia, em 1957. Um ano após 
conheceu Lira Tavares. Antônio casou 
com Lira, na primeira Igreja Matriz (A 
segunda Igreja) da atual Praça, em 1962. 
O casamento deles foi o primeiro casa-
mento registrado no Cartório de Ampére. 
O Cartório, de propriedade de João Ma-
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ria Leirias, icava localizado na Rua XV 
de Novembro, entre as Ruas Maringá e a 
Guaíba. Para o casamento, provavelmente 
era norma, tinha que se emitir o Registro 
Civil, escrito em máquina de escrever. Essa 
máquina foi buscada em Santo Antônio e 
chegou apenas ao meio dia. O Juiz de Paz 
nomeado pelo Juízo de Santo Antônio, su-
põe-se que fosse Luiz José da Silva, presen-
te na ocasião, segundo Antônio e Lira. Às 
10h foi a celebração religiosa, pelo Padre 
José, ainda na primeira Igreja da Praça atu-
al, com a nova em construção, ao lado. Na 
hora da apresentação dos documentos no 
Cartório, Antônio apresentou o Certiicado 
de reservista, que não foi aceito. Queriam o 
Registro de Nascimento, que lhe fora retido 
e extraviado em cadastro partidário para 
as eleições para Governador e Deputados. 
(Foram eleitos Wálter Pécoits, de Francis-
co Beltrão e seu suplente Percy Schreiner; o 
presidente Jânio Quadros e João Goulart).

A secretária de Leirias, funcionária 
do Cartório, segundo Antônio, foi Ânge-
la Forte. Mas, conta Lira, estava presente 
no Cartório a Senhora Mística Baccin. Às 
17h chegou um advogado de Francisco 
Beltrão, contratado por Antônio, que o 
mandou buscar pelo Tio Artêmio David, e 
o casamento se realizou naquela tarde, so-
mente com o Documento Militar. O cami-
nhão (que era de comerciante de Planalto 
(na divisa com Francisco Beltrão), com os 
convidados, continuava a postos. Os noi-
vos chegaram em casa às 20h, após um 
dia de jejum de água e comida, e com os 
pés doloridos. Nunca imaginaram que ca-

sar oicialmente era tão complicado. Mais 
tranquilo se tivesse roubado a moça, o que 
era comum, brincam Antônio e Lira.

Em 2012 celebraram Bodas de Ouro na 
Igreja São Francisco, do Bairro de mesmo 
nome, em Ampére. Antônio e Lira são os 
pais de: João Leodir, Leoni, Loreci, Nilza, 
Valmir (casado com Ivete Vanso) e Luís 
(falecido). 

Dona Lira, da família Tavares Freire, 
veio em mudança, segundo foto da capa 
deste livro, como membro de uma das seis 
famílias: Tavares, Lima, Franco, Silveira, 
Teles,...), onde iguram também seus ir-
mãos: Silvina, Iracema, Jurema (no colo de 
Maria Emília de Lima), Odila, irmã (que 
faleceu sete dias antes do pai João) o pai 
João Tavares Freire, a mãe Emília Tavares 
Freire, a avó Francina Lima e o avô...... 

 O ano da vinda foi 1950, quando Lira 
tinha sete anos de idade. A família de Lira 
é oriunda de Candelária, RS. Se estabele-
ceram primeiramente na linha Santa Rosa, 
Marrecas, para dois anos depois virem a 
São Salvador. Seu pai juntamente com tio 
e cunhada de Lira vieram antes conhecer 
a região. Mas falava-se muito bem do Pa-
raná: tido como terra fértil, da fartura, do 
crescimento rápido, o futuro certo. 

Construíram rancho com madeira las-
cada. Depois de alguns anos compraram 
madeira serrada em serraria. A localiza-
ção hoje, é na contravertente da cabeceira 
da nascente do Rio Ampére. (Casa branca, 
que fora de Artêmio David). Depois disso 
foram morar na cidade de Ampére. 
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Casa de várias moças, mas nunca pas-
sou de dois namorados ao mesmo tempo: 
o de Lira e o de Odila e ambas casaram 
na mesma data. Havia muito rigor. Os 
pais não permitiam muita aproximação. 
Não podia sequer icar segurando a mão. 
Conta Lira, que numa ocasião Antônio 
conseguiu roubar um beijo, o que lhe va-
leu um tapa no rosto. Mas, conta Antônio, 
que num período do namoro, ele frequen-
tava a casa quase diariamente, porque Lira 
havia sofrido acidente em carroça, e ele se 
preocupava com a recuperação dela. Na-
moraram quase três anos. Depois de ca-
sados moraram quase um ano na casa de 
Artêmio David. 

Dizem serem muito felizes porque: en-
contraram cada qual sua outra parte. Ti-
veram cinco ilhos, netos, bisnetos. Das 
coisas negativas, lamenta que suas irmãs 
tenham morridas tão novas. E não gosta-
ria de ter perdido o neto, num acidente no 
trevo de Ampére (quando morreram mais 
doze outros jovens).

Marino Delani, casado com Amélia 
Madalozzo, em Barra do Rio Azul, RS, 
veio em data ignorada. Se sabe que foi 
numa ocasião que vieram três mudanças 
numa vez: Olivo Fiametti, Marcelo Fia-
metti e Marino. Marino que começa a en-
trar na história como Professor na Linha 
Scariot, de 1958 a 1962. (Recebia seu salá-
rio em Capanema). Os irmãos indicados 
são: Paschoal, Vitorio, Elvira, Izabel, Car-
melinda, Santina. A mãe se chamava So-
phia, sem referência de morada. Em 1961 

passou a morar na sede do Município 
Ampére e em 1966, Vereador, licenciou-
-se para preparar-se em Curitiba para 
exercer a função de Inspetor de Ensino 
(na época englobava tudo: Município e 
Estado.) Ficou no exercício até aproxi-
madamente 1985. Durante esses anos 
sempre foi Vereador. Marino e Amélia 
pais de: Sérgio, Altair e Celso (Técnicos 
Agrícolas), Amilto (Administrador), Jus-
tina (Pedagoga, Teresinha (funcionária 
Pública Estadual); Homem limitado por 
problemas de saúde, mas de boa vontade, 
sempre presente em todas as atividades 
sociais. Era de grande bondade.

Osmar Novelo originário de Mato Cas-
telhano, RS, chegou a Ampére em 1957, 
estabelecendo-se entre a linha Saggiorato 
e o Km 45. Casou-se dois anos depois com 
Olga Uncini, ilha de Ezídio. Foi vereador 
na legislatura de 1969 a 1973, mandato do 
Executivo por Nelson Parizotto. De agri-
cultor de feijão e milho, tornou-se granjei-
ro de soja na década de setenta.

Novello na colheita de feijão.
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Ângelo de Costa e Elvira Cella foram 
moradores da Rua Salgado Filho a partir 
de 1958. Como Ângelo era carpinteiro, 
construiu em 1958 um prédio de madeira, 
em dois pavimentos na Travessa Ivaí, onde 
foi Hotel e Rodoviária, comprado por Al-

bino Maronezi no inal da década de cin-
quenta. Este trabalhou dez anos passando 
a propriedade para João Maria Rodrigues, 
que a vendeu a Germano Lazzaretti. Cons-
truiu a segunda casa de dois andares de Am-
pére, situada quase na esquina da Travessa 
da Rua Ivaí com Rua Salgado Filho e início 
da estrada para Água Doce. Ali montou um 
pequeno comércio de compra de produtos 
da lavoura e transporte com caminhão. Esse 
caminhão estava com o ilho Lauro em Fran-
cisco Beltrão desde 1958 e vinha somente 
até o Rio Cotegipe. Considerava o passo do 
Cotegipe e a Serra Fria muito difícil. Até lá 
transportava de carroça produtos da lavoura 
e da Vila de Ampére e trazia frete de pedidos 
de compras de Francisco Beltrão e outros 
centros para os colonos daqui. Só anos mais 
tarde o caminhão passou a vir até Ampére. 
Nesse estabelecimento vendia algumas coi-
sas básicas e necessárias para cozinha. Foi 
também neste lugar que montou  sorveteria 
e fábrica de picolés. Este segundo prédio, 
em 1960, foi alugado para o consultório e 
hospital do Dr. Miguel Tartarella, segundo 
Lourdes de Costa. Na saída do médico para 
o Hospital na Rua Wenceslau Brás, em ins 
de 1961, foi instalada na parte de baixo (no 
térreo) a Prefeitura Municipal e (provavel-
mente) a Câmara de Vereadores e em cima 
(primeiro piso) Escola Municipal. A partir 
de 1965 a Prefeitura passou para próximo da 
Igreja, no primeiro piso do Bar e Bolão Dalla 
Vecchia, que era de Ceolatto e mais tarde 
fora de Lourenil Vieira quando este alugou 
para a Loja Leoni, de irmãos Krindges. Com 
a vinda de Padre Pároco e as necessidades 

Osmar Novello, em momento de posse como 
Vereador. Reconhecidos: Achylles Dettoni, 
Advogado e prof. Avelino Trentin, Demétrio Fiorelli, 
Casemiro Kessler, Osmar Novello, Luiz José da Silva.

Osmar Novello sendo diplomado pelo Juízo e 
cumprimentado por Militar, como Vereador, em 
Santo Antônio do Sudoeste, para a legislatura 
1969 a 1973.
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de serviçal para cuidar da horta, fruteiras, 
jardins, limpeza de pátios, reparos, Ângelo 
foi icando Capelão. Dos dez ilhos, moram 
em Ampére Belmiro e Lourdes, com ilhos, 
netos e velhos amigos. Lourdes foi das pri-
meiras professoras de Ampére, perdendo, 
por pouca idade, sua vaga para o Professor 
Baccin, que alguns anos após transferiu-se 
para a cidade de Realeza.

José Tórtora e Joana Vieira, oriundos 
de Francisco Beltrão, vieram em 1958, tra-
zendo a mudança em carroça puxada por 
mulas, mas levaram uma semana. Tinham 
criança de poucos meses de vida. Sorte, 
diz Joana, que ganhou uma galinha para 
iniciar o plantel, pois a cada dia tinham 
um ovo para cozinhar em panelinha, para 
alimentar a criança. Leite não tinha. Pre-
parar um creme era complicado. O ovo di-
ário, foi a salvação da criança. Os adultos 
icaram sem comer quase nada. Comiam 
alguma raiz de mandioca, batata doce, até 
o km 26. Depois, mais nada. Alguma fruta 
do mato, mas era rara. Mais era palmito. A 
última noite da viagem pousaram na casa 
de Soranzo. No dia seguinte, durante a 
manhã construíram o rancho de madeiras 
lascadas e à tarde entraram na moradia. 
Diz Joana que não precisava sair de casa 
para saber o que acontecia por fora, de-
vido a frestas, buracos e espaços entre as 
madeiras brutas, sem acabamento. Nem 
ferramenta para isso havia.

Joana diz que seu pai era João Vieira e 
sua mãe Paese. O Sr. João Vieira, que mo-
rava em Francisco Beltrão, é o pai de qua-
tro moças (irmãs de Joana) que casaram 
com quatro moços irmãos, ilhos de José 
Soranzo, dentre eles Paulo Soranzo que 
morou no Km 50. Os ilhos de José e Joa-
na, são: Altair, Sétimo (casado com moça 
Vicini), Mirna, Irma, Neide, Décimo, Ita-
mar, Salézio, Iolanda. Quando se estabe-
leceram no Km 55, na propriedade da ca-
beceira do Rio Sarandi, adquiriram cinco 
alqueires, por cinco cruzeiros que equi-

 Ângelo de Costa e Elvira com os ilhos, no seu 
casamento de ouro. 

Quatro gerações: Ângelo, Belmiro, Sergio, Rodrigo 
de Costa. Fonte: Salete de Costa



158

valiam a cinco mil réis), de João Santana. 
Pagaram a terra, toda mata, mas poucos 
pinheiros, com a produção agrícola e com 
erva-mate, que vendiam a comerciante em 
Francisco Beltrão. Diz Joana que sempre 
teve boa saúde, forte e disposta. Criou os 
ilhos trabalhando e enfrentado tudo nor-
malmente. A última ilha quase nasceu na 
roça, conta ela. Teve todos os ilhos em 
casa, menos uma criança, que foi com ce-
sária. Conta que além da produção se ali-
mentavam com carne de caça: tateto, paca, 
cotia, nambu de pegar dúzia numa arapu-
ca. Durante a noite, conforme o barulho 
dos bichos, já iam certos de terem pego 
nas armadilhas, arapucas e jaulas. Tinha 
que ir logo, antes que o tigre comesse os 
bichos. Conta Joana que o felino vivia ar-
rodeando a casa, arranhando as árvores, 
uivando, pisoteando as plantas da horta, 
mas que ela não tinha medo. Nunca teve. 
Ensinou os ilhos a não terem medo, en-

quanto os bichos tivessem alimento far-
to. Onde moravam tinha fonte de água, 
onde todos os animais vinham. Além da 
lavoura, cultivava todos os tipos de hor-
tigranjeiros. Sempre teve alimentos bons 
e saudáveis para a família. Mas em caso 
de doença, nos primeiros anos, somente 
Francisco Beltrão. Ia-se com criança do-
ente, no colo, a pé. No km 20 comprava 
algum remédio e continuava a caminha-
da. Algumas não sobreviviam.

A comunidade do km 55 iniciou com 
bolão, bodega de Miro de Oliveira e de-
cidiram construir a Igreja. Lembra sétimo 
que seu pai doou os cepos. Joana descarta 
a possibilidade de a Capela ou a Comuni-
dade ter iniciado em 1947, segundo regis-
tro da Capela, pois antes deles virem tinha 
quase ninguém no km 55. Moravam ape-
nas João Santana e Santanim. No Km 50 
já morava bastante gente. Tinha bodega, 
escola e Igreja.

Os ilhos estudaram na escola do Km 
55. Itamar continuou estudando no Porti-
nari. Ia a pé. A ele juntavam-se outros ao 
longo do caminho. No inverno saia escu-
ro da noite, tinha que acender lamparina. 
Quanto à pertencimento administrativo 
da região do Km 55, Km 50, Cotegipe, ao 
Município de Capanema, diz Joana e seus 
ilhos mais velhos, que nunca ouviram fa-
lar disso. Para eles a referência sempre foi 
Santo Antônio do Sudoeste. Perguntado 
também a respeito das divisas, dizem te-
rem sido sempre, desde que conhecem a 
região, as mesmas.
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Torquato Oreles de Medeiros morou 
desde 1951 com seus pais e irmãos. De 1954 
em diante, como emancipado, continuou a 
lida com porcos, aprendido em família, ini-
cialmente na Linha Lazzarotto, segundo He-
lena Micheletto, segunda esposa e em linha 
Alto Alegre, segundo Clair Golin, que via 
passar pela estrada que passava próximo da 
casa e o riacho, as varas de porcos. Começou 
com safra de porcos, mas enfrentou a peste 
suína que teria sido em 1956. (João Maria 
Leirias, em seu livro de reminiscências fala 
como se tivesse sido em 1956 também, quan-
do ele teria perdido 500 animais). Mais tarde, 
morou a uma quadra da praça, onde além de 
moradia, tinha uma encerra para estoque de 
porcos, que trazia em manada (vara) para 
depois de alguns dias, conforme a demanda, 
vendê-los ao comércio de Beltrão ou Pato 
Branco. Muitas vezes já os vendia a Augus-
tinho que os largava num mangueirão, no 
Rondinha. Por algum tempo, Torquato tive-
ra hotel ediicado por ele, entre 1963 e 1966, 
alugado ao Socolowski por alguns anos e 
vendido ao Fortunato Vansetto, em 1968. 
Após a Emancipação de Ampére, em abril 
de 1962 foi encarregado de dirigir a Rodo-
viária Municipal, que era localizada ao lado 

da atual Juliano Calçados na atual XV de 
Novembro entre a Rua Maringá e as Rua dos 
Andradas. O ponto de ônibus era no seu Ho-
tel, por mais que a cidade já tivesse um Ho-
tel e Rodoviária, construído próximo ao Rio 
Santa Teresinha, que era de propriedade de 
Albino Maronezi (ponto de parada dos ôni-
bus). A Rodoviária foi passada por concessão 
ao Maronezi. Ultimamente Torquato morou 
perto da ponte do Rio Ampére, na Rua XV 
de Novembro, após permutar seu Hotel com 
Fortunato Vansetto. A viúva Helena e ilhos 
continuam morando até hoje nessa proprie-
dade. Torquato também estivera no noroeste 
do Brasil, lidando com lavoura.

Calmindo Oreles de Medeiros. Com 
base em entrevista cedida por Hélio Al-
ves da Rádio Ampére, de 1986, relato que 
Calmindo se estabeleceu na Barra do Rio 
Ampére com o Rio Capanema, em 1958 
(ano da construção da ponte sobre o Am-
pére). Sua esposa Ereci da Luz, deu à luz a 
oito ilhos. Precisavam comprar área gran-
de pois eram família grande. Comprou a 
terra de Antenor e Agenor Fagundes, área 
propícia para a criação de porcos, por 
sessenta mil réis (miréis). Primeiro vizi-
nho foi Vitor Mater. A mudança veio de 
cargueiro. Estradas não havia. Alimentos 
eram caseiros: carne com quirera, sala-
me, queijo e banha. Compras quase só em 
Marrecas. Calmindo, cidadão sempre pre-
sente nas comunidades vizinhas, ajudou 
na construção das Capelas de Santa Rita, 
Água Boa Vista, Linha Lazarotto e Barra 
do Ampére. Foi eleito Vereador para as 
duas legislaturas 1982 e 1986 em Ampére.
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Itálico Ghisi e Olinda Niehues partiram 
de Nova Veneza, SC, em 1958, com dois i-
lhos, para se estabelecerem em Francisco 
Beltrão, no ramo de comércio. Após alguns 
meses, mudaram de ideia e vieram ao Km 
55 Ampére, trabalhar na lavoura, o que i-
zeram por dois anos. Em 1961 ixaram re-
sidência na cidade (onde Olinda vive ainda 
hoje), naqueles dias em festa, pois Ampére, 
como Distrito de Capanema, tornara-se 
Município. A família cresceu com o nasci-
mento de mais três ilhos.

Surgiu uma vaga de operador de má-
quinas, no caso tratorista, na Prefeitura de 
Ampére, onde itálico trabalhou até aposen-
tar-se. Essa vaga surgiu no mandato de José 
Arnoldo Dresch. Itálico homem de bom 
humor e proissional trabalhador, granjeou 
a simpatia e apoio dos companheiros e o re-
conhecimento dos superiores do setor rodo-
viário e Prefeitos, Não fugia dos compromis-
sos da proissão, nem tinha preguiça para 
trabalhar, Destacou-se na abertura da nova 
rodovia do km 50 ao Rio Ligação, na divisa 
com Francisco Beltrão, desviando a temida 
Serra Fria pelo Km 45, Sempre era consulta-
do para localização de novas estradas.

Olinda desde cedo tornou-se professora 
municipal. Formou-se em nível Superior 
cursando Letras na Faculdade de Palmas, 
passando a trabalhar também no nível gi-
nasial (hoje fundamental) na Escola Cân-
dido Portinari, e, nos cursos de Ensino Mé-
dio do Cecília Meireles, até aposentar-se. 
Olinda sempre participou muito dos tra-
balhos pastorais da Igreja Católica, sendo 
desde longa data Ministra Extraordinária 
da Eucaristia. O esposo Itálico igualmente 
se envolvia na Igreja, tendo sido membro 
da Diretoria da Capela do Km 55 e da Igre-
ja Matriz, como registram atas dos Conse-
lhos dos referidos templos.

Os ilhos cresceram, estudaram e cons-
tituíram famílias: Cleiton (Em memória); 
Clener casado com Márcia de Melo; Clé-
lio, casado com Normélia Satler; Cleval-
mir, casado com Regiane Gouveia e Silvâ-
nia Maria casada com Ironi Ferrari.

Antônio De Toni e Rosa (irmã de Albi-
no Ranzolin) com ilhos, vieram residir em 
Ampére no ano de 1958, oriundos de Paulo 
Bento/RS. Compraram sua morada dos Fa-
gundes e Gerônimo Marchesan que tinham 
ali uma bodega, onde hoje funciona o Co-
mércio de Materiais de Construção Dettoni 
- Rede Bem Viver. Ali iniciou um pequeno 
comércio. Aquela área de terra antigamente 
pertencia a Estanislau Marciniak que tinha 
ali um boteco. Para visualizar a vila de então: 
ao lado era de Miguel Fritsch, que mais tarde 
vendeu ao alfaiate José Krüger; Jandir Della-
ni, em frente, veio depois; Atilano Marche-
san e Nelson Cima, na travessa seguinte, só 
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mais tarde. Até o Banco do Brasil o restan-
te era mata. Onde é Prefeitura era de Lou-
renil Vieira; Antônio De Toni após vender 
em 1963, a parte da serraria da sociedade 
que tinha com Aquilino Spada, ampliou seu 
comércio de secos e molhados, compra de 
suínos e cereais. Antônio, Santo e Achylles, 
que chegara naqueles dias, comercializavam 
produtos agrícolas, suínos, armarinhos. Na 
década de oitenta mudando de ramo passou 
a administração ao ilho engenheiro Fábio 
Dettoni que hoje ampliou modernizando as 
instalações, numa das lojas mais bonitas do 
Sudoeste. Estabeleceram também, no passa-
do, engarrafadora e representação de bebi-
das com o sócio Angelin e apoio de Alcides 
Zabot, entre 1962 a 1965 cedendo à pressão 
dos grupos poderosos de comércio de bebi-
das, que dominaram o mercado, e porque já 
viera Antônio Milani, também com comér-
cio de bebidas. Os ilhos todos estudaram e 
são proissionais muito bem-sucedidos. Fa-
mília que sempre foi, e é, importante para 
Ampére.

Fortunato Vansetto e Angelina Mos-
chetto, entrevistados pelo Prof. Inácio 
em junho de 2011 contam que inicial-
mente Fortunato, aqui em Ampére, se 
hospedou na casa de seu tio Santo Stra-
passon, na Linha São Paulo. Veio soltei-
ro. Oriundo de Medianeira, tinha pro-
priedades lá, de valor, o que lhe valeu vir 
com dinheiro para Ampére, atraído por 
questões afetivas, familiares, conhecidos e 
amigos do Rio Grande do Sul. Originário 
de Aratiba, RS. Trabalhava como retratista 
ambulante desde 1958 (no ano da primei-
ra Missão dos Passionistas na vila). Em 
1959 veio morar na Vila ixando residên-
cia onde é hoje a loja TIC-TAC, na atual 
Av. XV de Novembro entre as Ruas Ma-
ringá e dos Andradas onde construiu para 
Bar e moradia. Montou um Bar e Sorve-
teria - o Bar Azul, que existia quando da 
Emancipação de Ampére. Já no início da 

Casal Antonio e Rosa De Toni com os ilhos Fábio, 
Marilene, Camilo, Itor, Orlando, João, Pedro e Inês.
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atividade comercial, instalou um gerador 
elétrico para sua sorveteria. Para acionar o 
gerador, instalou uma roda d`água no Rio 
Santa Terezinha, no inal da Rua Marin-
gá, conduzida por quase trezentos metros 
lineares de valos escavados pelo próprio 
Fortunato. Conta que foi a primeira sor-
veteria da Vila. Conta Fortunato que aos 
domingos, depois do horário do terço, não 
vencia atender o público. Em 1962 cons-
truiu um prédio de dois pavimentos, em 
madeira, transferindo para o térreo seu Bar 
e Lanchonete. O pavimento de cima, Van-
setto cedeu gratuitamente para a Sociedade 
Esportiva e Recreativa Palmeiras, por seis 
anos (em contrato). Esse empreendimento 
era em sociedade com seu cunhado An-
tônio Moschetto. O prédio estava situado 
no lugar onde estava instalado o Super-
mercado Econômico, na atual Av. XV de 
Novembro, entre a Rua Dos Andradas e a 
Maringá. Por volta de 1968 vendeu o pré-
dio para Nelson e Valdomiro Parizotto. Na 
sequência comprou área de terras no Ron-
dinha, que ia do Rio Ampére até a Capela 

de São Cristóvão. Terras que deu em troca 
de um hotel e uma casa ao lado, com os res-
pectivos terrenos, situados hoje na Av. XV 
de Novembro, entre a Rua dos Andradas e 
Maringá. A permuta foi com Torquato de 
Medeiros que icou com a área no bairro 
Rondinha. Nesse hotel Vansetto construiu 
uma churrascaria e cozinha (onde uma vez 
era cocheira de cavalos e abrigo de porcos). 
Na década de 1980 construiu um hotel em 
alvenaria, na mesma Rua XV de Novembro, 
onde atende até hoje. Na época detinha o 
ponto de ônibus, com venda de passagens. 
Fortunato participou da aquisição do cam-
po do Palmeiras, junto a João Bialeski, que 
só venderia sob aval de Fortunato. Case-
miro Kessler era o Presidente fundador do 
Clube em 1962. Fortunato participou de 
diversas diretorias, como de igreja, tendo 
ajudado Padre José a arrecadar madeiras 
para a construção da casa canônica (da fu-
tura Paróquia), em Ampére, Realeza e San-
ta Izabel do Oeste. Contou que por diversas 
vezes serviu refeições para Bispo, padres e 
autoridades e acompanhantes, como gen-
tileza da família. Casado com Oliva Mos-
chetto, mulher que sempre ajudou For-
tunato em todas as atividades comerciais: 
a sua casa, a limpeza do Hotel, orientação 
das cozinheiras, apoio na lanchonete e edu-
cação de Sônia, Marcos e Jane.

Benjamim Forte. “- Bom dia prof. Inácio, 
tudo bem, resolvi te responder este questio-
nário aqui por áudio mesmo, ” diz Pedro 
Forte. ” - Você perguntou sobre meu pai 
Benjamim Forte, minha mãe Adelaide Det-
toni Forte e os ilhos deles: Helena, Angelina, 

Fortunato, Angelina com a ilha Elizane
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Antônio, Lurdes, Ignez, Pedro e Naira. Vie-
mos de Paulo Bento, Município de Erechim, 
RS, direto para Ampére. Meu pai esteve uns 
meses antes, acompanhando o tio Santo Det-
toni numa viagem pelo Sudoeste, trazendo 
uma mudança, isto foi por agosto de 1959. 
Nessa ocasião, estando em Ampére, meu pai 
fez um negócio, comprou uma propriedade 
de Gerônimo Marchesan (onde era a loja 
Dettoni Materiais de Construção). Já marcou 
de vir em poucos meses. Quando foi em ou-
tubro, saímos dia 16 de outubro e no dia se-
guinte, sábado, às 17h já estávamos em Am-
pére, com a mudança. Dois dias de viagem, 
estradas de terra, mudança exige mais cuida-
do, hoje se faz em 4 hs. De Francisco Beltrão 
a Ampére era um picadão, muitas horas de 
estrada. Enim chegamos numa tarde boni-
ta, de sol bonito, paramos na loja Santolin & 
Ranzolin, onde encontramos o Padre Pedro 
que mais tarde iria se hospedar lá em casa. 
A partir daquele, no outro domingo celebrou 
e almoçou lá em casa. Começou a amizade, 
depois também com o Padre Arthur, até 
chegar o Padre José Bosmans que icou um 
a dois anos hóspede na nossa casa, até cons-
truir a Casa Canônica.

Bom, depois dessa primeira parada no 
Santolin, fomos morar na casa comprada. 
A mudança era pequena, mas meio cami-
nhão veio carregado de mantimentos de 
primeira necessidade, com o plano de colo-
car um comércio. Foi trazido farinha, açú-
car, café moído, erva, chinelos, botas, entre 
outras muitas, em quantia para revender.

Na manhã seguinte já vi minha mãe, na 
balança Filizola de balcão, pesando café, e 

outros, para algumas pessoas que já procu-
ravam comprar. Assim começamos (a vida 
em Ampére e a história da loja em sociedade, 
família Forte e Dettoni. Foi indo. Já amplia-
mos o rancho para comércio, construindo 
um apêndice na casa, chamado de Bodegão 
(Ângelo dos Santos, conhecido por Angelin, 
foi dos carpinteiros). Além do já referido, 
passaram a vender carroça, ferramentas de 
lavoura, ferragens, arame arpado, pregos, 
enim, tudo que fosse procurado. Começa-
mos a trazer cachaça, vinho, fomos comer-
cializando e fomos crescendo. Graças a Deus 
pegamos uma época de ouro, no Brasil, com 
o Presidente Juscelino KubicheK, que valo-
rizou o agricultor. Com meio saco de feijão 
o colono levava para casa um monte de gê-
neros. Fomos comprando porcos, levamos 
couro para o cortume (Rindo). Alguns ho-
mens começavam a matar boi na sexta-feira 
e iam até sábado ao meio dia e conforme a 
procura: Eram eles: Pastório (sub-Prefeito), 
Angelin dos Santos (às vezes, diz Angelin), 
Dileto Dellani, Gerônimo Marchesan, entre 
outros, matavam 2 a 3 bois, isso no terreno 
de meu pai, debaixo de uma arvores, e o 
couro era comercializado em Erechim e de 
lá traziam os gêneros para comercialização. 
Um detalhe: pela primeira vez teve ágio de 
carne, coisa que só fomos ver no tempo do 
Sarney, quando passou a faltar carne. Dileto 
Dellani, para vender carne aos fregueses, pe-
dia para que pagassem e levassem também 
uma garrafa de vinho. Nessa condição ven-
dia-lhes a carne, sempre na brincadeira, mas 
é o que os fregueses faziam, pois, a carne era 
escassa. Eu falo isso de cadeira porque eu 
era aquele que abastecia os litros no porão 
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de casa. Era uma maneira do Dileto ter seu 
vinho, que ele gostava muito, pois sempre al-
guém pagava uma garrafa para ele.

Foi gostoso, prazeroso, apesar das 
condições de vida muito rude. A cidade 
cresceu. Quando chegamos tinha “cin-
co, seis” moradores: Na chegada no hoje 
Bairro Rondinha, o Augustinho Gnoat-
to e o Alves, o Torquato, depois da pon-
te tinha um rancho, depois o Santolin, no 
topo a Igrejinha que era em frente a uma 
escolinha onde lecionava Lurdes de Cos-
ta, mais tarde o tio Antônio Baccin, mais 
tarde também o irmão Antônio.  Onde é 
a atual propriedade do falecido Arioval-
do Baccin, havia um rancho de chão ba-
tido, mato a direita e mata a esquerda e 
só bem abaixo, a propriedade de Atilano 
Marchesan e a adquirida por nós, de Ge-
rônimo Marchesan. Mais abaixo, perto do 
Rio tinha um hotel que era do Ângelo de 
Costa, com ponto de ônibus, que fazia a 
linha a Francisco Beltrão, de propriedade 
de Piatzeski, de Francisco Beltrão, em dias 
alternados. Ainda não circulava ônibus da 
Cattani, o que não demorou acontecer. No 
outro lado do Rio Santa Teresinha havia a 
pousada dos Fagundes, e no caminho para 
Água Doce mais duas casas. 

Quanto a loteamento, não sei te dizer se 
havia. Havia o reservado da Colonizadora 
(CANGO), próximo da casa. Poucos me-
tros distantes da casa era mata com caça, 
pinheiros que davam pinhão.

Pastório, representante do Poder Muni-
cipal de Santo Antônio, era homem bon-

doso, prestativo, não muito velho, ele era 
a autoridade máxima no povoado, que era 
Distrito de Santo Antônio. De Ampére a 
Santo Antônio o caminho era um picadão. 
Atravessava o rio Capanema quando pos-
sível senão só indo de carro por Marme-
leiro, Barracão, até Santo Antônio, o que 
era uma volta longa. 

Vendo o Distrito pelo lado, hoje Reale-
za, não havia mais que algumas poucas ca-
sas em Sarandi. Realeza não existia, nem 
Santa Izabel do Oeste. Foi feita uma aber-
tura com caminho na linha São Roque, 
onde a família Forte, tinha intenção de co-
locar um comércio, o que não se efetivou.

Quanto ao hospital administrado pela 
família Benjamim Forte, questionado por 
Inácio,”não foi sociedade, nem consorcio, 
mas foi um consenso formado por algumas 
pessoas da vila”.  Capitaneado por Ange-
lin dos Santos (este diz que somente doou 
os cepos e ajudou a construir), Antônio 
Frâncio (conirmado por Altério Frâncio), 
Simonetto, Moreto (assim conhecido Bon-
ilio Forcelini), que era nosso rezador de 
terço aos domingos à tarde, na Igrejinha, a 
segunda de Ampére.  Acharam por bem que 
Benjamim Forte, que tinha família grande, 
uma enfermeira na casa, que era Angelina, 
dirigir o hospital. Não sei, se o pai comprou, 
ganhou, ele deu sequência e construiu mais 
uma parte. Já estava o primeiro médico, 
Miguel Tartarella (veio em 1960). Isso foi 
em 1961. Depois ele quis construir seu pró-
prio hospital. Depois disso foram trazidos 
dois outros médicos de Curitiba, mas que 
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icaram pouco tempo. O médico seguinte 
foi o Dr. Franco, que comprou o hospital e 
que o repassou a Dr. Messias e na sequencia 
outro, Clóvis Scomparin. 

O hospital não dava muito movimen-
to não. Mais era aos sábados à noite. Nos 
preparávamos para receber os viventes fa-
queados em brigas nos bailecos no Km 50, 
Sarandi, Santa Izabel, algum povoadinho 
em Realeza. Sábados e domingos tinha 
clientela certa. Já se fazia plantão.  O hos-
pital iniciou as atividades em ins de 1961 
ou começo de 1962. Lembro bem (diz Pe-
dro), fui operado de apendicite. E o colega 
Pedro Torrezan também, naqueles dias. 
O primeiro instrumentista do médico, foi 
Antônio, meu irmão, apoiados por An-
gelina, Lurdes, Ignez. E o que foi feito do 
Hospital a partir de 1961, sei pouca coisa, 
pois fui estudar em Francisco Beltrão, e 
depois, fui a Curitiba. ”

Incluo aqui um comentário do Médico 
Miguel Tartarella, em e-mails e livro seu, 
que fala do hospital e da família Forte, 
com carinho e elogios no tocante à limpe-
za, na esterilização dos materiais dos ser-
viços, apesar da falta de energia elétrica e 
outros recursos. Diz ainda que eram real-
mente seus auxiliares, a quem ensinou os 
rudimentos de alguns serviços. 

“Naqueles primeiros anos da nossa 
chegada (continua Pedro), para se ir a 
Francisco Beltrão era muito moroso, difí-
cil, às vezes levava-se até 8 hs, em virtude 
de estrada ainda muito ruim. Para atender 
a casos de doença era uma tristeza. Certa 

vez, alguém da família ou conhecido, le-
vou um menino, por problema de conges-
tão, que não resistiu. 

Tanto era problema a estrada a Francis-
co Beltrão, que aos domingos, a diversão 
dos rapazes Dettoni e Forte, era pegar fer-
ramenta, carregar o caminhão com casca-
lho e ir fechando buracos da estrada. Era 
um divertimento de Joao Dettoni, Heitor, 
eu (Pedro).

O pai e o Antônio trabalhavam mais na 
loja. O pai ia para a lavoura buscar os pro-
dutos comprados: feijão, milho, porcos. 
Santo Dettoni viajava mais para fora. O ir-
mão Antônio ajudava o pai. Tio Antônio, 
sócio, era o gerente da loja. Joao Dettoni 
icava à disposição da loja.

Em 16 de outubro de 1959 veio a famí-
lia de Benjamim Forte. Em dezembro tio 
Santo Dettoni. Tio Antônio em março de 
1960. Tio Achylles em 1963, com a mu-
dança no FNM da irma. Todos se tor-
naram sócios na irma. Tinham também 
engarrafamento, produzindo gasosa. En-
tão meu pai aprendeu com técnico a fazer 
gasosa. Ele fazia e ia vender nos picadões, 
onde sempre tinha um boteco. Nessa ati-
vidade comercial havia muito escambo. 
Levava bebidas: gasosa, cerveja, cachaça, 
vinho ou gêneros alimentícios e voltava 
com feijão, arroz, porcos, milho. A irma 
denominada de Comercial Dettoni teve 
também ilial em São Bento (segundo Pe-
dro Forte). ”

Pedro manifesta a alegria de ter sido 
munícipe de Ampére. Onde a família vi-
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veu com muito sacrifício, mas com cora-
gem e muito trabalho, conseguiu vencer. 
Assim também os tios e primos. 

Do “glorioso esporte Palmeiras”, diz 
Pedro, que Dettoni e Forte também par-
ticipavam, com Ortis (manduca, genro 
de Benjamim), Joao e Pedrinho Dettoni, 
mentores do Palmeiras. Havia o Uassari, 
equipe mais dos agricultores e o Palmei-
ras, “era da vila, ” brinca Pedro.

Eva De Lima Franco, veio com seus 
pais Aparício de Lima e Francina da Ro-
cha de Lima, seus irmãos, a família Fran-
co e outras famílias como Tavares, Adão 
Telles e, várias não identiicadas, com as 
mudanças em dois caminhões (um deles 
de Sebastião Fritsch. Este conhecido por 
Sebasto). A foto registro de entrada ao Su-
doeste realizado em Pato Branco, usada na 
capa do Livro, mostra essas várias famílias 
que saíram de Candelária, RS, em 1950. 

Da família Lima, vieram (ver foto): Eva 
de Lima, Laudelino de Lima, Quincas de 
Lima, Ateliano de Lima, Francisca da Ro-
cha de Lima (Matriarca), Candinho de 
Lima (Patriarca), Aparício de Lima e Ma-
ria Emília de Lima, com Jurema no colo. 
Da família Franco: Adão Franco; Cassia-
no Franco; Laura Franco; Maria Ignácia 
Franco (sogra de Eva). Estabeleceram-se, 
como os demais das mudanças, em San-
ta Rosa, Francisco Beltrão, naquele tempo 
ainda denominada Marrecas, enquanto 
pleitearam terras pela CANGO – Colônia 
Agrícola Nacional General Osório. Mu-
daram-se para Enéas Marques, linha Rio 
Gamela, onde conseguiram terras e aonde 
icaram até 1959, quando vieram para São 
Salvador, Ampére, por Lei pertencendo a 
Capanema. Nesse espaço de tempo a fa-
mília havia voltado por dois anos, a Porto 
Alegre, mas onde os negócios não prospe-
raram, motivando o retorno ao Paraná.
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Mais tarde, por volta de 1970, Eva e seu 
esposo Adão Franco vieram para a cidade, 
tendo morado na Rua Almirante Tamanda-
ré, com a Rua Andradas. Na sequência, Rua 
Souza Naves, e hoje no Bairro Colina Verde. 

No desejo de vir para o Paraná, Quin-
cas de Lima e outros amigos haviam vin-
do antes e como gostaram do que viram, 
retornaram animando todos a virem. As-
sim também teve a liderança de Quincas 
quando foram morar no interior de Enéas 
Marques e posteriormente para Ampére 
(Quincas era homem humilde, que nos 
últimos anos da vida trabalhou como vi-
gilante noturno, como autônomo).

Na mesma mudança vieram as famí-
lias do futuro marido de Eva, Adão Fran-
co, Laura Franco, Cassiano Franco, Maria 
Inácia Franco, (sogra de Eva) Joao Tavares 
Freire, Adão Teles, e outros não lembra-
dos. Quando Eva morava com seus pais 
em Rio Gamela, Enéas Marques, casou 
com um dos moços bonitos que veio junto 
na mudança: Adão Franco. 

Conta Eva sobre o seu casamento com 
Adão, o moço que já fora companheiro da 
mudança no vir do Rio Grande do Sul. Ca-
sou quando ainda morava no Rio Gamela. 
Descreveu a diiculdade que foi passar, a 
pé, o Rio, com mais água devido à chuva, 
vestida de noiva, para ira a Capela, onde 
foi o casamento religioso. Era preocupação 
para não cair na água, evitar de molhar o 
vestido, véu, penteado, não molhar o cal-
çado, secar os pês e colocar o sapato, che-
gar limpa na Igreja.  A foto fora feita depois 

de alguns dias por alguém da família que 
comprara uma máquina Kodak, relata Eva. 

Mas a preocupação dos pais, que eram 
muito católicos e de bons costumes, eram 
mais que isso: exigiram que um irmão de 
Eva acompanhasse o casal de noivos até a 
Igreja! Não icaria bem os noivos chegarem 
sozinhos, completa Eva. Lembra que antes 
de casar, tinha que confessar. Eva conta que 
esse cuidado dos pais com as meninas era 
contínuo. Falou que na mudança, vindo do 
Rio Grande do Sul, devido a muita chuva, 
tiveram que alugar um salão de baile por 
uns cinco dias. Todos dormiram no salão, 
mas a mãe Francina dormiu com a ilha, 
que já tinha dezessete anos de idade, numa 
repartição no fundo do palco, como medi-
da de segurança, conta ela.

Em Rio Gamela atuaram na lavoura e 
criação de porcos de safra, bem como em 
Ampére (em mangueirão), antes de virem 
para a cidade. Na cidade, Adão trabalhava 
de prestador de serviços, como autônomo. 
Trabalhou na madeireira do Schmöller 
por vários anos, como empregado. Em 
1973, com a instalação do Banco Banes-
tado, Adão passou a atuar como vigilan-
te do Banco, em cujo ofício se aposentou. 
Dona Eva manteve-se na atividade do-
méstica. Cidade sem luz nem água. Eva ia 
no Rio Ampére, na curva do Rio chamado 
de “meia-lua”, lavar as roupas da casa. Os 
ilhos trabalhavam em pequenas emprei-
tadas e como boia-fria.  Um dos meninos 
trabalhou no Bar de João Parizotto; outro 
com Joao Santolin; outra trabalhou no Sin-
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dicato dos trabalhadores Rurais. Mas todos 
estudaram pelo menos até concluir o En-
sino Médio e hoje desenvolvem ofícios de 
seu agrado. Dona Eva orgulha-se muito 
pelos ilhos que estudaram, principalmente 
pelos dois netos que se formaram na área 
médica: Dra Marjorie (ilha de Francina) e 
Dr.Willian (ilho de Loreni).

Seu Adão, aprendera a fazer injeção 
quando serviu no Exército. A população 
buscava esse favor que Adão fazia com 
dedicação. Possuía um kit de seringas e 
agulhas, em embalagem metálica, segura e 
higiênica. Foi num desses favores que um 
vizinho (não tão próximo), apareceu no 
rancho de dona Eva, sozinha em casa, já na 
noite, bateu palmas no pátio e chamou “- O 
de casa!” Conta Eva que congelou de medo. 
Espiando na fresta do rancho a lascas de 
madeira, numa réstia de luz da lamparina, 
viu que um homem trazia algo debaixo do 
braço. Algo que se movimentava. Passados 
os primeiros arrepios, criou coragem e pe-
diu (a voz ainda quase não saiu) quem esta-
va aí e o que queria. O homem disse quem 
era e que estava trazendo um galo como 
presente para Seu Adão como paga pelas 
injeções que izera, no tratamento que o 
médico havia dado e curara sua esposa. O 
homem percebeu o susto que havia causa-
do, pegou uma caneca com água e mergu-
lhou brasas, dando para Eva beber, pois se 
preocupara com ela que estava grávida, di-
zendo que bebesse que faria bem.

Dona Eva teve doze ilhos, dos quais 
sobreviveram seis.

Quando por volta de 1959 vieram mo-

rar em São Salvador, tinha acesso por Jacu-
tinga. Eva diz que vieram com a mudança 
em caminhão, o que era raro. Brincou Eva 
que um dos meninos trepou numa árvore, 
de medo daquela máquina, quando che-
gou para carregar a mudança.

A família de Eva e seu esposo Adão (fale-
cido), são pais e avós de: Doralicio de Lima 
Franco casado com Marli Salete Bianchet-
to, pais de Rafael Luiz e Guilherme; Fran-
cina de Lima Franco casada com Jocemar 
Xavier, pais de Marjorie e Igor; Antônio 
Amarildo de Lima Franco casado com Gi-
sele Soares, pais de Igor e Ranna; Loreni de 
Lima Franco, mãe de Willian Jorge, Josiane 
e Marcos; Nilva Fátima de Lima Franco, ca-
sada com Jackson Kanewski, pais de Najara 
e Lorenzo; Pedro Jairo de Lima Franco ca-
sado com Edna da Silva, pais de Maria Lui-
za; Caroline da Silva Franco mãe de Bruno. 
Os bisnetos de Dona Eva são: Igor Rafael, 
Arthur, Benjamim e Benício.

Alguns fatos isolados, para ilustrar: 
A sogra, mãe do marido de Eva (Adão 
Franco) era uma alemã, vindo mesmo da 
Alemanha; A briga da CANGO e da CI-
TLA, foi sentida de perto pela família de 
dona Eva. Conta ela, que bem no início 
da morada em Enéas Marques, a vida foi 
tranquila. De repente acabou a paz, come-
çaram a vir pessoas em nome da CITLA, 
cobrando pelo direito da terra ganha da 
CANGO; Eva relata também o medo que 
sua mãe tinha dos bugres. Estes apareciam 
do nada, com cesto, iam colhendo frutas 
silvestres. Mas eles nunca foram problema 
para ninguém. 



169

Concluindo este relato histórico das 
famílias Lima e Franco, vindo ao Ampé-
re, em viagem épica, com registro de foto 
histórica (utilizada como imagem de capa 
deste livro), demonstra como vir para o 
Paraná, era um enfrentar “sabe lá o que 
nos espera”, felizmente com um encami-
nhamento da família para um degrau mais 
acima. É o que, como entrevistador, pude 
sentir na alegria de vida vitoriosa, mani-
festa por Eva e seus familiares.

Raimundo Rizzatti chegou na Colô-
nia de Ampére em 1959, comprando o 
direito de posse de terceiros (ano que a 
CANGO construiu a ponte alta sobre o 
Cotegipe, mas Raimundo não veio por 
este caminho). Veio do então Distrito de 
Treviso, Município de Criciúma, Comarca 
de Urussanga, SC., com a esposa Ângela 
Feltrin e dois ilhos. No Paraná nasceram 
mais cinco ilhos. Antes de vir ao Paraná, 
haviam mudado da região carvoeira para 
Costão da Serra, localidade no mesmo Es-
tado, para cultivar feijão, milho, arroz e 
criar suínos. Quando  Raimundo e a es-
posa Ângela decidiram vir ao Paraná, fo-
ram juntamente com outra mudança até 
Curitiba. De Curitiba a Francisco Beltrão, 
demoraram mais cinco dias. De Francis-
co Beltrão a Planalto do Jacutinga vieram 
de micro-ônibus da Cattani (Talvez te-
nha sido o de Mazzardo, que fazia a linha 
Ampére a Francisco Beltrão, via Jacutin-
ga, antes de vender para a Cattani). Dali a 
mudança foi transportada de carroção até 
o XVI de Novembro, onde moram ainda 
hoje. As pessoas vieram a pé. Aqui con-

tinuaram a cultivar feijão, milho, fumo, 
suinocultura. Esta inicialmente no modo 
costumeiro da região. Nas últimas déca-
das, já com melhor técnica e com raças 
desenvolvidas para tipo carne.

Já moravam naquela comunidade: Eu-
genio Feltrin (sogro de Raimundo), co-
nhecidos como Angélico Ronconi e Os-
valdo Lazzarin que eram conterrâneos. 
Nessa época foram melhorando o cami-
nho, muito precário, mas transitável com 
tempo bom, para Santo Antônio. Passava-
-se por Pinhal de São Bento e Sede União, 
que eram pequenas comunidades. Cami-
nhos que se tornaram estradas entre 1965 
e 1969, já com tratores do GETSOP. Nes-
sa época no XVI de Novembro já haviam 
dois armazéns de compra de cereais.

Raimundo grande líder da comunidade 
da Capela Santa Bárbara, presta serviços 
como Ministro Auxiliar da Eucaristia da 
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Capela Santa Bárbara, da Comunidade 
de XVI de Novembro, desde 12/10/1973. 
Cursou a Faculdade Missionária do Para-
ná - FAMPAR, no Curso de Teologia para 
Leigos, com 240 horas de preparação. For-
mou juntamente com Olivo Bertuol e Os-
mar Flores, em 1976, o primeiro grupo de 
Ministros da Eucaristia, de cuja Pastoral 
foi coordenador da Paróquia de Ampére, 
por cinco anos e representante (eleito em 
1976) dos Ministros da Eucaristia do De-
canato de Santo Antônio. Junto à Pastoral 
Diocesana. Participou da Assembleia Dio-
cesana com o Padre José Bosmans. Minis-
trou cursos de preparação para o Batismo 
em dez comunidades do setor de Pinhal 
de São Bento.  Homem que valoriza a atu-
ação comunitária em Associações, Sindi-
catos, de onde sempre participa. É sócio 
fundador do Sindicato dos Trabalhadores 
de Ampére. Sempre orientou e estimulou 
os agricultores em relação ao cadastro no 
INCRA, na emissão de notas de vendas de 
produtor, em vista da aposentadoria dos 
trabalhadores rurais. Colabora muito no 
incentivo a favor da preservação do Meio 
Ambiente, e como cristão e cidadão de 
bem sempre é uma voz viva e um exemplo 
a favor da justiça e da honestidade.

Alcino e Jurema Badia Potrick, am-
bos nascidos em Lajeado, RS, casaram em 
Pato Branco. Vieram para Ampére em 11 
de junho de 1959, (Em 11/09/59 foi a 1ª 
vinda do Bispo D. Carlos) izeram a via-
gem com o caminhão F600, saindo de 
Vista Alegre (hoje Pato Branco) e per-
noitando em Francisco Beltrão. Depois 

Ônibus da Cattani, do tempo que Alcino iniciou 
carreira de motorista. 

Valdir, Varlete, Valdecir, Vianey, Vanderlei e o frei 
Vilmar. 2015. 

Ordenação sacerdotal de Vilmar, ladeado pelos 
pais Alcino e Jurema, tios e tias. 
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seguiram a Ampére. Demoraram um dia 
e pouco de viagem. Inicialmente ixaram 
residência entre o Km 50 e Km 55. Em 
1961 mudaram para a Vila de Ampére, 
ixando-se numa morada entre a XV de 
Novembro e Maringá, atuando com cami-
nhão F-600, dos primeiros (parece ter sido 
o primeiro) caminhões de Ampére. Com 
o caminhão fazia mudanças, transportava 
produtos agrícolas e trazia secos e mo-
lhados para o comércio em geral. Almo 
Potrick veio na frente, depois Alcino e Ju-
rema. Quando chegaram aqui moraram 
com o irmão. Depois Fiorelo Badia (pai 
de Jurema) veio para Ampére também, 
em 1961, e comprou terra do Almo e do 
Luiz Zuchelli. Tinham um comércio (bar 
e bolão). Quem cuidava do bar e bolão 
era o Sr. Fiorelo (conhecido por nono Ba-
dia). Alcino trabalhava com o caminhão, 
transportando na cidade e região, princi-
palmente na rota Ampére- Francisco Bel-
trão. Vizinhos eram poucos: o Lauro de 
Costa, Egídio Dellani e Valentin Zambo-
natto, que abriu uma serraria. Jurema diz 
que o trabalho era na agricultura, que era 
difícil. Sua mãe Joseina Detolf Badia tra-
balhava também como costureira. Jurema 
trabalhou no colégio Cecilia Meireles de 
1986 até 2015, hoje aposentada cuida da 
saúde. O sonho era em Ampére melhorar 
o padrão de vida. Apesar das diiculdades 
Alcino e Jurema conseguiram dar condi-
ções para seus ilhos construírem sua vida. 
O casal Alcino e Jurema criou seis ilhos: 
Valdir, Varlete, Valdecir, Vianey, Vander-
lei, Vilmar. As vantagens daquela época, 

não havia muitos gastos, não havia o que 
comprar e quase tudo se plantava e cons-
truía. Já as desvantagens era a falta de mé-
dicos, quando icava doente e precisava 
ser internado, era preciso ir a Francisco 
Beltrão. Na educação era bom. As crian-
ças ganhavam os cadernos, lápis, mas não 
tinham merenda. Saiam cedo de casa, pois 
vinham a pé. Alguns, mais de cinco quilô-
metros. Era mais de hora de caminhada. 
Elas traziam alguma coisa para comer no 
intervalo: duas fatias de polenta sapeca-
da, duas fatias de pão com algum doce, 
salame, queijo. Alcino em 1967 começou 
a trabalhar como motorista da Cattani, 
onde após onze anos foi promovido a is-
cal, trabalhando nisso até falecer. Recebeu 
em homenagem o nome da Rodoviária de 
Ampére. Em 1961 (ano da Renúncia do 
Pres. Jânio) ixaram residência na Rua Sal-
gado Filho, onde está a Família hoje.

Fiorelo Badia, casado com Jurema de 
Costa, conhecido por Nono Badia, veio 
a Ampére em 1959, quando passa a atuar 
com bolão e bodega, comprada de Luiz 
Zuchelli. Dona Pina, apelido da esposa, 
era costureira de bombachas e roupas em 
geral. Pais de Jurema, casada com Alcino 
Potrick. O ilho  Carlos foi camioneiro a 
vida toda. 

José Golin, pai de uma grande família. 
A ilha Clair Lourdes Golin (Belon), en-
trevistada em 21/07/2011, passou alguns 
dados de como a família chegou a Ampére 
em 1959, onde e como viveu nesses anos. 
Segundo ela, oriundos de Horizontina, 
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RS. Foram morar além do campo do Uas-
sari (vizinho de Arthur Maronez), no pé 
da subida para, chegando no topo, descer 
para a linha Scariot (São Paulo, na época), 
ou mais adiante, ir para Santa Rita, ou, 
Alto Alegre, ou ainda para Fonte Bela. No 
ano da vinda a Ampére, a CANGO cons-
truiu a ponte alta sobre o Cotegipe. Pro-
curaram vida com melhores resultados, 
produzindo na lavoura com muito tra-
balho até na década de oitenta. Tiveram 
sucesso na criação de porcos até 1970; 
obtiveram bons lucros com soja (1977); 
enfrentaram crise entre 2005 a 2008. 
Todos os ilhos constituíram suas famí-
lias e passaram a morar na cidade. Zita 
foi a ilha mais velha (RS); Lídia (casada 
com Albino Michelotti); Laurindo (Nel-
sa Salvador); Sebastião (Zélia Salvador); 
Valdomiro (Ana); Valeri Vitório (Lúcia 
Morandi); Clair Lourdes (Ulisses Belon); 
Valdemar (Nego), (Lídia Bianchetto); 

César (Kiko). Valdomiro que era Veteri-
nário, conhecido do povo, tentou a causa 
política, elegendo-se suplente na legisla-
tura de 1997 a 2000. (Dados passados por 
Ideraldo o primeiro neto de José.)

Albino Maronezi, entrevistado por Hé-
lio Alves da Rádio Ampére em 06/12/2006, 
relata que foi morador de Ampére, que 
aqui se estabeleceu com a esposa Pierina, 
em 1960, depois de duas viagens de cami-
nhão fazendo entrega de pinga produzida 
na região de Erechim, RS. Tendo que icar 
vários dias em virtude de chuvas, pode re-
ver velhos amigos e conhecidos oriundos 
do Sul. Comprou em 1960 de Ângelo de 
Costa o primeiro prédio decente, onde era 
rodoviária, tinha hotel e a família de Costa 
servia refeições. Era um prédio de madei-
ra serrada, oriunda da serraria do Jacaré, 
Francisco Beltrão, onde a família de Al-
bino continuou com Hotel, Rodoviária e 
restaurante (termo mais recente), mas era 
posto de correio, depósito de encomen-
das, Farmácia e por uma semana con-

Irmãos Golin: Valeri, Lídia (em memória), Clair, 
Valdomiro e Laurindo.
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sultório médico de Dr. Tartarella, entre 
outras. Albino cozinhava para refeições 
de viajantes, encomendas e pensionistas 
como os policiais, o sapateiro Otávio Bis, 
Flávio e outros, que diariamente lá faziam 
suas refeições. Dentre os fregueses lem-
brados pela ilha de Ângelo de Costa, a 
professora Lourdes, casada com Avelino 
Pavalegini, estava o Padre, que também 
costumava parar lá para fazer refeições e 
pernoitar (segundo entrevista em julho 
2011, pelo Prof. Inácio). Em 1960 Albino 
candidatou-se a vereador para a Câmara 
de Santo Antônio do Sudoeste, onde ele e 
seu colega Luiz José da Silva (Laurentino) 
atuaram. Luiz José da Silva foi vereador 
em Santo Antônio até ser empossado ve-
reador do Município de Ampére. Albino 
continuou em Santo Antônio. Enquanto 
Vereador falou com Engenheiro que fez o 

projeto da primeira ponte sobre o Capa-
nema (falaremos mais em outra unidade). 
Diz ter colocado o Deputado Anibelli em 
apuros quando desconversou a respeito 
do Projeto de Emancipação de Ampére. 
Albino teria ameaçado deixar o partido 
do PTB, na Câmara em Santo Antônio. 
Por isso teria saído em quatro a cinco me-
ses depois. Refere-se também a problemas 
de geograia na Lei da Emancipação, que 
falaremos em outra unidade. João e Lúcia 
Rodrigues, pais de Rosângela, viúva de 
Clóvis Scomparin, compraram o estabele-
cimento de Albino em 1970. Este vendeu 
a Germano Lazzaretti. Albino é irmão de 
Arthur Maronez.

Danilo Simionatto, esposa Dileta e i-
lhos residiram na Vila de Ampére desde 
1960. Primeiramente próximo ao atual Se-
minário Santo Agostinho, a quem doaram 
em 1976 a área de terra onde foi construí-
do o Seminário. Ali iniciaram sua trajetó-
ria de madeireiros. Montou duas serrarias 
em sociedade com Valentim Zambonato. 
A primeira foi montada em 1960, a se-
gunda serraria de Ampére, próximo ao 
Seminário, ao lado da sanga Água da Laje. 
Depois de algum tempo, 1962 resolveram 
ampliar a sociedade montando a segunda 
serraria próximo ao Riacho Santa Teresi-
nha, na saída da cidade para a Linha Frân-
cio, serraria que ainda está em operação, 
cortando árvores cultivadas. Em 1963 re-
solveram desfazer a sociedade, icando o 
Sr. Valentim com a “da cidade”, e Sr. Dani-
lo com a da Linha Bonita (Seminário). Em 
1963 em diante, não teve mais nenhum 

Rodoviária de Ampére, construída por Angelo de 
Costa, adquirida por Albino Maronezi. Palco das 
mortes depois do comício de encerramento , na 
antevéspera das eleições a Prefeito em outubro 
de 1965.
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sócio fora da família. Somente entre pai e 
ilhos. Em 1967 entrou em atividade a in-
dústria de pisos e parquet, no bairro Ron-
dinha.  Em 1975 foi adquirida a madeireira 

da Linha Manfrin, do Sr. Domingos Man-
frin. Como a madeira em Ampére e região 
estava diminuindo, alguns ilhos foram 
para Mato Grosso e Rondônia. Tentando 
mudar de ramo, primeiramente mudou de 
residência passando para a Rua Erechim, 
no Bairro Rondinha, ao lado da indústria 
que ali possuía. Esta indústria de Parquet 
e beneiciamento de madeiras, por falta 
de matéria prima (Importar da RO e MT 
onerava a produção) e com o advento 
das cerâmicas, agora em casas de alvena-
ria, quebrou com o segmento produtivo. 
Onde morava, na Linha Bonita, montou a 
Indústria de Fécula de Mandioca de Am-
pére, que se tornou inviável naquele es-
paço, impossibilitando adequações técni-
cas e legais, obrigando-se ao fechamento. 

Família muito querida, de paz, acessível, 
simpática, de bom relacionamento social, 
presente em tudo: na Igreja, Escola, clubes. 
Danilo esteve presente na seção da Instala-
ção do Município, Instalação da Câmara, a 
Posse do Prefeito, assinando a ata da sole-
nidade histórica. Danilo foi várias vezes da 
Diretoria da Igreja. Os ilhos: Osvaldo, Val-
demínio (em memória) Genuíno, Salete, 
Nilse, Vilma, Maria se Lurdes, Leocir, Ivete.

Leonardo Kessler, chegou a Ampére 
no ano de 1960 construindo, inicialmente 
uma moradia na esquina da Rua Presiden-
te Kennedy com a Rua Guaíba. Leonardo 
Kessler veio de Marmeleiro com o ilho 
(menino) Cláudio, que no futuro, optou 
em ser bancário. Cláudio é casado com 
Odila, ilha de Emílio Favretto). Leonar-
do comprou área de pinhal de irmão de 
Miecislau Modzinski, no atual Bairro São 
Francisco. A primeira intenção era em 
Ampére instalar uma serraria, em parceria 
com a família Dezan, que tinha também 
pinhal (hoje Bairro Floresta e Loteamento 
Universitário), mas sentiu-se sozinho para 
a empreitada e desistiu. Casemiro Mora-
va em Marmeleiro. Constante não veio 
de imediato por “pirraça”. Tinha uma na-
morada morena que não era aceita pelos 
pais então não os acompanhou. Mais tar-
de quando veio para Ampére, trabalhou 
alguns anos com o pai e irmão Cláudio e 
depois foi contratado na Prefeitura. Nesse 
tempo Leonardo construiu um moinho de 
cilindro e pedra, para trigo, milho e arroz, 
movido por roda d’água no atual bairro 
Santa Mônica, aproximadamente no pon-

Foto da família Simionatto



175

to mais baixo da Rua Caramuru. A área 
do entorno do moinho era pântano, ob-
tido por Leonardo junto à CANGO, para 
o im de fazer lavoura de arroz, onde tra-
balharam Constante e Cláudio. Plantavam 
arroz d`água, industrializado no moinho 
e vendido em Ampére. O moinho foi ven-
dido doze anos depois.

Constante e Sabina Kessler. Casaram 
em 1964, ano do golpe militar. Foram mo-
rar numa casa do Grupo Escolar, ao lado 
do futuro Cecília Meireles. Constante tra-
balhava na Prefeitura como motorista (do 
primeiro caminhão da Prefeitura) e traba-
lhos braçais em bueiros e outros serviços. 
Trabalhou também na usina municipal. 
Como Sabina morava no pátio do Grupo, 
tornou-se merendeira e zeladora. Fazia 
(comprava com dinheiro seu, diz ela) café 
e o servia para os professores, plantava 
verduras para a merenda que as crianças 
recebiam. Tudo com falta de água, que no 
poço do Grupo não havia. No ano de 1969, 
como não tinham ilho, adotaram o meni-
no Edson, com onze dias de vida, ilho de 
Helena Brizol, mãe solteira sem condições 
de criar a criança. Quando criança muito 
doente. Cresceu, estudou, icou professor 
e advogado. No seu serviço, num acidente 
com seu carro, faleceu.

Santo Dettoni, Rosa Baccin e qua-
tro ilhos vieram para Ampére por volta 
de 1960. Santo foi sócio na empresa co-
mercial Dettoni, trabalhando como mo-
torista que transportava suínos, cereais, 
trazia mercadorias para a loja. Foi cida-
dão político da linha do PTB, passando 

na ausência deste partido para o MDB e 
posteriormente para o PMDB. Homem 
politicamente muito forte e convincente, a 
frente do Partido, representando a família 
Dettoni. Roberto, ilho mais velho, segue 
a paixão pela política. Santo icou viúvo 
duas vezes, casou-se mais duas vezes: com 
Oliva Cachoeira, com quem teve o ilho 
Daniel Augusto Cachoeira Dettoni, e Te-
rezinha Morandi. A viúva e ilho Daniel 
continuam morando na esquina da Uru-
guaiana com a Presidente Kennedy.

Atilano Marchesan se estabeleceu em 
1959 com moradia e loja na hoje Aveni-
da XV de Novembro, esquina com a Uru-
guaiana. Comprara em outubro de 1958, 
desmembrando de João Bialeski, até onde 
havia as nascentes. Após construir na es-
quina da Rua XV de Novembro com Rua 

Santo e Rosa com os ilhos: Salete, Teresinha, 
Nelson e Roberto. Luiz viria depois.
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Uruguaiana, trabalhou com estabelecimen-
to comercial, para o que veio para Ampére, 
especialmente no ramo de armarinhos e 
confecções. Atilano ia a São Paulo fazer as 
compras ou de algum viajante que o visi-
tasse. Na época era o estabelecimento que 
satisfazia bem a procura por armarinhos 
para presentes e festas. Seus vizinhos eram: 
Nelson Cima, Romildo Bortoli (veio logo 
depois), Antônio Dettoni, Miguel Fritsch. 
A atual Avenida XV de Novembro, não era 
rua, mas estrada em meio a mato. Não havia 
loteamento. Em resumo diz Vina, por uns 
dois anos se destacavam: na Igreja (igreji-
nha antes da Matriz de madeira), Moreto; 
Escola, duas salinhas no atual Cecília; Mé-
dico, Tartarella; encontro social, no Pal-
meiras 1º. Piso do Bar Azul do Vansetto); 
Confecções inas, da Renner, em Francisco 
Beltrão; Táxi, dos irmãos Câmera; Política, 

com Fagundes, Leirias e Laurentino; cami-
nhão, do Santolin; escritório, do Lambre-
ta. Atilano, falecido em 2010, era casado 
com Ledovina conhecida como Vina, casal 
muito ligado à Igreja, colaborando sempre 
que necessário com a cidade. Hospedaram 
o Bispo Dom Carlos Eduardo Sabóia de 
Melo, quando da sua primeira visita a Am-
pére em 11, 12 e 13 setembro de 1959. Vina 
mora hoje na mesma propriedade, aos fun-
dos de onde era estabelecimento comercial 
e moradia. Os ilhos: Ari, Engo Civil, casa-
do com professional na área odontológica; 
Rosa Beatriz, funcionária Pública, casada 
com Engo. Agrônomo; Paulo Roberto com 
moça não nominada. Em relação aos de-
mais parentes Marchesan, foi irmão de Ge-
rônimo e Américo.

Francisco Motta, primo de segundo grau 
de José de Souza (José Motta), casado com 
Jacira de Witt. Se estabeleceu em 1960, com 
comércio e salão de baile em São Salvador. 
Comercializava “na base de troca” com a ir-
ma Mazinho da cidade de Ponta Grossa, que 
deixava mercadorias para comercialização 
e levava produtos da roça daqui, como fei-
jão, trigo e outros. Em 1961, logo depois da 
emancipação foi nomeado suplente de De-
legado. Por conta desse trabalho, atendendo 
a justiça, de forma gratuita na época, acabou 
sendo morto (1967), seis meses antes de seu 
sucessor ser vítima também.

Aquilino Spada, casado com Oliva, 
chegaram a Ampére em meados de 1960, 
vindos de Erechim – RS, para trabalhar no 
ramo madeireiro. Inicialmente montou, 

O Bispo D. Carlos na casa de Atilano e Ledovina 
Marchesan, onde se hospedou. Filhos: Ari e Rosa. 
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com outros sócios, a terceira serraria de 
Ampére, plataforma “Tissot”, mais tarde 
uma serra-ita e posteriormente benei-
ciadora. Estava em sociedade com Gerô-
nimo Marchesan, Pedro Pastório, Antônio 
Dettoni, Ângelo de Costa. Arrendaram a 
serraria por algum tempo para os Martins, 
de Clevelândia. No retorno, construíram 
na margem direita do riacho, ao lado de 
onde no futuro veio a ser serraria, (atual 
Sulfer), no Bairro São Francisco, com Rei-
naldo Francisco Simonetto, já majorita-
riamente de Simonetto e, depois de 1963, 
sem Gerônimo Marchesan e sem Ângelo 
de Costa, sem Antônio Dettoni, sem Mar-
tins, sem Pastório, cuja quota passou para 
Aquilino Spada. Alguns meses depois foi 
convidado a entrar na sociedade, Ludovi-
co Maier. Em 1966, depois de melhorias 
implantadas, como serra-ita, Spada saiu 
da sociedade e instalou com seu irmão 

Firmino, uma beneiciadora de madeiras, 
localizada na margem direita do Riacho 
Santa Teresinha, 200m mais abaixo des-
ta, próximo da atual Indústria de Augus-
tino Baccin. Em 1971 vendeu a referida 
indústria e adquiriu o posto de gasolina 
do Rondinha juntamente com Pedro De 
Carli, vendendo sua parte oportunamen-
te. Empreendedor como era, montou ain-
da o Ampére Palace Hotel, no inal da dé-
cada de setenta. Atuou também no ramo 
da agricultura prestando serviços com 
colheitadeira e empresa de transporte de 
madeira. Sempre participou ativamente 
da comunidade junto com a esposa. Fa-
leceu vítima de acidente na sua própria 
empresa Adubos “AS”, localizada no Bair-
ro Industrial I, saída para Santo Antônio 
do Sudoeste, nos anos 90. Ela foi vendida 
após sua morte.

Aquilino e Oliva Spada. Ao lado esquerdo a serraria.
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Romildo Bortoli e Gení Ângela Sal-
von, oriundos de Ponte Serrada, chegaram 
a Ampére em 9 de junho de 1960, depois 
de sessenta dias acampados em Francisco 
Beltrão até construir sua nova casa, na es-
quina da Rua Maringá com a XV de No-
vembro com certeza de terem vindo para 
a terra do futuro, com dois dos quatro i-
lhos que tiveram. Naqueles dias Ampére 
tinha apenas uma rua (na verdade estrada, 
“com subida dos dois lados”), hoje Av. XV 
de Novembro. Do comércio se resumia 
em: Augustinho Gnoatto no atual Bairro 
Rondinha; João Santolin, na Av. XV, en-
tre as travessas Capanema e Arthur Krin-
dges; Atilano Marchesan, na esquina da 
XV com a Uruguaiana; Benjamim Forte 
e Antônio Dettoni (Santo Dettoni), Arno 
Potrick, os Fagundes, na esquina da Salga-
do Filho com a Av. República Argentina; 
a rodoviária com hotel, farmácia, correio, 
tudo junto, do Albino Maronezi, que fa-
lava em trazer o médico Tartarella. Onde 
mora a viúva Teresinha Dacroce,  havia 
uma casa que foi Prefeitura até meados 
de 1962, quando ali foi instalada a Cole-
toria. Tinha a Serraria do Mazzardo e a do 
Valentim Zambonatto em sociedade com 
Danilo Simionato. Iniciou naqueles dias o 
movimento para a instalação da serraria 
do Spada, Simonetto, Pastório e outros. O 
único caminho, a futura Rua XV de No-
vembro, tinha algumas poucas casas no 
lado esquerdo, sentido Francisco Beltrão, 
e no lado direito, só a Igreja e no outro 
lado a escolinha, onde fora professora, 
entre outras, Lourdes de Costa Pavalegi-
ni. “O resto mato mesmo, dava para co-

lher pinhões onde funciona o Fórum.” Em 
Ampére, Romildo  atuou como dentista 
prático até 1962. Lembra Gení que Ro-
mildo trabalhou antes de Nelson Cima e 
Ariovaldo Baccin e concorrente de Neodi 
Branger. Conta Geni que Romildo aban-
donou a proissão por incompatibilidade 
pessoal com a proissão. Um ano depois de 
morada em Ampére, Gení obrigou Romil-
do a vender para voltar para Santa Catari-
na, pois não se conformava com a falta de 
recursos de toda ordem como água, ins-
talações sanitárias, energia elétrica. Tendo 
recebido oferta de venda de lote com boa 
nascente de água, por Atilano Marchesan, 
Gení e Romildo decidiram icar em Am-
pére, mudando de residência para a es-
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quina com a Uruguaiana. Ali passou para 
o ramo comercial, colocando uma loja 
Renner, de 1962 a 1983, com confecções 
inas, eletrodomésticos, tintas, entre outras 
mercadorias. Comercializar naqueles anos 
não era fácil. A mercadoria demorava de-
mais para chegar, devido às estradas ruins. 
O grande sonho de pais era ver seus ilhos 
formados, o que se realizou: uma profes-
sora, um engenheiro civil, uma psicóloga 
e uma advogada. Em 1972, sempre como 
pioneiro, resolveu, em sociedade com An-
tônio Milani partir para a lavoura meca-
nizada, mesmo sem nunca ter trabalhado 
na lavoura, comprando as primeiras terras. 
Milani se incumbiu da lavoura e Romildo 
com o que seu Antônio dizia “Te vira nos 
Bancos” e assim foi até 1978, quando em 
comum acordo dividiram as propriedades, 
continuando ambos na agricultura. Além 
disso, participou de um grupo de acionistas 
na criação e instalação da Rádio Ampére. 
Candidato único, do antigo UDN, na Di-
tadura, pela Arena, foi Prefeito de 1973 a 
1976. Mandato com Governador Leon Pe-
res cassado, doença e morte de Parigot de 
Souza e inal feliz com Jaime Canet Junior, 
com quem encaminhou muitos importan-
tes projetos que foram realizados no seu 
mandato e de Nelson Parizotto, realizações 
que serão destacadas na unidade do seu 
mandato. Sócio fundador do Clube Pal-
meiras e Ampére Clube de Campo, apoiou 
projetos e empreendimentos sociais, lide-
rando um forte e determinado grupo polí-
tico, fazendo as pazes com a Ditadura, não 
concluída com Dresch. Ligado à Coopera-
tiva Confrabel, doando pelo Município de 

Ampére, área para instalar uma ilial, com 
grandes silos graneleiros e Mercado, no 
Bairro que por muitos anos emprestou o 
nome – Cooperativa. Hoje Nossa Senhora 
das Graças. Vislumbrou (como Presiden-
te da Confrabel) uma segurança maior ao 
produtor criando a Central de Cooperati-
vas do Sudoeste e Oeste do Paraná, a Su-
dCop, comprando o frigoríico Frimesa, 
de Medianeira. Grupo que lhe tomou o 
comando, afastando-o do seu projeto sem 
atingir os objetivos propostos. 

Germano Lazaretti, veio de SC, em 
1960, dedicando-se à comercialização de 
madeireiras em toro (tora), na proximida-
de de linha São Pedro. Morou na cidade 
de Ampére, na então estrada principal, 
futura XV de Novembro, entre a Andra-
das e a Maringá, próximo ao Hotel Van-
setto. Participou sempre da política, tendo 
sido Vereador em 69/72 pela ARENA I 
com 270 votos. Foi sócio fundador da Rá-
dio Ampére. Germano teve um pequeno 
comércio por alguns anos, dedicando-se 
também à agricultura na comunidade de 
Florestinha, em Ampére, onde foi encon-
trado morto.
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João Manoel Moraes veio para Am-
pére em outubro de 1960, oriundo de 
Soledade, RS, passando a residir em São 
Salvador. Agricultor na encruzilhada da 
Vargem com o antigo caminho para São 
Salvador. Era procurado por seus poderes 
da palavra de apoio psicológico, aconse-
lhamentos, benzimentos e chás. Pessoa 
sensível, delicada, respeitosa, de fala suave 
e mansa. Pessoa boa.

Miguel Tartarella, médico que veio a 
convite de Albino Maronezi, e segundo re-
lata Tararella, foi a convite de dezenas de 
amigos. A verdade é que ele mesmo escre-
ve em seu livro: Recordações de um Médi-
co do Interior, que em Ampére estava em 
1960 (A campanha política de Jânio Qua-
dros ainda ocorreu quando morava em 
Itatiba). Veio com sua esposa Teresinha e 
três ilhos. Albino falou que Tartarella era 
paulista, mas que estava trabalhando em 
Itatiba, RS, onde Angelina Forte já era en-
fermeira na Clínica onde trabalhava. Tar-
tarella veio inicialmente por uma semana, 
fazendo consultas e conhecendo o lugar. 
Teria saído contente, pois lhe pareceu um 
lugar promissor. Teria apenas pedido para 
ajudar a ediicar um local adequado para 
hospital. Quando vinha de viagem em seu 
jipe, precisou pernoitar, pelo que descre-
ve foi numa das cidades entre Xanxerê e 
Abelardo Luz, onde durante a noite teria 
atendido um parto. Ao chegar em Ampére 
(para onde havia mandado a mudança), 
não está claro onde se estabeleceu. Pare-
ce que teria icado mais uns dias no Ho-
tel Rodoviária, para depois estabelece-se 

com moradia e Clínica na casa de Ângelo 
de Costa (casa de madeira, de dois pavi-
mentos), onde em 1962 fora instalada a 
Prefeitura. Dali, depois da eleição para o 
primeiro mandato de Prefeito de Ampé-
re, passou para o Hospital construído du-
zentos metros Rio Santa Teresinha, acima, 
na Rua Wenceslau Brás. Durante algum 
tempo, enquanto ali trabalhou, segundo 
ele próprio, construiu seu próprio hospi-
tal, na Rua XV de Novembro, onde hoje é 
Parque Santa Teresinha. Um belo Hospi-
tal com capacidade para trinta pacientes 
e casa de moradia do médico. Estava indo 
tudo muito bem. Na região se falava bem do 
médico de Ampére. Mas, por problemas de 
saúde na sua família, em São Paulo, Tarta-
rella abandonou seu empreendimento, que, 
no segundo semestre de 1964 foi adquirido 
para Escola, pela Comunidade Cristã de 
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Ampére. Tartarella era gente simples, de 
origem e cultura italiana, conhecedor da 
vida rural, gostava de pescar (Ia frequente-
mente na casa de Angelin dos Santos, Rio 
acima da indústria Simonetto), caçar la-
gartos (no sítio do Torresan e Bulgarelli). 
A esposa Teresinha também frequentava 
a casa de Renilda dos Santos. Ela vinha de 
jipe, que estacionava debaixo de frondosa 
árvore (que dá a gostosa vagem de ingá). 
Aliás, era dos pouquíssimos jipes da cida-
de. Numa ocasição ao sair, constatou que 
um pneu estava vazio. Ela não sabia como 
trocar. Angelin dos Santos, também não. 
Foi preciso buscar socorro médico!

Pedro Edmund Schafer, oriundo do 
Rio Grande do Sul, veio em 1959, ocasião 
quando comprou um sítio na Santa Inês 
e 200 pinheiros no Bairro São Francisco, 
onde hoje é o Hospital Santa Rita. Trou-
xe a família em 1960, estabelecendo-se 
ao lado da atual Praça Antônio Frâncio, 
Rua dos Andradas, onde habitou até 1971. 
Vendeu a propriedade a Casemiro Kessler, 
que vendeu a Valdomiro Parizotto. Depois 
do trabalho na lavoura desempenhou a 
carpintaria, tendo construído, juntamen-
te com outros a balsa que havia na Linha 
Balsa, no Rio Capanema, caminho para 
Santo Antônio do Sudoeste. Beto, o entre-
vistado, lembra do primeiro ônibus: bicu-
do, curto, iam pessoas até em cima. Ia num 
dia e voltava no outro. O motorista era Luiz 
Delani. Além do ônibus muitas pessoas 
iam de carona em caminhão. Era difícil um 
caminhão ir ou vir de Beltrão sem ter gente 
em cima. E eram poucos caminhões daqui. 

Beto lembra que havia uma escolinha, onde 
foi construído o Grupo Escolar de Ampére, 
hoje Colégio Cecília Meireles.

José Scariot, morador da linha Santa 
Teresinha, oriundo de Itatiba, em 1961. São 
ilhos: Elvira (casada com Tarcilo), Albino 
(Gessi), Teresinha (Ângelo Gregol), Adílio 
(Inês Delani), Darci (Íria Tomazini), Lour-
des (Valdir Cesca), Valdir (Conceição), 
Ivanir (Geraldo Zboraski), Jaime (Clarice 
Gomes); O irmão Davi Scariot (o arruma-
dor de ossos), pai de Valter e Etelvino. Um 
terceiro irmão é Antônio. Pedro é um ir-
mão que não morou em Ampére, mas em 
Francisco Beltrão. 

Etelvino Scariot e Angelina Forte. Etel-
vino ilho de Marcelo Scariot e Carmelin-
da Reck Scariot, originários de Itatiba, RS, 
vieram em 1960, depois 
de três dias de mudan-
ça na estrada chegaram 
a Ampére. Etelvino ca-
sou com Angelina For-
te, ilha de Benjamim 
Forte, que trabalhava 
com o médico Tarta-
rella. Ela foi a primeira 
enfermeira de Ampé-
re e a proprietária da 
segunda Farmácia de 
Ampére. Farmacêuti-
ca querida pelo povo. 
Muito atenciosa. Para 
homenageá-la foi de-
nominado com o nome 
dela o Posto de Saúde 
próximo ao Hospital 
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Santa Rita, na saída para Pinhal de São 
Bento. Etelvino foi Vereador na legislatura 
de 1973 a 1976. Atuou com loja de produ-
tos veterinários. Quando Angelina se es-
tabeleceu com Farmácia, Etelvino vendeu 
a veterinária.

Familia Scariot. Oriundos de Itati-
ba, RS, Atílio Scariotto (Primo), casado 
com Teresinha Forcelini, entrevistados 
em agosto de 2019, na sua residência no 
Bairro N.S. das Graças, falaram da família 
Scariot, caracterizando os vários “Atílios” 
da família Scariot. Atílio ilho de Daniel 
Scariotto e de Carmela Neves Scariotto. 
Ela ilha de mãe polonesa (Giendeski) que 
passou para a Itália, fugida de conlitos 
na sua pátria, veio ao Brasil no período 
da imigração italiana. Teresinha Forcelini 
veio igualmente com sua família. Atílio e 
Teresinha casaram em Ampére, em 1973, 
assistidos por Padre Bertrand.

Daniel e Carmela com seus ilhos vie-
ram para Ampére, em 26 de fevereiro de 
1960 e se estabeleceram à direita, antes da 
Linha São Paulo, na margem direita do 
Riacho Maximino, na linha que levou o 
nome de “Linha Scariot”, que com o tem-
po recebeu mais familiares e parentes.

A mudança veio de caminhão Alfa Ro-
meu até na barranca do Rio Ampére, pois a 
ponte era pequena e fraca para o caminhão. 
Descarregaram a mudança, que foi levada 
no GMC da irma Dettoni, até na entra-
da para a Linha Scariot, por caminho (via 
Uassari) apenas desmatado (desbastado), 
mas mesmo assim a mudança alta enros-

cava nos galhos de árvores e no taquaral. 
Lembra Atílio que o caminhão, ao fazer 
a curva da estrada logo após passar o Rio 
Santa Teresinha, teve que dar uma marcha 
a ré, quando enroscou no canto do telhado 
do bolão do nono Badia. Dali até o destino, 
perderam muitos pertences, que somente 
depois de algum tempo foram encontra-
dos por moradores ao longo do caminho, 
a exemplo de Arthur Maronezi, três anos 
depois, quando derrubou a mata marginal 
do caminho, encontrou bacia e panela. 

Teresinha aproveita lembrar que a mu-
dança da família Forcelini (em outra data) 
veio até Francisco Beltrão. De lá a mu-
dança foi posta em dois caminhões. Os 
caminhões chegaram até onde hoje tem 
as encruzilhadas para Alto Alegre, Fonte 
Bela e Santa Rita. Ali terminava a picada. 
Um dos caminhões era da família de Cos-
ta. O motorista foi Lauro de Costa. De lá 
das encruzilhadas, Bernardo Delani, que 
morava no Uassari, levou a mudança de 
Forcelini (Moreto, como era conhecido), 
até seu destino, com sua carroça.

Atílio e Teresinha lembram do prédio 
da Prefeitura (construído depois da sua 
vinda), onde funcionou por alguns meses, 
o primeiro hospital e também como es-
cola, ao mesmo tempo que era Prefeitura, 
ao lado do estabelecimento comercial de 
Atílio Scariot, que com a planta urbana i-
cou na esquina da Travessa Ivaí com a Rua 
Salgado Filho.

O caminho depois da ponte na travessa 
Ivaí, ao passar o Rio, seguia pela direita, 
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para subir depois da curva atual da Rua 
que dá sequência para Linha Frâncio (onde 
havia o bolão do Badia (construído por 
Luiz Zuchelli e Jandir Delani), próximo do 
acesso para a madeireira Zambonatto, para 
continuar rumo ao Uassari à direita da Ro-
doviária. O caminho no sentido contrário, 
depois de retornar até início da atual Rua 
Salgado Filho, passava na frente da Prefei-
tura, pensão dos Fagundes, margeava o Rio 
Santa Teresinha até inal da Rua Wenceslau 
Brás, subindo até na primeira Capela, por 
onde seguia o caminho para a Linha San-
ta Teresinha. Lembraram também que a 
segunda Capela da cidade, depois de cons-
truída a Matriz (do Padre José; de madeira), 
ela foi utilizada como sede do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ampere, do qual 
Atílio foi associado. 

Seu Daniel Scariotto e dona Carmela 
(Neves) criaram treze ilhos: três homens 
e dez moças: Amália (casada com Luiz 
Arno, foi professora); Aurora (casada com 
Luiz  Deotti); Egídio (casado com Carmem 
Borges); Alcida (casada com Erci Zabot); 
Atílio (casado com Teresinha Forcelini); 
Nair; Teresinha; Alice (casada com .Do-
mingos Zabot); Rita (casada com Amélio 
Mósele); Delaide (casada com Osvaldo 
Kusmam); Irene (casada com Odir Pinto); 
Valdecir (casado com Francisca da Silva); 
Delize (casada com Severino Bitencourt). 

Atílio fez também listou os nomes dos 
irmãos do pai, seus tios, para dar a co-
nhecer a família. São irmãos de Daniel: 
José, Marcelo, Domingos, Antônio e Pe-

dro (estes dois não possuem relação com 
Ampére). Domingos Scariot que também 
morava na linha Scariot, foi pai de: Dile-
to, Rosa, Lurdes, Fátima. Marcelo, pai de 
Etelvino Scariot (este foi Vereador, veteri-
nário prático, casado com a farmacêutica  
ngela Forte), Alzira, Atílio e Angelin. José 
Scariote, morador da linha Santa Teresi-
nha, foi pai de Alzira, Albino, Teresinha, 
Atílio, Darci, Valdo, David, Ivani, Lurdes.

Atílio se orgulha como jovem estudan-
te a maneira como enfrentava as diicul-
dades no campo do conhecimento. Com 
obstinação, em várias circunstâncias se 
destacou diante dos demais, principal-
mente no campo da matemática. Seu pro-
fessor de grande admiração e estima é o 
Professor Orlando Dettoni, que frequen-
temente o desaiava. Orgulha–se também 
por ter participado juntamente com Boni-
fácio e Martim Pedron (genros de Antônio 
Francio), na pintura da Casa Canônica e 

Violeiros Atílio Scariot Primo com Maninho e 
companheiros.
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da Igreja Matriz (a de madeira), quando 
Padre José e Padre “Chico”, já estavam es-
tabelecidos na Canônica. Foi professor de 
grande grupo de alunos do Mobral (alfa-
betização de adultos). Atílio foi também 
comerciante, da “Loja de Vestuário Ivaí”. 
Desse nome, a origem do nome da Rua 
Travessa Ivaí. Era na esquina com a Sal-
gado Filho. Estabelecimento comprado de 
Silvestre Dalazém (que teve um comércio 
no local). Como coincidiu com um tem-
po de crise, secas, inlação, atendeu a uma 
sugestão do Coletor José Arnoldo Dresch, 
para colocar um mercado (no modelo atu-
al, do “Self Service”), o que, por ser novi-
dade em Ampére, proporcionou uma recu-
peração econômica signiicativa para Atílio.

Atílio contou com graça os sustos 
que levou naqueles anos como menino e 
moço: Numa ocasião o seu pai mandou 
que ele fosse num rancho abandonado no 
sítio, a cavalo. Já escurecendo. O cavalo 
deu sinais da existência de animal selva-
gem. Meio não quis ir. Quando foi, foi se 
esquivando, momento que Atílio reconhe-
ceu um leão baio. Isso conirmou o que di-
ziam existir, quando os cachorros latiam 
na noite, extraordinariamente bravos – a 
existência de leão baio.

Conta também que numa noite, quan-
do ele voltava da casa da namorada Teresi-
nha, ao descer o trecho bem íngreme que 
bifurcava o caminho para a Linha Scariot 
e Linha São Paulo, estrada de chão, empe-
drada, no escuro, Atílio vindo no rumo, 
foi dar atenção a um ruído no caminho, 

o que o desequilibrou, meio tropeçando, 
sem cair, o que mesmo assim produziu 
um ruído. Natalin Delani, namorava Ze-
mira Zabot (Nena), no rumo contrário, 
subindo a mesma ladeira, que Atílio des-
cia. Natalin assustado puxou de uma pis-
tola (dois canos, talvez, o que era a arma 
da moda), gritou: “_ Quem tá ali?” Como 
não tinha lanterna também, o negócio era 
se entender na conversa. “- É o Atílio. Eu 
tropiquei e quase caí”. “- Quase te di um 
tiro no rumo”, disse Natalin.

Levou ainda um susto grande quando 
no escuro do caminho, quase sem luz, 
um animal urrou na sua frente. Era um 
tamanduá bandeira, em pé, da altura de 
uma pessoa, louco para dar um abraço, 
com suas unhas grandes e temidas.

Num dia de derrubada de mata, Atí-
lio não só quase morreu de susto, como 
de fato, atingido por árvore derrubada, 
quando voltava de água que fora buscar. 
Uns roçavam o taquaral e o mato possí-
vel de corte com foice. Atílio com uns de-
zesseis anos de idade, apoiava o trabalho 
do pai, que “embarrigava” as árvores, en-
quanto que outro irmão, ia completando 
o corte até a árvore cair. Numa daquelas, 
sem o irmão saber que o parceiro do pai 
(Atílio), não estava com ele, concluiu o 
corte de árvore cujo destino era na rota do 
irmãozinho. Somente gritou “madeiiiiii-
raaa” quando a árvore já estava para cair. 
Atílio pressentiu que ela estava vindo para 
seu lado, tentou fugir. A moringa da água, 
que largou para fugir, icou amassada. A 
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galhada ina da ponta da árvore ainda o 
atingiu, mas nada sério. Conta Atílio que 
naquela vez viu a morte trepada na ponta 
da árvore e gelou. O maior susto da vida.  

Atílio fala de caçadas, de pesca no Rio 
Maximino. Segundo Atílio, tinha muito 
jundiá. Conta de caça, pega em arapuca. 
Ele e os irmãos construíram uma gaiolona 
fechada de taquara, onde colocavam as aves 
que pegavam em arapucas (armadilha mais 
comum). Pegavam muito nambu e urú.  - 
Urú entra em bando na gaiola. Eles andam 
muito juntos e quando descobrem alimen-
to, correm em bando, disse Atílio. Eram 
muitas aves. Conta que numa ocasião um 
predador mais voraz, conseguiu daniicar a 
gaiola e muitas aves fugiram. Boa parte dos 
urús permaneceram no entorno, pois ali ti-
nham alimento. Isso era divertido. Dentre 
os amigos dessas caçadas, lembra Atílio, de 
Valdir Bianchetto muito seu amigo de ju-
ventude, nas caçadas e pescarias.

Teresinha conta que numa ocasião ela e 
outros da família, entre eles Aldérico For-
celini se perderam quando desceram pelo 
Rio Maximino para conhecer o Rio Capa-
nema. Foi mobilizado todo mundo para 
procurar os perdidos.

Fala também da primeira rádio de 
Ampére, fato de meados da década de 
sessenta: De quem era, o que faziam, pro-
moviam, como terminou e o prejuízo que 
Fortunato Vansetto teve, (segundo ele 
próprio) com o fechamento da rádio, pelo 
Exército de Francisco Beltrão. Não vou ci-
tar nomes, pois tenho mais versões do fato. 

Esse relato conirma o que um dos ilhos 
de Mamédio Gomes, o barbeiro Iraci, que 
é músico, já havia me contado. Atílio fala 
dos shows de gaiteiros e violeiros (quinze, 
vinte, por domingo) que aconteciam nos 
domingos de manhã. Diz que era uma fes-
ta. Era novidade. Podia-se assistir as apre-
sentações. Conta Atílio que com amigos 
e irmão, constituíram um grupo, inicial-
mente o trio Civico, Maninho e Priminho 
(este era Atílio. Os outros dois eram da fa-
mília Petrikoski. Conta Atílio que possuía 
carteirinha de músico, emitida por Repre-
sentação da classe em Francisco Beltrão, 
como cantor, violeiro, gaiteiro, baterista e 
compositor. “– A gente vinha a pé, da li-
nha Scariot, para a apresentações no palco 
do Cinema. Isso foi durante meses.”

Atílio e Terezinha falam de dez alqueires 
de terras compradas e perdidas, de divisas 
nas terras de Moreto, entre outros proble-
mas, consideram que Ampére foi e é lugar 
bom de se morar, de se viver. Atílio não 
lamenta nada por ter vindo para Ampére. 
Nem as duas colônias de terra vendidas no 
RS para vir ao Paraná, porque lá considera-
vam lugar muito ruim para a saúde, devido 
à neblina formada pelo Rio Uruguai. E aqui 
em Ampére, céu aberto, com sol nascendo 
bonito, limpo cada manhã.

Daniel, pai de Atílio, conhecido e re-
conhecido arrumador de fraturas e “des-
troncados” (desarticulados). O maior 
movimento era aos domingos à tarde e 
segundas-feiras, devido ao futebol que 
era praticado, frequentemente sem calça-
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dos adequados, em campos inadequados, 
e muitas vezes com adversários violentos. 
Para as fraturas, além de primeiro colocar 
todos os ossos no seu devido lugar, sem 
“gelol”, anestésicos especiais, faixas. Isso 
não se conhecia. Aquecia-se o local trau-
matizado com água quente e sabão casei-
ro (de soda). Colocava “talas” de madei-
ra (pedaços previamente preparados, nas 
dimensões e espessura, para cada caso). 
Enfaixava com tiras de panos recortado 
de lenções, de forma a icar irme. Quan-
do tendões fora do lugar ou assemelha-
dos, aquecia a parte machucada com água 
morna, colocava-os no seu lugar e enfai-
xava também. Nos casos de fraturas ex-
postas, aconselhava passar na Farmácia 
(da  ngela), aplicar uma antitetânica. Em 
várias situações de fraturas complicadas 
em pacientes acidentados, internados no 
hospital, Seu Daniel foi chamado por dois 
dos médicos da época, para ajudar a arru-
mar corretamente fraturados. Numa das 
ocasiões, o médico inclinado a amputar o 
braço de um jovem, ouvindo a sugestão de 
Daniel, retirou parte de ossos (soltos, sem 
conexão com os demais), enxertou em ou-
tra parte, facilitou a cura do braço, como 
de fato ocorreu. Hoje o cidadão está com 
braço menor, mas vivo, considera Atílio.

Alguns dos ilhos como Atílio, Aurora 
e Valdecir, aprenderam as técnicas desse 
trabalho, mantendo eles a tradição e os 
conhecimentos deixados pelo pai Daniel, 
que gratuitamente dedicava-se a esse favor 
social, que tantas dores e diiculdades ti-
rou de muita gente.

Atílio identiica os vários Atílios que a 
cidade conhece e reconhece fácil: Atílio 
Scariotto Primo, ilho de Daniel Scariotto 
(da Linha Scariot); O outro (segundo Atí-
lio), ilho do tio José Scariote, morador na 
Linha Santa Teresinha; O terceiro Atílio é 
ilho do tio Marcelo Scariot. Os nomes são 
lembrando um tio (irmão de Daniel), de 
nome Atílio, morto num baile , no RS, por 
acidente, por pressa do assassino Juliatti, 
que pretendia atingir outro. Quando Atí-
lio que estava dentro do salão, tomou cer-
veja no bico e foi passar a garrafa a amigo, 
o que era costume, o “bandido”, fora, viu 
pela janela, o movimento de quem estava 
para atirar nele, então atirou, acertando 
a pessoa errada. Então em homenagem, 
para lembrar o parente, deram a vários 
dos parentes o nome de Atílio.

Atílio e Teresinha izeram questão de 
registrar, que, numa data, voltando para 
suas terras de origem, no Rio Grande do 
Sul, passaram novamente pela cidade de 
São Valentim, para cumprir uma promes-
sa feita ao Santo, por graça alcançada, com 
a cura do ilho, que sofria de ataques, e de-
pois da promessa, o problema não se re-
petiu mais. Na ocasião teriam falado com 
o Pároco que os acolheu atenciosamente, 
celebrando um ritual de louvor.

Família Calioni. O Patriarca José Ca-
lioni e a bisavó Maria são os pais de Ama-
deu Calioni (casado Eleodora de Oliveira 
da Silva), que por sua vez são os pais de 
Demétrio Calioni (casado com Arcile Ana 
Piacentini), residentes no Bairro N. S. das 
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Graças, Município de Ampére, PR, entre-
vistados no dia 23 de abril de 2019.

São irmãos de Demétrio (ver o qua-
dro da família Calioni): Arlindo; Fiorin-
do; Rilde ( casada com Júlio Florentino 
da Silva); Aurélia (falecida); Sírio (casado 
com Fátima Beber); Vivaldino (casado 
com Celvanira Beber);  José (casado com 
Maria Lurdes Beber); Félix, (casado com 
Cleune Martins); Rosa (casada com Sadi 
Barbieri); Adolfo (casado com Maria Ma-
tos); Gema (casada com Vilson de Olivei-
ra);Irma (falecida). 

A família veio de Tenente Portela, RS, a 
maioria dos ilhos já nascidos, A mudança 
veio de caminhão com o pai, mãe e irmãos 
mais moços. Outra parte veio de carroça, 
com mantimentos e acampamento, con-
duzida pelo tio Júlio de Oliveira da Silva e 
a pé Demétrio e Félix tocando os animais 
(gado, cavalos, burros, não amanssados). 
Passaram o Rio Uruguai em Itapiranga, 
SC., em barca. Vieram por Barracão, Sede 
União, Pinhal e linha Pedregulho, que 
provavelmente nem existiam com nome. 
Do Pedregulho na época Santo Antônio, 
a Santa Luzia, hoje Ampére, foi preciso 
reabrir carreiros. Cortavam paus roliços e 
colocavam em forma de escada para pas-
sagem em locais lamacentos, sangas, bar-
rancos, conta Demétrio.

Antes porém, de virem morar em Am-
pére, estiveram morando por uma década, 
onde hoje é Bom Jesus, no “coração da mata 
daquela região”, lembrando Demétrio de 
Pinhalito, Salgado Filho, como nomes que 

já haviam. Como o plano era criar porcos 
de safra, ou fazer lavoura onde não tivesse 
porcos soltos, era preciso encarar matas em 
locais distantes de onde tinham sua mora-
da.  Então tinham que ir mato adentro, em 
locais mais favoráveis, onde derrubavam 
mata e cultivavam milho para engordar 
porcos de safra. Enfatiza Demétrio, que ali 
se via o que era morar na mata. Dormiam 
a céu aberto. Até fazer um rancho, foi so-
mente depois de algumas semanas, icavam 
ao relento. Quando chovia usavam a cela 
dos cavalos, sobre a cabeça 

Demétrio conta estórias de leão baio e 
de outros animais carnívoros, até do tigre, 
que eram atraídos até perto do acampa-
mento pelos ossos, buchadas e restos de 
carne que jogavam.

Destaca Demétrio que tratavam bem o 
leão baio porque diziam os entendidos em 
caça, que tigre não se aproximava onde ti-
vesse leão baio.



188

Conta Demétrio que numa tardinha 
saiu a procura de uma porca com leitões, 
que não estava perto do acampamento. 
Demétrio diz ter se aproximado do tigre, 
sem o ver. Coincidentemente, acredita 
Demétrio, quando a porca teria feito um 
grunhido forte, o tigre igualmente teria 
expressado um urro. Ou, apenas lhe pare-
ceu ouvir o tigre. Conta que icou de cabe-
lo em pé. Disparou de volta. Naquela hora, 
nem o tigre o pegaria. Assustado, contou 
a seus irmãos. Naquela noite dormiram 
num girau incompleto, porque não dera 
tempo de fazê-lo todo. Por dias ninguém 
mais quis procurar a porca, que voltou 
sozinha, mas com menos leitões.  No dia 
seguinte um conhecido teria contado a ele 
e seus irmãos de que vira o rasto da porca 
com os leitões e o rasto do tigre, e rasto 
de homem, no sentido contrário. Demé-
trio confessa que com a notícia de rasto 
do tigre, apesar do risco que corriam, ica-
ra mais tranquilo: descubrira que não era 
apenas medo que sentira.

Na Santa Luzia a família Calioni com-
prou uma área de uns vinte alqueires, com 
um rancho, que foi a moradia por vários 
anos. Na época, conhecera na região, vá-
rios proprietários de grandes áreas de ter-
ra, que ao invés de vender, compravam 
mais, como Ortega e Júlio de Sá. 

A família Calioni, depois de várias safras 
bem fartas, precisando de paiol, Seu Ama-
deu resolveu construir casa, agora com ma-
deiras serradas, compradas em Francisco 
Beltrão, e usar o rancho como paiol.

O vizinhos moravam todos distantes um 
do outro. Cada qual morava na sua posse, 
que de modo geral era de grande extensão.

Escola tinha dos Amadio (Mamédio Go-
mes), distante de onde moravam. Mais tar-
de foi construída uma na comunidade de 
Santa Luzia. Igreja (Capela) foi construída 
pelas poucas famílias que haviam, especial-
mente Calioni e Beber, que nessa época, já 
moravam na comunidade de Santa Luzia.  

Demétrio lembra da primeira vinda 
do Bispo, em 1959, o que limita tempo da 
vinda da família Calioni.

Cultivaram quase de tudo para alimen-
tação da família. Mas alguns produtos 
eram apenas para sobrevivência: milho 
para alimentação humana (polenta, canji-
ca, quirera), alimento para porcos e gado, 
esses também para consumo doméstico. “ 
O feijão era o grande garantidor e segu-
rança na hora de precisão inanceira”, co-
menta Demétrio. Era só levar feijão para 
um comerciante (todos aceitavam feijão 
na troca por outras mercadorias), que 
“quebrava o galho”. “ - Se precisava um di-
nheiro, era levar alguns quilos de feijão.” 

Demétrio lembra também que ven-
diam feijão para Atilano Marchesan, que 
ia de caminhão buscar no Bom Princípio. 
O pai Amadeu levava o produto, de car-
roça, até no Capitel. Conta Demétrio, que 
conheciam Atilano, que falava de preços 
com esperteza. Numa ocasião Demétrio 
organizou uma venda grande e foi adian-
te dos irmãos com cargueiros carregados 
até o Rio Quinzinho e dali em carroça e 
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cargueiros até Ampére. Chegou a explorar 
o preço, quando Atilano teria dito que se 
fosse naquele dia, pois não via o freguês 
com a mercadoria, pagaria “ x”, preço bem 
acima da média. (É bom lembrar que Ati-
lano Marchesan tinha comércio de arma-
rinhos, confecções e espécie de casa de 
presentes). Demétrio diz tê-lo desaiado, 
dizendo que ele não acreditava no preço 
que izera. Atilano teria conirmado o que 
dissera do preço especial do dia. Demétrio 
então teria feito sinal para os irmãos que 
estavam mais distantes, na rua, a chega-
rem até no pátio da loja. Disse Demétrio 
a Atilano que não lamentasse porque iria 
poder fazer bom negócio, porque o feijão 
estava aí para ser descarregado e ele o po-
deria vender bem naquele dia. Demétrio 
ria dizendo que o homem teria icado ver-
melho, sem jeito, tentou desconversar, mas 
que acabou pagando o que havia anuncia-
do, dizendo “- Prá vocês que são fregueses 
iéis, pago com gosto.” Segundo Antônio 

Picolli, Atilano trabalhava com 
um caminhão, como lhe parece, 
era de seu sogro, com comér-
cio em Francisco Beltrão, com 
quem Antônio Piccolli,  anos 
antes de Atilano se estabelecer 
em Ampere, tinha relação co-
mercial. 

 A família Calioni criava 
também porcos. Não mais por-
cos soltos, mas em mangueirão 
(madeira lascada). Vendiam a 
comprador de Ampére ou até de 

Francisco Beltrão, que vinham buscar de 
caminhão.

Mas o trabalho na lavoura para a maio-
ria dos irmãos não tinha vantagem. Como 
não tinham terras próprias, tinham que 
arrendar terras e pagar um terço da pro-
dução ao dono da terra. Com o passar dos 
dias não sobrava nada para quem traba-
lhava e produzia. Por isso, quando a ci-
dade passou a oferecer trabalho, a maior 
parte da família veio para a cidade. Muitas 
famílias vieram porque os ilhos queriam 
estudar e trabalhar.

Demétrio conta que o pai era muito se-
vero. Numa ocasião pediu aos ilhos para 
fazerem uma roça de feijão em terras de 
capoeirão. Roçada a capoeira, foi posto 
fogo. Mas não queimou bem. Plantaram 
assim mesmo. Plantaram feijão (três quar-
tas de terra), bem mal plantado, espaçado 
entre a brotação, mesmo onde não havia 
queimado. Parecia brincadeira de mole-
que. Até estavam preocupados com o pai 

Amigos e vizinhos da família Calioni.
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deles. Mas na hora de colher deu 94 sacas. 
Emprestaram mais cavalos de vizinho, de 
Seu José Pereira e levaram para o comér-
cio de Seu Atilano.

Os ilhos de Amadeu Calioni e Dona 
Eleodora Calioni, bem como de Heitor 
Beber e de Antônia Beber, cresceram, se 
encontravam nas rezas do terço, festas e 
encontros da comunidade e três de cada 
família se enamoraram, casaram, icaram 
trabalhando por perto das suas famílias.  

Arcile Ana  Piacentini, esposa de De-
métrio é de família do Bom Princípio. 
Eram em quatro irmãs e um irmão, vindos 
a Ampére no tempo de Augustinho Gno-
atto como Prefeito, oriundos de Itá, SC.  

Para inalizar, os entrevistados Demé-
trio, José e Sirio reforçam o conceito a res-
peito de seu pai, o que haviam comentado, 
de um pai durão, certo, justo, que defendia 
sua família, de quem os ilhos têm orgulho.

Mamédio Gomes de Oliveira e Maria 
Rodrigues de Oliveira, oriundos de Pon-
te Serrada, SC, onde “se criaram”. Lá Ma-
médio tinha 57 alqueires de terra de “her-
deiros”, não longe do Rio Chapecozinho. 
Terra fraca, e ainda 50 alqueires em Rin-
cão Torcido, Município de Clevelândia, 
PR, cuidados por irmão de Mamédio, área 
que também venderam para vir para Am-
pére, segundo o ilho Francisco. Mamédio 
teve sete irmãos, dos quais, também vie-
ram para Ampére: Marçal, Gica (de San-
ta Luzia), Jose, Juca, Sarine. A mudança 
chegou em 11 de julho de 1960, depois de 
um pernoite no Km 50, na pensão da fa-

mília beber, devido a problemas no cami-
nhao. No dia seguinte foram de caminhão 
até Bom Princípio (mas homens iam rea-
brindo a mata, pois a mudança era alta), 
de onde as coisas foram transportadas em 
carroça e cargueiro até onde Mamédio e 
Maria, já com a maioria de seus ilhos, se 
estabeleceram num rancho, às margens do 
Rio Quinzinho, no pé da subida para San-
ta Luzia. Parte dos animais (duas vacas, 
uma junta de bois, um cavalo e um burro) 
foram conduzidos a pé, do km 50 até na 
nova morada. Mamédio e Maria tiveram, 
além dos adotivos e criados, oito ilhos: 
Doralina, Dinarte, Francisco (apelidado 
de Chico), Guerino, Ari, Lauzico (casado 
com Gema Deotti, irmã de Luiz Deotti), 
Dos criados (adotados) foram citados al-
guns nomes: Maria, Leno, Divina, Nelson, 
Joaquim e duas meninas. Conta Francisco 
que a mãe dele já estava “embarcada” no 
caminhão, quando uma mãe lhe entregou, 
numa proposta de último minuto, uma 
criança para que a criasse. Conta que a 
mãe Maria prontamente acolheu aquela 
criança, que segundo Francisco, “se criou 
aqui, com nóis” e nunca mais viu sua mãe. 
Com toda essa gente: ilhos, criados, fa-
miliares de Mamédio e peões (que sempre 
tiveram), faziam tudo em grupo de traba-
lho, em mutirão. Rendia, diz Francisco. 

Cultivavam tudo o que era alimento 
para sobrevivência e produtos para ven-
da no comércio em Ampére, como fei-
jão e milho. Porcos, bois e galinhas, nos 
primeiros anos, só para o gasto. Quando 
chegaram já tinha Escola para as crianças, 
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no Bom Princípio. Era Escola construída 
no pátio da morada de José Motta, por 
iniciativa dele. Nela faziam a reza do ter-
ço dominical, até seu Procópio doar área 
para a construção da Igreja da comunida-
de.  Antes disso, a comunidade do Bom 
Princípio rezava o terço no Capitel da en-
cruzilhada para a Linha Santa Luzia. De-
pois de 1960, já não falam do Capitel, por 
onde passavam para ir a Bom Princípio.

Seu Chico, o terceiro ilho de Mamédio 
e Maria, casado com Zilda Motta, mora 
acima do vale do Quinzinho, para “ ban-
da”   de Santa Luzia, hoje ao lado dos avi-
ários Borsatti. 

Lembrou Zilda Motta, ilha de José 
Motta, esposa de Francisco Gomes que 

a sogra sempre queria ter uma máquina 
de costura, que seu Mamédio não deu. 
Os ilhos não sabem dizer por que. A fa-
mília era grande. Tinha muita roupa por 
remendar, costurar. Um dia uma das i-
lhas voltou mais cedo da festa da Igreja 
do Bom Princípio, feliz pois havia ganho 
o que a mãe tanto desejava ter. Toda eufó-
rica contou de supetão de que havia ganho 
a máquina. Sentada costurando a mão, 
como estava, dona Maria caiu de lado, 
morta. Conta Francisco que alguém os foi 
chamar na festa. Diz ele que todos os seus 
irmãos e ele, foram correndo até em casa, 
onde encontraram, de fato, a mãe, morta.

Merece bonito destaque o aniversário 
centenário, de Basília Gomes de Oliveira, 
falecida com 112 anos de vida. Basília, mãe 
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de Mamédio Gomes. A família conta que 
a festa icou por conta da TV Manchete, 
que além de presente, patrocinou bolo e 
salgados para toda a família. Contam que 
a bisavó depois de longa vida com saúde, 
trabalho e bondade, morreu, de fato, de 
velha. Lúcida, sem doença, sem tumor, 
“sem nada”. Contam que ela era bugra. A 
família conta uma linda história de como 
o bisavô, que era ilho de tropeiro, se en-
controu na vida com a bisavó. Numa oca-
sião os tropeiros tiveram que fazer uma 
parada por horas em lugar não habitual. 
Num rancho bem pobre. Ele na lida com 
a tropa, burros, cavalos. Ela na preparação 
de uma refeição.  Os dois jovens se viram. 
A tropa continuou. Contam o bisavô (pai 
de Mamédio), teria comentado com seu 
pai, da moça que o teria impressionado. 
A conversa teria sido curta e icado nis-
so. Da mesma forma a moça (bisavô) te-
ria comentado com seus pais do moço do 
tropeiro que ela teria achado bonito, edu-
cado, calmo. Os pais da moça teriam ou-
vido, concordado com a ilha e encerrado 
a conversa por ali. Na ocasião seguinte 
(não se fez referência quanto tempo de-
pois) os mesmos tropeiros teriam volta-
do. Em poucas horas de reencontro, os 
pais teriam apresentado o casal para os 
acompanhantes, como os novos noivos, 
que acabariam casando em questão de 
dois dias e a nova esposa acompanhado 
seu marido na tropa, por algum tempo, 
enquanto ela, em nova atividade teria 
produzido um “pé de meia” melhor que 
ele como tropeiro.

Conta Jose Ademir Gomes, que tam-
bém merece destaque uma das irmãs de 
Macédio Gomes de Oliveira, a senhora 
Maria Gomes de Oliveira, mulher guerrei-
ra, de ibra, que além de criar sete ilhos, 
Joaquim, Jose Bonifácio, Luiz, Teresa (já 
falecida), Herondina de Lourdes, Rosalina 
e Sandra, criou mais três netos: Rosicleia 
Gomes, (já falecida), Jose Ademir Gomes 
e Valtemir Gomes. Além de criar ilhos e 
netos como aprendera com a mamãe Ba-
sília, Maria, aprendera a sempre ajudar o 
próximo. Maria fazia duas caridades im-
portantes: benzia doentes e era parteira. 
Benzia as pessoas que a procuravam, e a ela 
recorriam em situações de falta de saúde, 
pois a medicina estava muito distante, por 
falta de medico e farmacêutico, por diicul-
dades econômicas e por questão cultural. 
O mesmo ocorria com o oicio de assistir 
as mulheres nos partos, atendendo a quem 
chamasse. Essas eram atividades que por 
tradição não eram cobradas. Dessas crian-
ças que colocou no mundo, cerca de trinta 
e cinco tornou-se ailhado, pois como for-
ma de agradecimento os pais das crianças 
chamavam Dona Maria para comadre.

Mesmo com a dura vida que levava, 
pois tinha um marido muito violento, que 
bebia, batia nela e nas crianças, nunca se 
deu por vencida, mas sempre acreditou no 
ser humano, muitas vezes tirando o pouco 
que tinha para ajudar o próximo. Como 
na época não conseguiu dar o estudo que 
queria para seus ilhos, pois seu esposo 
achava que os ilhos deveriam ajudar no 
trabalho da lavoura, ao invés de estudar, 
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dedicou-se ela, incansavelmente para que 
seus netos, que também eram seus ilhos, 
tivessem uma vida diferente. Mesmo vi-
vendo somente com o valor de sua apo-
sentadoria como fonte de renda, nunca 
deixou que seus netos faltassem a escola. 
“Vivíamos felizes, pois mesmo com as di-
iculdades, nunca faltou amor, a educa-
ção, e o carinho que ela dedicava. Não há 
palavras que sejam capazes de descrever 
o quanto foi importante para nosso cres-
cimento o enfrentamento da vida. Nossa 
vovó nos educou sempre com princípios 
morais e valores éticos, incentivando a 
estudar, a ser honesto e a trabalhar para 
alcançar os sonhos e objetivos da vida, ” 
relata Ademir. E graças a seu esforço, seus 
netos Jose Ademir e Valtemir sempre tri-
lharam o caminho do bem e conseguiram 
realizar o sonho de sua tão amada vovó, 
que era vê-los formados. Infelizmente não 
viveu o bastante para ver que que seus en-
sinamentos deram fruto, mas seus netos 
sabem que de onde ela estiver, está sempre 
torcendo pela felicidade deles.

Seu Mamédio era homem calmo, come-
dido, bom de prosa. E, ria muito dos ilhos 
que tinham medo do escuro por causa do 
“caipora”, igura folclórica, que na mesma 
proporção do “saci”. Diz Francisco que a 
maioria das crianças acreditavam na exis-
tência deles.

Fermino Antônio Lazzarotto. Entre-
vista feita em abril de 2019, com o casal 
João Lazzarotto e Sibila Coser, revelou, en-
tre outras informações importantes, que o 

Patriarca era casado com Uliana Branda-
lise (lazzarotto), tiveram nove ilhos: João 
(casado com Sibila Coser); Maria (casada 
com Raul Veiga Freitas); Amantino (casa-
do com Rosa Korlikoski); Valdir (casado 
com Maria  Daluz Veiga, irmã de Raul); 
Guidinho (casado com Inez Vanso); Er-
cedi (casado com Lurdes de Brito); Nil-
se (casada com Vitalino Veiga, irmão de 
Raul e Daluz); Leonildo (casado com Ma-
ria Catarina Leirias); Danilo (casado com 
Lúcia Korlikoski).

O ilho João veio para Ampére, em 
1961, antes do pai Fermino (1963).

Oriundos de Linha Guabijú, Nova Pra-
ta, RS, a mudança de João veio de Chevro-
let, caminhão pequeno, mas diz João que 
de Ampére até onde hoje moram, foi um 
dia de trabalho árduo de vários homens, 
com cavadeiras, machado, foice, marreta, 
para abrir caminho para descer para onde 
moram hoje. Era tudo mato. Havia apenas 
duas clareiras, onde se estabeleceram. 

O pai Fermino veio em 1963, quando 
seu ilho João lhe cedeu dez alqueires de 
terra, para que pudesse morar próximo. 
Depois que João e Sibila estavam aqui, fo-
ram seguidos pelo sogro (Guilherme Hen-
rique Coser e Judith Salvadego. Seu Gui-
lherme fora revolucionário borguista de 
1922, faleceu com 86 anos. A sogra faleceu 
com 84 anos. Cunhados, bem como outras 
famílias da região de onde vieram os pais 
de Sibila, como: família Cavagnolli, família 
Mário Bonacolsa,  família Menin, família 
Reinaldo Garda (cunhado de Sibila Coser). 
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João Lazzarotto e Sibila Coser Lazzarotto, 
vieram casados de Linha Guavijú, Muni-
cípio de Nova Prata, RS, em 1961, segui-
dos por cunhados e famíliares de Sibila, 
todos a procura de terras boas, produtivas 
(prá mais do normal), indicadas por um 
tal de Napoleão, apelidado de Galo Ve-
lho, que conhecia a região. As terras eram 
dos Medeiros (Torquato e ilha Iara), que 
criavam porcos na modalidade de safra. 
João viu várias tropas sendo conduzidas. 
Irmãos de João (solteiros) ajudavam nis-
so tocando os porcos até Ampére (deixa-
vam no mangueirão de Luiz Zuchelli), até 
dia de carregar. No começo só carregava 
no outro lado do rio Ampére, hoje Bairro 
Rondinha, conde eram embarcados e ven-
didos em Francisco Beltrão: para Foletto 
ou Florindo Penso. Houve tempo que os 
Medeiros tinham por volta de 1.300 por-
cos criados, conta João. As últimas safras 
se deram com a chegada de moradores, 
a quem agora preferiam vender as terras. 
Nessa época Torquato foi morar na cidade 
de Ampére e colocou o Hotel que fora de 
Socolowki e foi vendido a Fortunato Van-
setto, em troca da terra que ainda resta 
parte, no Rondinha. Diz João que Torqua-
to, além das terras na linha, agora Linha 
Lazzarotto, ele tinha 300 alqueires na Li-
nha Bélgica, na época também Santo An-
tônio. Terras que Seu João foi ver, mas não 
quis comprar pela sua localização.

Quando João e Sibila aqui chegaram,  o 
Município já criado, com melhores recur-
sos de vida: para onde comprar, onde ven-
der, já tinha estabelecimentos comercias 

como Santolin, Dettoni, Marchesan, De 
Costa e moinho Bialeski, médico Tarta-
rella, e a Prefeitura que seria instalada na 
casa de Ângelo de Costa. O que mais se fa-
zia era ir ao moinho com milho debulhado, 
arroz ou trigo, e aguardar a moagem, quan-
do se queria o próprio produto levado. Isso 
muitas vezes demandava horas de espera. 
Mas geralmente era o tempo para se ir atrás 
de outros interesses na cidade. Mas para ir 
ao moinho, tinha que encilhar um cavalo, 
colocar o produto a vender ou a levar ao 
moinho, sobre o lombo do animal, montar 
o cavalo. Era fácil conduzi-lo na rédea.

Numa ocasião Dona Sibila mergulhou 
no Rio Ampére, sem desejar. Como o ca-
valo já conhecia o caminho para o moi-
nho, nem rejeitou o acúmulo da água 
no Rio (era preciso atravessá-lo para ir 
ao moinho), mesmo tendo que nadar. 
A amazona (mulher cavaleira) somente 
percebeu que havia mais água, quando 
o animal já estava nadando para a outra 
margem. Não havia mais nada a fazer. Era 
só torcer por uma boa saída de barranca. 
Haviam represado o Rio para canalizar a 
água para a usina elétrica municipal, em 
1968. Dos males o menor. Agora era colo-
car o milho a secar, icar ao sol para secar a 
roupa, enquanto foi providenciada a moa-
gem, conta Sibila. 

Seu Fermino teve uma casa tamanho 
grande (de 8 a 10m x 21, com sobrado), 
que era moradia, silo de cereais, local de 
guarda do que não podia correr risco de 
estragar com as intempéries. Sempre tinha 
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uma dezena de pessoas trabalhadoras, que 
moravam na casa. Quando a comunidade 
cresceu, foi na sua casa que Fermino ce-
deu espaço para escola. Com o tempo foi 
construída escola, onde trabalhou Sibila 
(iniciou, segundo ela, em 1962). Chegou 
a trabalhar com 48 alunos em turma multi-
seriada. Conta que por diversas vezes pediu 
segundo turno, mas não foi atendida, sem 
falar no salário atrasado, que conseguiu re-
ceber indiretamente, pegando madeiras de 
serraria próximo, que compensavam seu 
crédito de impostos da Prefeitura. Ques-
tionada sobre dar aula nessas condições, 
Sibila confessa que não achava difícil. Or-
ganizava os alunos, por séries, em posições, 
cada grupo voltado para um lado, de forma 
que não se olhavam diretamente. (Ficavam 
de costas para os outros grupos). Isso facili-
tava desenvolver atividades para cada série. 
Para ilustrar a respeito das serrarias da vizi-
nhança, que pagavam os salários atrasados 
de Sibila, que pegava seu crédito em madei-
ras, que o madeireiro descontava de impos-
tos a pagar: eram serrarias rudimentares, 
onde abasteciam a serra arrastando as toras 
com bois. Não tinham caminhão, nem tra-
tor. O proprietário daquela mais próximo da 
Linha Lazzarotto, de Seu Seni, homem que 
foi morto com uma pedrada. Este foi velado 
na casa de madeireiro no Uassari, Lourival 
Dechristã (dono de laminadora). A outra 
serraria era na Água Boa Vista, de Antônio  
Bugário (irmão do Vereador Luiz Bugário). 

No tocante à Igreja, não demorou muito 
para Seu Fermino, com o apoio dos fami-
liares, organizar a construção de um tem-

plo. Naqueles anos, organizar as festas, era 
fácil. Promovia-se fácil. Hoje é tudo muito 
complicado, considera Seu João. Abater 
uma res, vender bebidas com álcool, fazer 
bingos ou rifas é proibido. Mas, por muitos 
anos era a família de Fermino que puxava 
as atividades de interesse da comunidade, 
que hoje está muito reduzida.

A lavoura de João e mais tarde, também 
de Fermino, foi iniciada na parte mais bai-
xa, na várzea do córrego, onde a terra sem-
pre foi e continua mais fértil. Ali tinham 
também a pastagem dos animais. Agricul-
tor sem vacas de leite, sem bois de arado (a 
carroça está lá, guardada), na época, sem 
cavalos, não era ninguém, não fazia nada, 
consideram João e Sibila.  As culturas mais 
extensivas: milho, soja, foram feitas no 
lugar mais plano no alto, num “chateau”, 
principalmente a partir da mecanização 
com trator de lavoura (a partir de meados 
dos anos setenta do século passado). Nas 
encostas, nos primeiros anos, preferiam 
cultivar feijão. Este sempre deu dinheiro. 
O milho, nos primeiros anos era mais para 
os animais e para a polenta,

sem considerar os outros pratos possí-
veis, não usuais. O clima era mais ameno 
que hoje. Não esquentava nem esfriava tão 
bruscamente como hoje, conta João.

Mas, no primeiro ano em mata derru-
bada, para fazer roça, conta João foi terrí-
vel, porque a mata toda fuçada, revolvida, 
cheia de poças, chão batido, socado, por 
falta dos húmus que cobre terras virgens 
da mata, devido à porcos soltos. Isso im-
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pedia uma queima adequada da roçada. 
Precisavam então, roçar, deixar secar, 
amontoar para queimar. Não foi fácil, con-
tam João e Sibila. Não foi somente sibilar, 
mas as diiculdades foram vistas como 
obstáculos normais, que foram resolvidos. 

Mas nossas maiores alegrias são nossos 
ilhos: Carmem, Funcionária Pública que 
vive na cidade, casada com Ronaldo Mar-
ques, são os pais de Fabiana Carolina. João 
e Sibila são também pais de Eloir Antônio 
(goleiro do Palmeiras, nos anos oitenta), 
casado com Seci Maria Berkenbrock, que 
tem um ilho de nome Matheus Henrique. 
Eloir é hoje empresário em Enéas Mar-
ques, no ramo de comercialização de ce-
reais. “Eles são felizes e nós também. E es-
tamos aqui, os dois, aposentados, fazendo 
ainda o que gostamos. A vida vale a pena”, 
festejam os dois.

Sônia, casada com o empresário sócio da 
Rádio Ampére, Hélio Alves, é ilha de Da-
nilo (sobrinha de João); e a mãe de Sônia é 
Lúcia Korlikoski. Gilson é irmão de Sônia.

Valentim Zambonatto e Ida Zambo-
natto, vieram para Ampére, recém-casa-
dos, no ano estimado por Elton como sen-
do entre 1960 e 1962, com base na data de 
nascimento de Ema.

O casal são pais de três ilhos: Ema, 
José, Elton. Este continua na atividade 
do pai, na serraria do pai, indústria ins-
talada no mesmo local onde ela iniciou, 
por volta de 1963, como a provável quar-
ta madeireira de Ampére : a primeira, de 
Gílio Mazzardo; a segunda de Simionatto 

e Zambonato; a terceira, de Simonetto e a 
quarta, também inicialmente em socieda-
de entre Zambonatto e Simionatto. Com 
a separação da sociedade, icando cada 
qual com uma madeireira, Zambonatto 
acolheu novamente outro sócio, José Ros-
sarolla (este oriundo do Km 20, Francisco 
Beltrão, por volta de 1965). Elton lembra 
que hoje, como antigamente, a iscalização 
sobre a origem e destino da madeira era 
controlada. Para cada árvore cortada, ti-
nha que se pagar um determinado valor, 
que o governo mandava plantar. Valentim 
e Irma são oriundos da região de Itatiba, 
Município de Erechim, de onde vieram 
muitos pioneiros de Ampére.

Aqui em Ampére, Dona Ida foi grande 
artesã de doces, bolos, pães e salgadinhos, 
que fazia para festas de aniversário, casa-
mentos, bailes, sob encomenda.

Valentim e Ida participavam das ativi-
dades nas festas da comunidade, como as 
da Igreja, atuando na cozinha.  Valentim 
por vários anos atuou como “fabriqueiro” 
da Igreja: fazia coleta de doações para as 
festas, saindo numa determinada área (li-
nha, setor) buscar as doações. Frequente-
mente sua empresa era convidada a prepa-
rar os espetos (na época em varas verdes, 
descascadas), para o churrasco. Era im-
portante conhecer a madeira para não 
utilizar varas de madeiras que poderiam 
inluir no sabor e odor da carne.

O pai e a mãe se orgulhavam de Ampé-
re, apesar das diiculdades para obter água 
(fornecida por bica, para o tanque, capta-
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da no Rio Santa Teresinha), poço cavado 
para água de beber; a falta de energia elé-
trica, que diicultava os empreendimentos 
comerciais. A madeireira era movida a lo-
comotiva, ou seja, uma caldeira a base de 
água a vapor. Hoje é com energia elétrica.

Manoel e Laura Miranda Vieira, famí-
lia que veio de Orleans, SC, onde trabalha-
va em minas de carvão em Lauro Muller. 
De Três Balisas, Enéas Marques, vieram a 
Ampére, em 1961, em busca de terras. Pois 
eram muitos os ilhos:  Vanderley (casado 
com Maria) Valdir (Edelurdes); Leonir 
(Zenaide); Salésio (casado con Madalena 
Lorenzetti); Maria Ines (Zauri Picolot-
to);  Lourenil (memória) Marilene; João 
Carlos (Rita Cássia Franz); Maria Salute 
(Walter Meyer); Alvaci José ( Maria Felli-
ppi); Valentim (Marlene); Edna (Antoni-
nho Dellani). O lugar de chegada foi no 
Km 50. Mais tarde passaram a morar na 
cidade, especialmente em razão de Escola. 
Nos anos oitenta, por falta de empregos, 
retornaram para Santa Catarina.

Casemiro e Zenir Kessler vieram de 
Marmeleiro, PR, em julho de 1961 (ano 
da construção da penúltima Igreja, a se-
gunda da Praça). Se estabeleceu em área 
urbana, inicialmente no porão da casa de 
Miguel Fritsch (que morava no primeiro 
piso), onde é hoje a loja Dettoni Mate-
riais de Construção e posteriormente na 
esquina Rua Presidente Kennedy e atu-
almente na Rua Goiânia, quase esquina 
com a Rua Capanema. Montou escritório 
de contabilidade. Foi o primeiro Contador 

em Ampére. Casemiro foi funcionário da 

Prefeitura Municipal de Ampére, exer-

cendo a função de Secretário no tocante à 

função burocrática, na primeira gestão, e 

oicialmente Contador conforme Portaria 

02/61 e Decreto 5/66, função que exerceu 

Casemiro e Zenir Kessler e ilhos. Anos 80. 
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até 1970. Em 1967 participou de Semi-
nário de Contadores e Administradores 
Municipais pelo Departamento de As-
sistência Técnica aos Municípios. Pelo 
Decreto 10/66 foi nomeado Diretor (Se-
cretário ad-oc) da Câmara Municipal de 
Vereadores. Em julho 1964, comprou o 
Cartório de Registro Civil e Tabeliona-
to, que era de propriedade de João Ma-
ria Leirias. O empregado de Leirias, de 
apelido Lambreta, perdeu seu emprego, 
mas montou um escritório por conta. O 
cartório passou a ser atendido por sua 
esposa Zenir. Casemiro que trabalhava 
como contador, vendeu o Escritório de 
Contabilidade com sessenta e oito em-
presas sob sua responsabilidade para 
o contador Flávio José Penso em 1964. 
Mais tarde Casemiro abriu novo Escritó-
rio de Contabilidade e continua a aten-
der a Contabilidade da Prefeitura Muni-
cipal de Ampére, trabalho que exerceu 
até início dos anos setenta. Casemiro 
e Zenir casal de ativa participação nos 
acontecimentos sociais de toda ordem. 
Ele foi o Presidente da primeira direto-
ria da Sociedade Palmeiras, que realizou 
contrato com Fortunato Vansetto para 
a construção de um prédio que acomo-
dasse o Clube. Foi membro da comissão 
que criou o Esporte Palmeiras, adqui-
rindo o imóvel que hoje é o Clube Pal-
meiras. Foi professor ajudando a sanar 
as carências do Ensino, especialmente 
o do antigo ginasial. Nas diretorias de 
igreja é frequente o seu nome nas atas: 
lavrou os Termos da Instalação da Paró-

quia e Posse de Padre José (Livro de Atas 
da Paróquia, pp. 1 a 4). 

Zenir participou do Clube de Mães, 
APMI e outros de natureza social e assis-
tencial. Cursou o Normal Colegial, pri-
meira turma, a título de colaboração para 
que o Curso se efetivasse. Zenir da Rocha, 
de família de Santiago, RS, posteriormente 
Passo Fundo, é mulher forte. Casemiro foi 
homenageado pelo Poder Público Muni-
cipal com o título de Cidadão Benemérito 
em 23/11/1991. Há poucos anos entregou 
a seu ilho Mauro, a administração do 
Cartório de Registro Civil e Tabelionato, 
nomeando-o substituto.

Henrique e Maria de Lourdes Schmöl-
ler, vieram para Ampére, em 19/09/61, 
procedentes de Enéas Marques, onde sen-
tiram o drama como posseiros em 1957. 
Eram oriundos das serras catarinenses. 
Aqui em Ampére compraram uma casa 
pequena, mas nova, de Paulo Bergamas-
chi, na Rua dos Andradas. Em poucos 
meses iniciaram a casa de madeira de dois 
pisos, para onde mudaram a residência e o 
bar, bem defronte à Rua XV de Novembro, 
esquina com a Andradas. Casa construí-
da com tábuas transversais tipo escama 
de peixe e soalho com encaixe, com ma-
deiras beneiciadas na indústria Spada. 
Ediicação concluída em ins de 1962. Ali 
iniciaram uma mini lanchonete com des-
taque para a produção de vitaminas com 
leite e frutas. Na casa nova continuaram 
com lanchonete, no térreo, na frente para a 
XV de Novembro. Tinha boa clientela, pois 
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tinham energia para o bar, podendo no li-
quidiicador fazer vitaminas e produzir ge-
lados: sorvetes e picolés. Dentre os fregue-
ses tradicionais, um vinha não para tomar 
uma vitamina de leite com frutas, mas uma 
dose para “irmar o pulso”. Era Dr. Valmir 
Turnes que dizia: “– Dona Maria eu devo 
operar (fazer cirurgia), me dá um daqueles 
assim” (indicava com os dedos). 

Por falar em médico, Dona Maria de 
Lourdes diz ter vivenciada o clima de ter-
ror, quando da morte de pai e ilho Veiga, 
em 1965, quando fora ao hospital do Dr. 
Franco (na margem do Riacho Santa Tere-
sinha), onde ao chegar ouvia apavorada a 
voz de Dona Enemércia (esposa do médico 
Franco, administradora do Hospital): esta-
vam aí José Gnoatto, conhecido por Bepi-
nho, Antenor Fagundes, cortados a faca, o 

Juiz Eleitoral observando e outros que não 
lembra. Nessa hora entendeu o porquê do 
tiroteio que ouvira em sua casa, quando re-
solveu vir ao Hospital onde Henrique esta-
va com a ilha Glória. Não era encerramen-
to festivo de Comício, mas briga. 

Era professora com nomeação estadual. 
Para tomar posse teve que ir a Clevelân-
dia. Família numerosa, não levou sorte. 
Maria de Lourdes, com problemas de saú-
de de crianças, tinha ainda que ajudar o 
marido na lavoura de fumo, com galpão, 
na área comprada de Augustinho Gnoat-
to, onde mais tarde estabeleceram a serra-
ria. Tinha que cuidar da casa como qual-
quer mãe de família, cuidar da lanchonete. 
Outro problema: queimou a serraria. No 
comércio na lanchonete tivera um aciden-
te incompreensível até hoje, diz Maria. 

Família Henrique e Maria de Lourdes Shmoller, no casamento de Augustinho e Teresinha.
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Numa ocasião intoxicaram várias pessoas 
da casa e fregueses, com a tradicional vita-
mina. Verificado o problema, deduziu-
-se contaminação no leite. O Delegado 
João Manfrin, acompanhado dos poli-
ciais Santolin e Passos, foram até a casa 
do fornecedor, investigar o manuseio do 
leite. Por mais que tivessem chegado a 
uma probabilidade, nada pode ser feito 
por falta de perícia técnica, conta Ma-
ria. Por tudo isso não pode honrar seus 
compromissos como professora. Per-
deu a nomeação. Outro trauma virou a 
sua casa. Por mais que não tivesse ris-
co numa situação de vento normal, mas 
quando ventava forte, deixava a todos 
da casa, em pânico. A casa fora abala-
da por temporal. Por isso, depois de al-
guns anos, foi demolida, o que ocorreu 
nos anos setenta, quando a maior parte 
da família foi para a Rondônia. Quando 
Maria lamentava a perda da nomeação, 
raciocinava o quanto perdera, por não 
ter com quem deixar as crianças. Conta 
que deixou de fazer vestibular na oca-
sião que alguns professores da rede esta-
dual foram fazer vestibular em Palmas, 
em janeiro de 1971. Teria tido outro 
padrão de vida e com certeza realização 
pessoal. Quanto à madeireira que aqui 
tinham instalada em 1963, era com serra 
Tissot, mas que queimou em incêndio, 
lembrado pelo médico Tartarella que era 
quase vizinho. No lado oposto ao hospi-
tal havia o moinho de Lucival da Costa, 
que fornecia água para a serraria (porém 
não contra incêndio). Renovada e com 

serra-fita e plaina, movida a motor es-
tacionário, cederam luz para a Igreja, a 
Escola, tiveram TV em 1965 (Parece que 
seria difícil). Quando Henrique foi com 
a família para o norte, deixou a serraria 
para Augustinho. Devido à escassez de 
madeira e controle ambiental, a Serraria 
foi paralisada após a morte de Augus-
tinho. De retorno a Ampére, Maria de 
Lourdes mora com um neto. Algumas i-
lhas continuam morando no Norte, onde 
constituíram família. São ilhos: Maria da 
Glória, Augustinho, Antônio Tadeu, Al-
bertina, Maria Helena, Maria Bernarde-
te, Matilde, Terezinha, Edson Luiz.

Nelson Philomeno Cima, originário 
da comunidade de Santo Cristo, Distrito 
de Santa Rosa, Município de Santo Ân-
gelo, RS, chegou de mudança num jipe, 
a Ampére, em 1961, nos movimentados 
dias de campanha política. Instalou-se na 
estrada principal, que virou a ser a Rua 
XV de Novembro, onde outra estrada, 
que é hoje a Rua Uruguaiana, era cami-
nho para o atual Bairro São Francisco e 
Linha Manfrin. Construiu nessa mesma 
esquina em 1963. Se estabeleceu como 
dentista prático (Técnico em prótese), 
com o Alvará Municipal no. 01/1962. (O 
primeiro alvará de Ampére). Mas traba-
lhou grande parte de sua proissão no 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Ampére, por trinta anos, e no Centro So-
cial,  onde ele e Dr. João Capelli, cobra-
vam valor simbólico de um cruzeiro por 
extração, obturação e prótese, atendendo 
pessoas pobres. A Igreja cedeu o espaço, 
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modernos equipamentos e subsidiava os 
materiais usados, como um programa so-
cial da Igreja, onde Cima atuou por um 
período de dez anos. Depois dessa fase 
trabalhou apenas em casa. Estava casado 
com Dosolina que lhe deu dois homens: 
Rogério e César. Homem alegre, de bom 
trato, educado e participativo nos acon-
tecimentos da cidade. Foi da diretoria 
de entidade ambiental de Ampére (As-
sociação de Defesa Ambiental - ADEA), 
quando foi arborizada a lateral da rodo-
via acesso do trevo para a cidade, movi-
mentando grande grupo de voluntários. 
Desse trabalho resta uma ideia, próximo 
do trevo e na capa da Revista Comemo-
rativa Ampére 38 anos.

Miecislau e Francisca Modzinski. En-
trevistados por Acadêmico da FAMPER, 
em 2011, dizem ter vindo ao Paraná, de 
mudança em 1959, com seu Chevrolet 56, 
estabelecendo-se na Seção Progresso em 
Francisco Beltrão. Na sequência compra-
ram 30 alqueires em Sarandizinho, Santa 
Izabel do Oeste. Em 1961 vieram se esta-
belecer em Ampére com marcenaria na 
Rua XV de Novembro, onde moram até 
hoje. Conta Miecislau que quando insta-
lou a indústria não tinha energia elétri-
ca na cidade, o que o levou a instalar um 
motor de trilhadora para poder trabalhar 
com as máquinas. O caminhão que trouxe 
a mudança para Santa Izabel do Oeste e 
para Ampére, trouxe as máquinas para a 
fábrica de Miecislau. Praticamente aten-
deu à todas as famílias que se estabelece-
ram em Ampére, pois vinham sem muita 

mobília. Produzia móveis, prateleiras, car-
rocerias, carroças, arados, esquifes, capeli-
nhas, utensílios dos mais variados mode-
los, enim, tudo o que lhe era possível ser 
feito em madeira. Foi um autodidata, que 
procurava resolver todos os problemas de 
artefatos em madeira. No inal da década 
de sessenta teve um concorrente, Beno 
Dresch com uma marcenaria. Miecislau 
pode ser considerado o homem que ins-
pirou o setor moveleiro amperense. Aos 
poucos (10/12/1999) foi paralisando as 

 Festa de casamento de Miecislau.

Família e familiares de Miecislau e Francisca.
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atividades no centro da cidade porque era 
difícil de trabalhar por causa da poluição 
sonora e poeira de madeira e ainda mais 
sozinho, já com idade avançada. Seu ilho 
João colocou uma indústria de cozinhas, 
hoje de portas, no Bairro Industrial I. En-
frentou crise econômica, por isso trabalha 
mais sob demanda.

Sebastião Varela, se estabeleceu no 
Rondinha, próximo ao loteamento Fundo 
de Vale, onde construiu sua morada para 
muitos anos. Vendeu e mudou-se para o 
norte do Brasil. No retorno recomprou a 
chácara. Nesse tempo (já mais próximo) 
colocou um comércio próximo de Ruino 
Favreto, com venda a atacado, para não 
concorrer com o Bar e churrascaria São 
Cristóvão, próximo e em consideração da 
amizade com Ruino.

Depois de receber de presente a ter-
ra pelo amigo Ortis e seu ilho Manduca, 
Varela construiu sobre sua propriedade, 
na barranca do Rio Ampére, ao lado da 
ponte, um bar, o que icava defronte a um 
campo de futebol, (hoje Parque Santa Te-
resinha) que era ponto muito movimen-
tado no im de semana e feriados, quando 
não à tardinha, quando praticantes do fu-
tebol se reuniam, nos anos anteriores ao 
Hospital de Miguel Tartarella.

Dessa área Sebastião conta que deu dois 
lotes para Emílio Favretto se estabelecer, a 
pedido do compadre amigo Ruino Favret-
to, que interveio no interesse do irmão, que 
era uma área central. Onde de fato Emílio 
construiu uma moradia grande.

Conta Sebastião, que festa se improvi-
sava. Numa tarde Augustinho Gnoatto, 
antes de ser Prefeito, mandou um policial 
(o Jacaré) tirar a parede do bar do Varela 
e arredar as coisas para um porão, porque 
estava organizando um brodo de surpresa 
para Ruino (com galinhas roubadas do 
aniversariante). Mas o lado ruim da fes-
ta: Dona Elza, desconhecendo as técnicas 
italianas do brodo, colocou banha. A gor-
dura atuou como um laxante, fez o povo 
correr para qualquer sombra da noite. 

Sebastião conta também que construiu 
mais de vinte casas em Ampere, ao lon-
go dos sessenta anos. Relacionou quase 
todas, dizendo que aproveitou bem os pi-
nheiros que haviam sobre os terrenos que 
briquiou. Dentre tantas casas, ele fala da 
casa de dois pisos construída ao lado da 
família Carvalho. Nessa casa segundo ou-
tros, foi uma pensão e que Dr. Valmir teria 
sido um dos hóspedes. Depois de cons-
truir onde depois icou casa de madeira de 
Orlando De Toni, hoje um belo prédio.

Sebastião Varela e a esposa Elza pos-
suem 8 ilhos, dos quais dois falecidos. 
Uma das ilhas, Lúcia de Fátima, mora 
próximo. Ela é casada com Deotti. Dos 
homens, o Pedro, mora na cidade. Em 
Curitiba moram quatro: Lurdes, Luiz Car-
los (Carlinhos), José (Zeca) e Ivanilde.

Sebastião Varela pode também ser 
lembrado como taxista com uma Rural-
-Willys, nos anos setenta.
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Listo também  nomes de cidadãos que 
não constam nos histórico das família 
pioneiras, mas que estiveram presentes na 
instalação do Município de Ampére em 
28/11/61, tendo assinado a ata da Instala-
ção do Município. 

Alberti Inocenti, pessoa citada como 
morador na região de São Salvador.

Alvin Kwirant, foi Vereador pela Vila 
de Santa Izabel do Oeste.

Assis Afonso de Oliveira, morador no 
início da Linha Manfrin, chegou a atuar 
como subdelegado de Polícia nos anos 70. 
Homem pequeno de estatura, mas gran-
de pela sua espirituosidade e bom humor. 
Bom de conversa. Pai de Francisco (casa-
do com Rosane Krindges), empresários de 
indústria de confecções e o irmão Miguel 
(casado com Loreni Zabot), empresário 
de transporte de encomendas.

Boleslau Gurkiewicz foi dos primeiros 
ferreiros de Ampére, estabelecido na Rua 
XV de Novembro, próximo da esquina XV 
com a travessa Dona Leopoldina. Reco-
nhecido como bom no assunto.

Bruno Zution morador de Realeza, foi 
vereador na primeira legislatura de Ampé-
re, representando o povoado de Realeza. 
Homenageado em Realeza com o nome de 
avenida.

Dorival J. Soares, morador da Linha 
Água Boa Vista.

Estanislau Lavandoski, foi quem com-

prou de Vicente Bialeski a área de terras e 
a moradia que abrangia da Rua Capanema 
com a Rua Brasília, até inclusive a área do 
estádio do Palmeiras até o Rio Ampére. 
Parte dela a família Bialeski recomprou 
depois de loteado.

Fermino Baranowski.

João Tonin morador de Ampére, entre 
as linhas Bom Princípio e Santa Teresinha. 
Comprou o moinho de Pedro Furlan.

José Fabrício de Oliveira foi vereador 
na primeira Legislatura de Ampére. Mo-
rava na Água Boa Vista ou proximidades.

Mário Tonin, pioneiro que assinou a 
ata da Instalação do Município, mas sem 
informações de quando veio para Ampé-
re, nem quando deixou a cidade. Estava 
estabelecido na linha Santa Teresinha.

Neodi Oliveira identiicado como dos 
primeiros dentistas de Ampére. Na déca-
da de cinquenta atendia no Km 50. Vinha 
de Dionísio Cerqueira. Segundo outros, 
vinha de Concórdia, até se estabelecer na 
Vila de Ampére, sendo referido em 1962, 
quando da vinda da primeira patrola de 
Ampére, tendo desilado nela. Depois dis-
so não foi lembrado mais.

Olivar Küster de Camargo, morador 
de Água Boa Vista. Conhecido por Lenço 
Branco, provável Juiz de Paz, nesses dias da 
Emancipação. Não descrito anteriormente.

Paulo Bergamashi, pioneiro dos pri-
meiros anos da década de cinquenta, 

Pioneiros que moravam em Ampére na data da Instalação do 
Legislativo e do Executivo de Ampére
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era proprietário das áreas de terra que 
abrange hoje o Parque Industrial I, lote-
amento Delani e lotes urbanos. Morou 
também na linha São Paulo. A esposa 
Prima atendia partos. Pessoa querida 
que não tinha chuva, frio ou temporal, 
quando era chamada para atender a um 
parto. Ia a cavalo. Os vizinhos de Paulo 
e Prima eram Antônio Câmera, e José 
Motta. Quando moravam perto da Vila, 
iam na “Igrejinha dos Fagundes.”

Orlando Lara, foi morador em São Tomás.

Nomes sem informação. Mas, que as-
sinaram a ata da Instalação do Município. 
Imaginamos que tenham sido pessoas re-
sidentes em Realeza e Santa Izabel do Oes-
te: Ananias Pereira de Gouveia; Arquilau 
Nunes Prestes; Celso Alexandre Bosi; João 
Alves de Meira; João N. da Silva; Mário 
Dapicolo; Miguel C. Zarur; Nelson Dias 
de Morais; Sebastião Saldanha. 

Na sequência iguram nomes que não es-
tão no histórico de famílias, nem assinaram 
a ata da Instalação do Município de Ampé-
re, mas foram citados por entrevistados.

Jordão Pereira, citado como morador 
de São Salvador, que veio com a mudança 
de João Abel da Silva (Capataz), em 1952.

Albino Rodrigues é citado por João 
Abel da Silva como morador na chegada 
dele a São Salvador, em 1952.

Miguel Tavares, 1952, morava na região 
de S. Salvador, citado por João Capataz.

Atanagildo da Silva, 1952, morava por 
São Salvador, segundo João Abel;

Chico Borba, em 1952, já morava pela 

região de S. Salvador, segundo João Capataz.

Macuco também morava em S. Salva-
dor em 1952.

Dorival Nunes, morador da proximi-
dade de Linha São Paulo.

Vacariano, morador na proximidade 
do Sarandi. Pessoa muito querida, alegre. 

Adão Teles, em 1952, já morava na re-
gião de São Salvador, conforme relata João 
Capataz.

Setembrino Batista, 1952, morava na 
região de São Salvador, segundo João Abel 
da Silva, o Capataz;

Albino Koziel, foi patroleiro da PM, 
desde meados dos anos, sessenta a noven-
ta, quando se aposentou. Teve morte pre-
matura. Possuía uma família numerosa. 

Ari Antunes, morador próximo de Sa-
randi, no futuro, morou próximo da Água 
Boa Vista. Foi visitado pelo Padre José 
Vandersnick, em 17 de junho de 1953, no 
Sarandizinho.

Jovintino Xavier do Prado, participou 
da fundação da capela do Km 50, em 1954.

Ruino da Silva, participou da funda-
ção da Capela do Km 50, em 1954.

Miguel dos Santos, participou da fun-
dação da capela do Km 50, em 1954.

Pedro Paulo Soranzo, ilho de José So-
ranzo, referido no quadro de seu pai, foi 
membro da primeira diretoria da Capela 
da comunidade, em 1954. Teodora Vieira 
Soranzo, foi das capelães da Capela.

Libório Antunes, participou da funda-
ção da Capela do Km 50, em 1954.  Ci-
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dadão lembrado como pessoa muito de-
dicada à comunidade e religião, “Homem 
de Deus”, segundo Dinarte Castanha. Ele 
empenhou-se pela devoção a São João e a 
Nossa Senhora do Rosário. Doou a área de 
terra para a construção da Capela.

Simão Pain da Silva, participou da 
fundação da Capela do Km 50 em 1954.

José Ribeiro participou da fundação da 
Capela do Km 50, em 1954, membro da 
primeira diretoria.

Ataliba dos Santos, participou da fun-
dação da Capela do Km 50, em 1954, ten-
do sido da primeira diretoria.

Bento da Silva Castanha, membro da 
primeira diretoria e redator da ata de fun-
dação da Capela do Km 50, em 1954.

Otávio Gomes de Lima participou da 
fundação da Capela do Km 50, em 1954.

Marques Chortasko participou da 
fundação da Capela do Km 50, em 1954.

José Aurélio Martins foi morador da 
região do Km 55, tendo sido da primeira 
diretoria da Capela, de 1957 a 1960.

Arlindo Damásio foi morador nas 
proximidades do Km 55, foi membro da 
primeira diretoria da Capela, nos anos de 
1957 a 1960.

José Rohr, morador do Km 50, partici-
pou da fundação da Capela em 1954.

Anápio, foi posseiro na Linha Santa Te-
rezinha que vendeu a área remanescente a 
Balduíno dos Santos, que por sua vez ven-
deu a Sotoriva.

Flora Fritsch, de nome Florentina Eli-

sabeth Fritsch, oriunda do RS, morou al-
gum tempo no Km 20, vindo em 1956 ou 
1957 a Ampére, estabelecendo-se na linha 
Santa Teresinha. Foi vizinha de Anderle 
e Mazzardo. Possuía parentesco com Mi-
guel Fritsch, mas distante.

Jacob Wittmann, morador da Linha 
Frâncio, que veio com Antônio Frâncio, 
por ocasião da vinda da mudança dele, em 
1956. Trabalhava como parceiro. Recebeu 
parte de terras para cultivar.

Kutiera, posseiro que vendeu sua ter-
ra a José Gnoatto, que morava na área que 
José comprou.

Manoel Generoso Dias, morador do 
Bom Princípio, adentrando para a Linha 
Mamédio Gomes. (Sem data da sua che-
gada a Ampére.) Mensalmente vinha para 
a cidade, quando também ia a Francisco 
Beltrão de ônibus. Então vinha no anoi-
tecer na casa de Angelin dos Santos, onde 
pousava, para de madrugada pegar o ôni-
bus. Na noite seguinte estava de volta e 
pousava novamente. Retornava no clarear 
do dia para casa. Certa manhã, não fazia 
muito que havia saído para casa, estava de 
volta procurando, ao longo do caminho 
de retorno, sua carteira de dinheiro. Pe-
diu a Angelin se a tinha encontrado. Pediu 
para que a patroa olhasse onde dormira. 
Como Angelin não disse sim, nem não, 
queria que Angelin fosse com ele falar 
com o pessoal do ônibus do dia anterior 
(havia somente um, mas fazia dias alter-
nados) pensando que a tivesse perdido 
no carro. Angelin sem pressa, lhe ofere-
ceu primeiramente um chimarrão, que o 
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homem recusou. Estava nervoso. Então 
Angelin insistiu no chimarrão e pediu 
que se acalmasse que havia encontrado a 
carteira, no pé da escada, minutos antes. 
Ela caíra ao subir as escadas na noite an-
terior, pois estava umedecida pelo orvalho 
da noite. Felizmente seu Generoso a rece-
beu recheada, como a perdera. Eram 731 
mil cruzeiros. Conta Angelin que naquela 
manhã entendeu como certas pessoas não 
tem ou não são o que seu nome sugere. 
Algum tempo depois ilhos dele de Santa 
Catarina o vieram buscar para voltar para 
seus familiares.

Nádio Popiolek, doador da área para a 
construção da Capela de Santo Antônio.

Nildo Savegnago, foi morador da cida-
de, no Rondinha.

Otacílio de Oliveira veio em 1960, foi 

funcionário público como motorista da 

Prefeitura de Ampére.. 

Ribeiro Cordeiro morador de Santa 

Izabel do Oeste, em 1961.

Jacob Witmann

Rômulo Oening

Zeca Oening

Encontros de família: Muito comuns os 

encontros de famílias e de amigos entre 

familiares de Ampére e parentes de cida-

des do Sul. A gravura mostra um desses 

momentos.
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CAPÍTULO 3

AS PRIMEIRAS COMUNIDADES

A Rica Colônia de Ampére

Para melhor visualizar as primeiras co-
munidades de Ampére, falo do meio na-
tural e do modo do pioneiro enfrentar a 
natureza. De como foi dominá-la para o 
cultivo agrícola.

A grande maioria dos imigrantes des-
ta região, aqui veio à procura de terras 
férteis para ganhar a vida na produção 
agrícola. O solo de fato, em terras de 
desmate recente era fértil. Nos primeiros 
anos a produção agrícola era abundan-
te. Era exatamente o que todos de uma 
forma ou de outra buscavam e espera-
vam encontrar, pois a maioria vinha de 
terras exauridas por décadas ou séculos 
de cultivo. Além do solo, o clima quente 
no verão, e temperado, com alguns dias 
frios no inverno, porém com raras gea-
das, era tido pelos sulistas, como muito 
bom. As chuvas regulares, boas aguadas, 
também era um aspecto considerado 
por eles, pois a cultura sulista de lavoura 
já era essa. Numa linguagem mais téc-
nica caracterizo alguns pontos que em 
geografia é chamada de localização, cli-
ma, solo.

A mata era o grande obstáculo para o 
cultivo de qualquer cultura. Era preciso 
derrubar a mata, dizimar com fogo, plan-
tar o chão e cuidar da planta para que 
crescesse e produzisse. Para isso era neces-
sário evitar o mato e ervas daninhas que se 
desenvolviam paralelamente à planta em 
cultivo. Um grande problema foi o fogo. 
Imagine que húmus ou seja, que fertilida-
de teria permanecido na terra, se não ti-
vessem realizado queimadas, mas apenas 
removida a mata e afofada a primeira ca-
mada para cultivo. Teria sido mais traba-
lhoso, mas até hoje teria solo muito mais 
fértil, pois o fogo queimava a matéria or-
gânica acumulada por séculos.

No início do processo da colonização, 
as roças eram feitas na parte do mato mais 
ralo, mais baixo, denominado de mato 
branco. Aliás, aos posseiros, tanto por 
parte da CANGO, quanto pela CITLA, era 
recomendado evitar a derrubada dos pi-
nheiros e árvores de maior porte. Natural-
mente, nos primórdios desse processo, até 
por diiculdades de enfrentar esse mons-
truoso mato, por falta de ferramentas 
adequadas, tempo e energia braçal para 
tanto, era escolhido lugar menos penoso 
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para abrir uma roça. A partir da década 
de setenta, com a invenção da motosserra, 
passou a não ser mais considerado pro-
blema. O que dois homens serravam, der-
rubavam com serrote americano, puxado 
a braço pelos dois, um de cada lado da 
árvore, agora um sozinho fazia dez vezes 
mais. Antes da colonização propriamente, 
período habitado pelos aborígenes rema-
nescentes, pelos caboclos e os extrativis-
tas de erva mate, que por aqui estiveram, 
mesmo depois de 1920, ocuparam a terra 
sem por ela ter interesse de propriedade. 
Apenas uso para produzir a sobrevivên-
cia (LACERDA, 2010; BONETI, 1986, p. 
35; VOLTOLINI, 1966, pp. 39 a 45; WA-
CHOWICZ, pp.174 e 175).

Os posseiros, a partir de seu processo 
de colonização, tiveram como primeiras 
providências o cultivo de lavouras de sub-
sistência, para somente mais tarde pensar 
na comercialização dos excedentes. As 

culturas se constituíam de feijão, milho, 
arroz, mandioca e trigo. O trigo era cultu-
ra sulista. O migrante de cultura europeia 
cultivava também hortigranjeiros para o 
consumo próprio.

A mandioca, o milho e o feijão eram a 
base da alimentação e cresciam muito bem. 
Altério Frâncio conta que de um pé de 
mandioca, onde numa forquilha se sentou 
ele e um irmão na outra forquilha, do mes-

Perobas do sítio de Miguel Torezan

Batendo feijão. Detalhe: jogando a palhada para 
ventar e limpar. Fonte: Wikipédia.

Bois em arado para lavrar a terra
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mo pé. Esse pé de mandioca deu 160 kg de 
raízes. Uma raiz pesou 16 kg. A foto seria 
de autoria de Albino Maronezi, proprie-
tário da primeira rodoviária de Ampére e 
que fotografava por lazer.

Das culturas, a mais desenvolvida e pra-
ticada, logo de início, foi o feijão. Além de 
importante alimento para consumo pró-
prio, era fácil de plantar, crescia rápido, ti-
nha fácil mercado de comercialização, por 
mais distante que o mercado comprador 
estivesse. A lavoura em terra nova, recém-
-desmatada, era favorável à essa legumi-
nosa. A cultura do feijão apenas em escala 
familiar, é de fácil produção. Uma vez ma-
dura, a planta era arrancada, secada ao sol, 
era batida sobre uma lona ou panos com o 
manguá. Este consistia em dois paus roli-
ços, unidos por uma tira de couro ou cor-
da. Um deles era mais longo, pelo qual era 
pego com as duas mãos, e girando no senti-
do rotatório de trás para frente, a outra par-
te tinha que bater sobre o monte de feijão 
em palha, para que estourassem as vagens 
e os grãos caíssem e icassem sobre o pano.

Para o agricultor com maior poder 
aquisitivo, inclusive era status, poder 
comprar uma trilhadora (conhecida por 
trilhadeira). Ela também dava renda, pois 
era contratada pelos vizinhos para trilhar 
o feijão deles e não precisarem enfrentar 
o trabalho com o manguá. Processo esse 
que era mais prático, menos trabalhoso, 
especialmente vantajoso, pois o feijão po-
dia ser arrancado e algumas horas depois 
trilhado. Isso evitava ter que levar o feijão 

com sua palha a paiol ou proteger contra 
a chuva. O produto era transportado às 
costas do colono ou em carroça, quando 
possível, movido por tração animal, ou 
seja, puxado por bois, cavalos ou burros. 
Pelo que se sabe, com a abertura de estra-
da para caminhão, ocorreu um salto de 
produção, isto a partir de 1958, quando 
Gílio Luiz Mazzardo comprou a primeira 
trilhadora de Ampére, segundo a família. 
Outros falam de Antônio Câmera e os 
irmãos Buckmaier, que teriam pago sua 
máquina com apenas uma safra de feijão, 
trabalhando para si e para outros produ-
tores de feijão.

As ferramentas e alguns equipamen-
tos eram importantes e necessários, mas 
nem sempre existiam. Para comprar não 
dependia apenas de dinheiro. Era preciso 
a oportunidade de ir comprar e também 
de encontrar ferramenta boa, durável, 

Trilhadeira atrás da carroça, em frente ao paiol; 
depósito do feijão para evitar molhar com a 
chuva. Detalhe: cavalo encilhado ao lado. Fonte: 
família Câmera.
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bem temperada, de aço bom. O mais di-
fícil era ter uma carroça, pois na época 
era produto não tão barato como se possa 
imaginar hoje. Era fabricada longe daqui. 
Os bois para puxar não eram de fácil aqui-
sição, pois poucos colonos vinham com 
mais de uma junta na mudança, quando 
vinha. Quem tinha, tinha. Quem não ti-
nha, se sujeitava a esperar a reprodução 
e crescimento até ser animal forte, o que 
demandava tempo e era muito procurado. 
O valor de vaca, cavalo ou burro, não era 
barato. Mas precisava ter. Cultivar a terra 
toda, muitas vezes extensiva, não era ven-
cido apenas com enxada. Além do mais, a 
terra para produzir melhor, tinha que ser 
removida de vez em quando.

A plantadeira de mão usada na época, 
era a tecnologia que dava celeridade no 
desenvolvimento da lavoura, na hora de 
plantar. O processo primitivo do incar 
uma vara (Chaxo ou xaxo) para jogar a se-
mente no buraco, era muito moroso.

Precisava de enxadas boas para capi-
nar o inço, o mato, que nascia na lavoura, 
simultaneamente ao nascimento e cresci-
mento da planta. Para que essa não dei-
nhasse pelas plantas daninhas que pode-
riam roubar a energia e os nutrientes do 
solo, era preciso eliminar. O machado para 
corte da lenha, para derrubada da mata, 
das árvores grossas, era indispensável. A 
foice, o facão, era absolutamente indis-
pensável para o corte da vegetação média 
e da brotação. Na roça de terra nova, mata 
de poucos anos, por melhor que queimas-

se após a derrubada, sempre permitia a 
brotação em tocos e raízes. Essa vegetação 
tinha que ser eliminada para a planta do 
milho, do feijão da mandioca, do arroz, en-
im, para qualquer cultura sobreviver. Isso 
geralmente era cortado com foice e facão.

Para a colheita e seu transporte era ne-
cessário ter no mínimo um cesto feito de 
taquara ou de cipó, que era preciso saber 
fazer ou comprar de quem os fazia (nati-
vos, que dominavam essa técnica, já não 
haviam mais), para carregar ao ombro, 
cheio de milho em espigas colhidas (que-
bradas) na roça, para serem levadas para 
casa, ou para serem levadas do paiol para 
os estábulos. Quando não tinha carroça, 
carriola ou carrinho de mão, a mandioca 
tinha que ser trazida da roça até em casa, 
geralmente num cesto. Para quem não ti-
vesse carroça, mas um burro, uma mula 
ou um cavalo com cargueiro ou bruaca, 
já facilitava. Carqueiro era o equipamento 
que se colocava sobre o animal, que dispu-
nha de dois cestos, um de cada lado, que 
se podia encher de produtos ou do mate-
rial a transportar e o burro que carregasse! 
De qualquer modo era cesto para tudo, ou 
pelo menos, para muitas coisas. Especial-
mente para acondicionar produtos. Na 
montaria se usava também a mala, nada 
a ver com cesto. A mala é uma espécie de 
saco, em pano ou em couro cru, com divi-
sórias com tampas para proteger objetos 
ou produtos. Era uma peça em duas partes 
iguais, que eram jogadas sobre o animal, 
geralmente airmado na cela.
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As tuias de madeira, que eram caixotes 
bem construídos, com tampa, para evitar 
o acesso de ratos, baratas, impurezas, era 
coisa de poucos. Além da madeira, depen-
dia de quem soubesse fazer isso bem feito 
e obviamente ter as ferramentas adequadas 
para fazer. Para colher os produtos: o ar-
roz, o trigo e assemelhados como a aveia, 
dependia de corte da parte superior para 
reduzir o volume da palhada que era in-
cômodo (Miguel Torezan foi o primeiro a 
plantar trigo em Ampére). Trigo deman-
dava a existência de uma foicinha de mão, 
cujo formato era em meia-lua, que ao in-
vés de io tinha dentes cortantes. A pessoa 
pegava a planta com a mão. O destro, com 
a sua mão esquerda pegavam pela parte 
superior do trigo, do arroz, perto de seus 
cachos e cortava com a foicinha, com a 
mão direita, abaixo da mão que prendia os 
cachos, cuidando para não ferir os dedos 
ou a mão esquerda. Deixava o produto ao 
relento para reunir mais tarde, geralmen-
te depois de apanhar mais sol. Ou então, 
colocava em cestos que já eram levados a 
determinado lugar onde posteriormente 
era realizado o processo da extração das se-
mentes: batido com manguá; trilhado ou 
debulhado a mão. Este processo é mais 
primitivo e lento. O arroz, por exemplo, 
podia depois de bem seco e maduro, ser 
batido, simplesmente como quem bate 
roupa no tanque de lavar, ou raspar os ca-
chos com facão, espátula, arrancando sua 
semente da palhada. Os cachos de trigo 
dependiam de uma espécie de trituração 
para que a semente se soltasse. 

Outras várias ferramentas eram neces-
sárias para um trabalho efetivo, produção, 
organização, construção das dependências 
mínimas possíveis, mas necessárias numa 
moradia na área rural, no trabalho agrícola. 
Para cavar buracos precisava, no mínimo, 
de uma pá, de um enxadão, de uma cava-
deira. Para cortar madeiras, serrote grande 
para cortar árvores grossas e produzir to-
ros e serrote menor para corte de madei-
ras mais inas. Martelo, pregos, dobradiças, 
parafusos, pregos de fendas ou assemelha-
dos, só passaram a ser comercializados nas 
últimas décadas. Na época a metalurgia era 
escassa. Nossa indústria estava devagar.

As ferrarias locais (eram duas) também 
não tinham tecnologia. Ou melhor, sua tec-
nologia era ainda mais rude. Basicamente 
trabalhavam com forno a carvão, cujas 
brasas eram estimuladas para maior calor 
através de um fole de ar quando precisava 
aquecer uma peça de ferro. Esta peça quan-
do em brasa, era martelada numa bigorna, 
enim, trabalhada no formato que se dese-
java. Conclusão: o produto geralmente era 
mal-acabado. Coisas delicadas, miúdas, 
eram difíceis de serem produzidas. Tornos, 
lixadeiras, furadeiras, eram coisas raras e 
manuseadas de forma que não se aproxima-
vam de qualquer formato industrializado 
de hoje. Isso nas ferrarias de Ampére, nem 
existia. Na verdade, a ferraria era como que 
uma oicina de conserto, de arrumar, de 
viabilizar, mesmo que de forma precária, 
para não comprar peça nova, muitas vezes 
inexistente no mercado. Duas das várias fa-
mílias entrevistadas, a de Antônio Frâncio 
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e Angelin dos Santos parecem ter sido das 
poucas que trouxeram a ferramenta básica 
de um agricultor. Sem a trilhadora, é claro!

A solução para todas essas situações pas-
sou a entrar no mercado no inal da década 
de setenta, nas lojas de materiais de cons-
trução, nos supermercados e nos meios 
cada vez mais diversiicados e nos espaços 
cada vez mais especíicos da comercializa-
ção de cada linha de produtos similares. 
Hoje existe uma variedade muito grande e 
as novidades aparecem a cada dia.

Na atividade agrícola, os animais de 
trabalho eram indispensáveis. Nos pri-
mórdios, pelo menos o cavalo era muito 
importante como meio de locomoção e 
transporte. Com a vinda de sulistas agri-
cultores, veio também o boi para o tra-
balho, a vaca para o leite, ou até para o 
trabalho também. De modo geral conse-
guiam manter um plantel pequeno, pois a 
procura era grande. O mesmo acontecia 
com a criação de aves, bem como de su-
ínos. Antes da década de sessenta, o des-
taque como criador de porcos foi Anestor 
Fortunato, que engordou entre oitenta a 
cem porcos num ano. Nos anos oitenta, a 
Granja Francos (Frâncio e Costa), engor-
dava na média mil porcos ao ano.

Transporte: dos burros aos primeiros 
meios motorizados

Até a década de cinquenta o trajeto en-
tre Ampére e Francisco Beltrão era feito 
a pé pela maioria dos moradores, pois até 
cavalo era coisa rara. Por pior que fosse, 

na época, as pessoas se ajudavam. Havia 
muita gente boa e prestativa. Sabiam que 
mais cedo ou mais tarde um iria precisar 
do outro. Cediam acomodação, mesmo 
que tivesse que morar alguns meses de 
favor, em barracos, em lonas, ou até, na 
própria casa. Sempre era bem acolhido, 
isso facilitava um pouco a vida. Francisco 
Beltrão era “posto avançado”, onde sempre 
havia algum conhecido, algum parente 
que ajudava na acomodação temporária, 
na logística e apoio, especialmente a quem 
vinha de mudança. Assim também no Km 
20, que era uma espécie de bairro avan-
çado de Francisco Beltrão. Ou ainda na 
ponte do Cotegipe com o bodegueiro Sal-
vatti, posterior a Izidoro Golin e Hotel do 
Beal. Ou por último, José Soranzo, no Km 
45. Este, muito falado como pessoa excep-
cionalmente prestativa, que socorria, dava 
pouso, emprestava cavalos, ajudava no 
que fosse necessário.

Até 1954, como não havia estrada para 
a região depois do Km 20, veículo não 
transitava. Jipe passava com diiculdade 
até uma altura do trecho, próximo ao Km 
30. O mesmo ocorria na estrada até Jacu-
tinga, Francisco Beltrão. Dali para frente 
até Planaltinho (no atual britador), era 
cada vez menos.

O meio de transporte ou de carga mais 
usado era o burro e o cavalo. Era mais ve-
loz. Porém com montaria, trazia menos 
carga complementar, por isso, geralmente 
precisava de mais de um animal para tra-
zer a carga. Burros e mulas são mais for-
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tes. Para carga pesada eram os preferidos. 
De lá onde caminhão não vinha mais, só 
de cargueiro por trilha, reconhecida pelos 
degraus dos animais, ou seja, o rasto afun-
dado, onde todos pisavam. O caminho 
era bem fechado de vegetação, apertado, 
fazendo um túnel. Em alguns lugares era 
reaberto seguidamente. Montado a cavalo 
era difícil de andar. Do cargueiro do animal 
muitas vezes se perdia coisas que enrosca-
vam na mata, de tão estreito era o caminho.

Albino Beal conta que quando veio de-
initivo com mudança e mulher, pois já es-
tava casado com Dileta Rifatti, chegando 
à margem do Rio Cotegipe, ele que havia 
passado por lá outras vezes, sabia que ti-
nha dois locais de passagem do Rio. Como 
o rio estava um pouco mais alto, não iden-
tiicou bem as passagens. Entrou no Rio 
com os animais carregados. Albino pas-
sou primeiro, antes da esposa, montado 
no cavalo. No meio do rio o cavalo hesi-
tou a seguir. Depois foi. O animal foi, mas, 

além da correnteza, água até na cintura do 
cavalo, pulou um tronco que havia sub-
merso não identiicado, mas que o animal 
percebeu como obstáculo. Na barranca, 
do outro lado, difícil acesso, barranco ín-
greme, úmido, barro, atoleiro. Quase que 
o animal tomba com o peso da carga. Di-
leta, que havia icado com mais dois ani-
mais na margem, assistiu a tudo. Albino 
voltou para ajudar a passar os outros dois 
animais carregados. Dileta montou sobre 
a carga do cargueiro do burro e fez o ani-
mal entrar na água. Foi à frente e Albino 
com o outro animal, depois. Ele pela água 
até o peito, conduzindo o animal. Quan-
do chegou à altura do Rio onde havia o 
tronco, até àquela hora ainda não identi-
icado, o que fazia o animal a não querer 
ir mais, descendo um pouco, enroscando 
em galhadas, lutando com diiculdade até 
identiicar uma passagem, sem transpor a 
árvore, que o cavalo sendo mais alto con-
seguiu. Disse Beal: “Casal novo e român-
tico querendo construir seu lar. Quantas 
diiculdades enfrentamos”. Conta que a 
Professora Maria, moradora e vizinha do 
lado de Francisco Beltrão, icou assistindo, 
mas com medo, pensando até que o casal 
poderia se afogar. Mas a ela não ocorreu 
lembrar que o Rio tinha árvores derruba-
das sobre o leito, que eram passagens a pé, 
quando obviamente tinha menos água.

Para fazer compras se ia a cavalo, mula, 
cargueiro ou carroça, até Francisco Bel-
trão. Na maioria das vezes a compra era 
feita a base de troca. Eram levados produ-
tos que no comércio de Francisco Beltrão 

Agenor Fagundes, Antenor Fagundes e Antoninho 
Pereira da Conceição.
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eram trocados por mercadorias que inte-
ressava trazer, o que se resumia em sal, pi-
menta, açúcar, fumo em corda, remédios 
básicos, tecidos, panelas, facas, ferramen-
tas e munições. Muito caboclo com car-
gueiro carregado de feijão, vendia para o 
Izidoro Golin (Km 43), em troca de pro-
dutos. Em tempo de safra, chegava “de ter” 
trinta a quarenta mulas carregadas, por 
dia. Até a estrada ser melhorada para pas-
sagem de caminhão a produção era levada 
em cargueiros até o Km 30 ou Km 20.

De carroça se ia, mas apenas em casos de 
emergência por causa da distância e natural 
demora, especialmente antes de 1957.

Albino Ranzolin, hoje residente e do-
miciliado em Realeza, cidade vizinha de 
Ampére, conta que veio de Francisco Bel-
trão para Ampére em 1954, pensando num 
estabelecimento comercial. Ainda não ha-
via estrada para caminhão, além do Km 30 
para Ampére. Só se instalou em 1956 (ano 

da posse de JK como Presidente), como só-
cio de João Santolin. Nesse intervalo com-
prava feijão e revendia, carregando com 
seu carroção puxado por vários burros, até 
onde podia revender.

João Santolin trouxe sua mudança e 
mercadorias para instalar seu comércio, 
no caminhão de Fredolino da Rocha So-
ares, hoje residente em Cascavel. Diz-se 
que ele possui foto da mudança no cami-
nhão. Teve que aguardar a conclusão da 
ponte sobre o Rio Ampére. Informação 
um pouco desencontrada com outras, re-
ferente à ponte.

Quando não era retorno de cargueiro, de 
freteiro de Francisco Beltrão, tinha que le-
var o feijão de carroça. Conta Ranzolin que 
era ele quem fazia isso, até a irma Santolin 
comprar o primeiro caminhão. Depois des-
se ano, passou a ter ônibus e os caminhões 
já transitavam nesse caminho. Na comer-
cialização também davam mercadorias de 
loja por feijão, milho, arroz e raramente 
trigo, pois este era para consumo próprio 
e o cultivo também era raro. Pagamento a 
dinheiro era mais diicultado. Pedro San-
tolin conta que a irma Santolin teria que 
ter comprado caminhão, alguns anos antes, 
mas que a estrada só se tornou transitável e 
ainda de forma precária, a partir de 1957 a 
1958, quando então compraram o primei-
ro caminhão. Foi dos primeiros caminhões 
de Ampére. Quando a estrada foi aberta 
entraram bodegueiros fortes de Francisco 
Beltrão para comprar direto do colono.

O primeiro caminhão de Ampére mes-

F600 de Fiorello Badia, digido por Alcino Potrick
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mo, um Mercedes (de cor verde) foi com-
prado por um agricultor, Anestor Fortu-
nato. O primeiro caminhão a entrar em 
Ampére foi de Alcino Potrick. Augusti-
nho Gnoatto comprou o segundo Cami-
nhão de Ampére. Aliás, ele foi o primeiro 
comerciante de Ampére a ter caminhão. 
O segundo caminhão a entrar em Am-
pére foi um Ford 56 (ano da abertura da 
estrada até o Rio Ampére), de Antônio 
Frâncio, que o havia trazido, para viagens 
de emergência, deixando-o na bodega de 
Gandoli, que morava em frente ao Cemi-
tério, segundo Francisco Torrezan. Outros 

dizem que era perto de onde hoje é o Am-
pére Clube de Campo. Tratou de vendê-
-lo logo porque quando estragava algum 
caminhão na região, tiravam deste o que 
precisavam e o deixavam desfalcado para 
o uso no momento que fosse preciso. Mais 
tarde compraram um F600. O Santolin já 
tinha seu caminhão e não demorou que os 
Dettoni comprassem um também. Era um 
GMC. Tito Naizer teria vindo morar aqui 
trazendo seu caminhão, o terceiro a entrar 
em Ampére. Silvestre Câmera também 
teria vindo com um caminhão, que teria 
sido motivo de desgosto na família, con-
ta Pedro Câmera. Apesar dessas já boas 
possibilidades de transporte em Ampére, 
muitos comerciantes de Francisco Beltrão 
vinham aqui comprar produtos agrícolas 
e suínos.

Segundo Miguel Bialeski, em 1958 o pri-
meiro ônibus a fazer a linha Francisco Bel-
trão a Ampére foi o de Bernardo Piacetzki, 
a quem Vicente Bialeski emprestou Cr\$ 
20.000,00 (vinte mil cruzeiros), que con-
seguiu recuperar somente depois de muito 

Caminhão de Silvestre Câmanera

GMC da irma Dettoni, caído na ponte do Rio 
Ampére. 

Primeiro ônibus em Ampére, 1958.
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tempo, e desvalorizado, pois a inlação era 
muito alta. Na cobrança do saldo credor, 
Vicente teria tido um aborrecimento gran-
de, pois teria se encostado num automóvel 
novo, recém comprado por Bernardo, que 
lhe teria pedido para se desencostar, pois 
poderia riscar o carro. Miguel se lembra 
bem do fato, pois o pai Vicente teria se ma-
goado muito, uma vez que ainda era credor 
de valores emprestados.

Segundo Honório Cecconi, o primeiro 
ônibus começou em meados de 1958. An-
tes, o ônibus vinha somente até o Rio Cote-
gipe, pois a estrada de lá para cá demorou 
a ser concluída. Por algum tempo também 
icava no Rondinha, pois a passagem no 
Rio Ampére era para ônibus um desaio.

José Rodrigues da Silva foi dos primei-
ros colonos a vir para Ampére. Vindo de 
Cascavel, vislumbrou um futuro que era 
apregoado a respeito do Sudoeste, e em re-
lação ao picadão, haveria de se tornar uma 

grande rodovia. De Cascavel voltou com 
sua família até Laranjeiras. De lá veio por 
Pato Branco, Francisco Beltrão, na locali-
dade de Santa Rosa, com a mudança num 
caminhão. De Francisco Beltrão até o Rio 
Cotegipe veio de carroça. Do Cotegipe até 
Ampére, com cargueiros contratados com 
Angelino Veiga. Lembra a esposa Angeli-
na Rodrigues que o fogão, como era obje-
to pesado foi trocado com o Beal ou So-
ranzo não lembra bem, por uma vaca. O 
pior da viagem, diz ela, foi ver uma saca 
de açúcar cair de um cargueiro de animal, 
na saída do Rio Cotegipe, no esforço do 
animal para sair da barranca do Rio. Ali 
no Cotegipe tiveram que icar dez dias, até 
poder passar o Rio porque chovia muito.

Carlos Tschá conta que pelo menos até 
1960, para vir de carro, de Capanema a Am-
pére, tinha que fazer a volta por Santo An-
tônio, Barracão, Francisco Beltrão, Km 20, 
Cotegipe. Ele diz que lembra bem, pois era 
Funcionário Público: Inspetor de Ensino, 
Escrivão, Tabelião, vinha trabalhar na região 
de Ampére, que era Distrito de Capanema.

Ângelo Domingos dos Santos diz que 

A 1ª. igreja Matriz, concluída em 1962. Jipes 
táxi de propriedade de Pedro De Carli e de seus 
cunhados Elio e Arlindo Câmera.

Alfa Romeu de José Santolin, nos anos 60. 
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vindo em início de 1956, na fase do co-

nhecimento e de reserva de área para sua 

propriedade em Ampére, fez duas vezes 

nesse trajeto a Francisco Beltrão, a pé, por-

que para ele, como para muitos outros, não 

havia outro meio. Alguns meses depois, já 

pôde vir de caminhão, trazendo sua mu-

dança. Pedro Santolin, depois que veio 

(nessa época) a passeio visitar seu irmão 

João, decidiu icar deinitivamente. A ir-
ma Santolin comprava porcos que reven-
dia para Florindo Penso, em Francisco 
Beltrão e para Gabriel, em Pato Branco. 
Mais tarde, por volta de 1965, Pedro San-
tolin ia diretamente a São Paulo, onde 
obtinha melhor valor do suíno e, podia 
comprar os produtos para a loja, por me-
lhores preços.

A maior farra, conta Pedro, foi quando 
um dia deu carona para Augusto Gnoat-
to, Prefeito de Ampére e a Arnoldo José 
Dresch, Coletor da Agência de Rendas do 
Estado em Ampére, numa viagem a Curi-
tiba. Na descida da serra de União da Vi-
tória, num dos pontos críticos, Gnoatto 
no banco do caroneiro e Dresch no capô 
do motor, de costas para a descida. Pedro 
conta que só olhava de canto de olho para 
os caroneiros. Um agarrado na porta e 
freando mais que o motorista. Outro, tor-
cido querendo ver na frente, ia, agarrado 
nos poucos lugares possíveis. Vendo isso, 
diz Pedro, que deixou o carro andar um 
pouco mais do habitual. Era só o ronco 
do motor do caminhão, em marcha redu-
zida para segurar, que se ouvia. Ninguém 
falava nada. Nem respirar direito respi-
ravam. Depois de vários minutos de des-
cida, enim chegaram ao inal do cami-
nho mais íngreme. “- Agora sim, posso 
dizer que estou viajando com o melhor 
motorista do mundo”, exclamou aliviado 
Gnoatto, e Dresch teria dito: “- Você foi 
aliiiiiii rapaz”. Lembra Pedro que foram 
por São Mateus e de lá por São João do 
Triunfo, Irati, porque pelo caminho de 

O FNM de Santolin e Ranzolin, em Curitiba, com 
para-choque dianteiro indicando Realeza. 

Rodoviária de Ampére, construída por Angelo de 
Costa, adquirida por Albino Maronezi. 
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costume estavam construindo rodovia. 
Na volta Pedro trouxe um cofre para a 
Agência de Rendas. Conta que em 1965, 
nos dias das neves, teve que vir por Cas-
cavel, Medianeira, pelo Parque Nacional 
do Iguaçú. Em Planalto, deixou o cami-
nhão porque a estrada não dava trânsito 
para caminhão, veio de caronas e a pé, 
num frio violento, curtindo a neve que 
começava a cair. Diz ele que era frequen-
te fazer voltas por motivo de estradas 
interrompidas. Por vezes teve que vir de 
Curitiba via Santa Cecilia, Joaçaba, Xan-
xerê, Rincão Torcido, Clevelândia.

A Igreja da Vila de Ampére

A fé em Deus, de grande parcela das 
pessoas daqueles tempos é uma questão 
inquestionável, mesmo que personali-
zada em algum agente. O Povo era mui-
to católico, porém muita gente buscava 
as benzeduras. Renilda dos Santos conta 
que a religiosidade era realmente mais 

carregada de misticismo, crendices, po-
der de curandeiros, poder de benzedei-
ras. Andavam frequentemente de terço no 
pescoço. Com vestes longas lembrando 
santos. Faziam muitas promessas. Essas 
promessas envolviam crianças inocentes 
que, por exemplo, tinham que icar com 
o cabelo longo e ou vestidas a caráter até 
uma certa idade. As promessas, segundo 
diz, era muito forte também entre os ca-
tólicos imigrantes do sul. Provavelmente a 
distância a tantos anos de manifestações 
religiosas tornavam o mundo muito mais 
fantasioso e místico. Algumas pessoas 
participavam das celebrações, como que 
assistindo a espetáculo: falavam alto entre 
elas, riam, aplaudiam o Padre, davam tiros 
ao alto. Vinham maltrapilhos, cabeludos, 
sujos, descalços, alguns com faca e revól-
ver na cintura.

Por outro lado, os sulistas, mais do que 
outros imigrantes desta saga, se preocupa-
ram muito cedo com um espaço coletivo 
para sua manifestação religiosa. Assim, a 
primeira Igrejinha surgiu logo no início da 
colonização, construída em 1953, no atual 
Bairro Nossa Senhora das Graças. Foi cons-
truída por Albino Anderle, Antônio Câ-
mera, Antônio Anderle, Barreto, Vicente 
Bialeski e Pedro Furlan, entre os lembrados 
por Albino Anderle. Era pequena, simples, 
de madeira lascada e coberta de tabuinhas 
de madeira lascada também. Sua localiza-
ção seria hoje mais ou menos nas quadras 
122 e 124, na esquina da Rua Nápoles com 
Rua Los Angeles, Bairro Nossa Senhora das 
Graças, que segundo relatório de Antônio 

Primeira Igreja de Ampére, construída em 1953, 
no atual Bairro Nossa Senhora das Graças.
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Pioneiros de Ampére (Primeira diretoria e construtores da Primeira capela): Esq. Antenor Fagundes, 
Vicente Bialeski, Antoninho Pereira da Conceição, Padre Msc. José Afonso Vandersnickt, Pedro Furlan e 
José Clemente da Cunha. 

Frâncio ao Padre José Bosmans, ainda exis-
tia em 1963.

A primeira Missa, segundo Miguel Bia-
leski, foi antes de construir a Igrejinha e 
foi debaixo da copada de enorme pinhei-
ro que havia próximo da Avenida das 
Missões, na atual borracharia do Portela. 
Conta que era limpo por baixo, um capim 
“rapado” por cavalos. Talvez tenha havi-
do mais missas por aí, mas como meni-
no, não lembra, nem de onde era o Padre. 
Existe a possibilidade de ter sido nos dias 
11, 12 e 13 de setembro de 1951, porque o 
Padre José Vandersnickt já estava na Paró-
quia de Dionísio Cerqueira - SC e desde 

16 de abril de 1950, morando em Pran-
chita. São desta data registros que dão 
de entender que antes não houve Padres 
em visita, salvo, no Rio Cotegipe, onde há 
quem acredite em Padre vindo até de Pato 
Branco. Nessa primeira visita o Padre José 
Vandersnickt escreve no livro Tombo I, p. 
1 verso: “1951 – 11 de setembro – Ampé-
re: comecei o pouso em Ampére, 42 km 
de Pranchita, 15 km de Cotegipe: 80 alu-
nos”. O Pouso como referência foi a casa 
de Antenor Fagundes. Nesses dias foram 
celebrados batizados e casamentos.

Novos registros até 04 e 05 de fevereiro 
de 1953, não foram veriicados. Batizados 
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e casamentos foram realizados nestas da-
tas, na casa de Antenor Fagundes. Alguns 
meses depois temos também no Livro 
Tombo I, p. 1 verso, mais uma informa-
ção importante do Padre José Wanders-
nickt: “1953 – 16 de junho: Inauguração 
da capela de Ampére com padroeira San-
ta Teresinha.” Segundo Antônio Frâncio 
que em 1963 fez um relatório a Padre José 
Bosmans, que iria ser o Pároco da futu-
ra Paróquia de Ampére, datado de 1º de 
agosto de 1963, cita Pedro Furlan e seus 
ilhos como membros do grupo que cons-
truiu a primeira capela. Na visita de 27 de 
agosto de 1953, consta no Livro de Batis-
mo II, p. 2 verso, da Paróquia de Dionísio 
Cerqueira, batizados na capela Santa Te-
resinha: Maria, ilha de Vicente Bialeski 
e Lúcia Disjarki (segundo Miguel é Pi-
charki) e Nelsi, ilha de Antenor Fagundes 
e Antônia Rodrigues. Nesse mesmo dia 
casaram-se Saul Lorenzatto e Elvira Bia-
leski, provável primeiro casamento reli-
gioso em Ampére. Estas são informações 
que constam na Revista Comemorativa de 
“50 Anos de Instalação da Paróquia Santa 
Teresinha, Entre Dois Corações”, que re-
vela curiosas informações levantadas por 
Frei Vilmar Potrick. Revista recomendada 
para leitura.

Conta Honório Cecconi que um dia 
quando o Padre voltava para Santo An-
tônio, ao passar pelo Rio Capanema a ca-
valo, na comunidade de Fonte Bela, rio 
cheio, o animal foi vencido pela corren-
teza e ele caiu no rio. Foi socorrido por 
Honório que emprestou roupas secas e o 

hospedou em casa por dois dias. Por conta 
do tempo chuvoso, foi para casa com uma 
camisa de Honório Cecconi e uma calça 
de um dos ilhos de Pedro Viana, “o cario-
ca”. Esse Padre era Artur Van Geel. Se de 
fato foi ele, o incidente deve ter ocorrido 
entre dezembro de 1956 e janeiro de 1958, 
quando ele aqui trabalhava, vindo de San-
to Antônio. O Padre José Vandersnickt ro-
dou de barco em 1953 e ele não identiica 
o local nem o rio. Supõe-se que seja o Rio 
Capanema, segundo Relatório de Antônio 
Frâncio, pois foi no período de chuvara-
das em setembro de 1953 (Livro Tombo 
I, p. 2, Santo Antônio). Segundo relato de 
Antônio Frâncio, foi o Padre José Afonso 
Vandersnickt, quem atendeu nossa região, 
entre 1949 a 1956.

Como a última celebração na Igrejinha 
velha teria sido pelo Padre João Corte-
beek, que esteve em 1956, data que o Pa-
dre teria animado o povo com seu sermão, 
foi provavelmente o começo para a cons-
trução da segunda capela da vila Ampére. 
A capela chamava-se Santa Teresinha do 
Menino Jesus, devoção que foi introduzida 
na comunidade, por Vicente Bialeski e Fa-
mília. Nos primeiros meses levavam uma 
gravura da Santa, para os cultos da reza do 
terço e às poucas missas. A imagem, a pri-
meira e atual, foi prometida em situação de 
riscos da família não identiicado por Mi-
guel. Como os problemas se solucionaram 
com a graça alcançada, a família Bialeski 
cumpriu a promessa doando a imagem da 
Santa para a Igrejinha de Ampére. Mesmo 
não instalada, não entronizada oicialmen-
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te, já estava na devoção e nas celebrações 
da comunidade. Já era costume da popula-
ção venerar a Santa na Capela. Para Miguel 
Bialeski, Altério Frâncio, Angelin dos San-
tos, Vitório Gnoatto, Genuino Bulgarelli, 
Albino Anderle, entre outros, a imagem foi 
doada por Vicente Bialeski.

Ainda recentemente a Senhora Marga-
rida Bulgarelli conirma que a doação da 
imagem foi de Vicente Bialeski. Quem a 
teria trazido segundo ela, foi João Santo-
lin, de Pato Branco, em cargueiro. Quem, 
segundo Vitório Gnoatto, foi buscar a 
imagem, no Rio Cotegipe, não se sabe se 
na casa de Soranzo ou de morador da Pa-
róquia de Francisco Beltrão, como os co-
merciantes Golin ou Beal, foi Tavico Ru-
thes, em 1955. Foi falado com familiares 
deste que conirmaram. Entretanto, ilhas 
de Gílio Mazzardo dizem ter sido o pai de-
las que doou a imagem. Elas dizem lem-
brar que quando meninas, o pai delas teria 
trazido, a cavalo, a imagem de Francisco 
Beltrão e ela teria pernoitado na casa de-
les, onde teriam rezado o terço em família 
e no dia seguinte o pai a teria levado para 
a festa da igreja. Em 1956, numa soleni-
dade de Festa do dia de Santa Teresinha, 
ocorreu a solenidade de oicialização da 
padroeira da Capela com a solene entroni-
zação da imagem ainda na primeira Igre-
jinha. Houve um leilão de “quem dá mais” 
para ser o Padrinho da solenidade. Desse 
concurso o vencedor teria sido Gílio Ma-
zzardo. Segundo vários entrevistados isso 
teria causado o equívoco na mente das i-
lhas. Salvo comprovação mais contunden-

te, ambas são versões de respeito. 

Foi conirmada Santa Teresinha do 
Menino Jesus como a Padroeira da cida-
de e da Paróquia, a partir da Instalação da 
Paróquia em 1964 (obviamente sem fazer 
referência a quem teria doado a imagem).

A imagem de Nossa Senhora, em foto 
na procissão saindo da Igrejinha e na por-
ta da segunda Igreja é a de Nossa Senhora 
de Lourdes, imagem doada pela família 
Frâncio e que hoje está na gruta do Semi-
nário. Sua família muito devota de Nos-
sa Senhora de Lurdes adquiriu a imagem 
em Curitiba. A imagem veio de Francis-
co Beltrão a Ampére, na última das quase 
sessenta viagens de carroça que a família 
Frâncio fez para trazer a mudança, do km 
30 até Linha Frâncio. Altério Frâncio na 
tarde de 27 de setembro de 2011, quando 
entrevistado, contava arrepiado e com os 
olhos marejados, da emoção vivida com 
esta imagem. Contou que no caminho 
da mudança, ao pé da Serra Fria, depois 
do descanso, foi retomada a viagem para 
Ampére. Nessa hora, os bois (touros) que 
puxavam a carroça, atiçados por vacas em 
cio, foram com a carroça carregada para 
o lado do pasto onde as vacas estavam. 
Era numa ladeira. O peso da carroça aju-
dou os bois a correr ao encontro de seus 
objetos de desejo. A carroça em ladeira, 
em alta velocidade tombou jogando toda 
a carga com violência, de forma que pou-
ca coisa icou intacta. A imagem de gesso, 
embalada, incrível acreditar, permaneceu 
intacta. Foi um milagre, disse ele. A ima-



222

gem era da família, mas frequentemente 
era usada nas celebrações litúrgicas da 
Capela. Ela foi sendo deixada na Matriz, 
para veneração pelos devotos. Quando 
foi construída a gruta do Seminário, foi 
colocada naquele novo lugar de culto a 
Nossa Senhora de Lourdes.

Sobre a primeira Igrejinha conta Re-
nilda, esposa de Ângelo Domingos dos 
Santos, que a Igrejinha foi usada também 
como escola. Em 1957 quando construí-
da a nova Igreja na atual Praça Central de 
Ampére, a primeira Igrejinha passou então 
a ser residência de policiais. Lembra que 
depois dos policiais, o local virou gabine-
te do primeiro dentista, ou como diziam, 
do “arrancador de dentes”, de nome Neodi 
de Oliveira. Conta Renilda que em inal 
de 1962, Dilce, sua ilha mais velha, que 
tinha alguns dentes com cáries, numa cer-
ta ocasião foi até o dentista para arrumar 

os dentes, pois iria estudar num Colégio 
religioso de Irmãs, em São Paulo. Quan-
do voltou para casa estava sem três dentes 
diz Renilda. Segundo ela, o dentista teria 
preferido isso porque seria processo mais 
simples e mais rápido. Mas na verdade 
acredita ela, a grande razão da rapidez do 
atendimento foi coincidentemente o dia 
da vinda da primeira patrola de Ampére. 
Arrancou os dentes da moça e mais que de 
pressa saiu correndo e subiu também ele 
na patrola para participar do desile pela 
cidade.

De 1957 em diante, segundo tudo indi-
ca, o culto passou a ser na segunda Igre-
jinha. Antônio Frâncio, Augustinho Gno-
atto, Egídio Mazzardo, Vicente Delani, 
Antenor Fagundes, receberam da direto-
ria velha, de Antenor Fagundes, Angelino 
Veiga e Paulo Bergamasco (Bergamaschi), 
empossados em 17/01/1956, o lucro da úl-
tima festa na igrejinha velha, o montante 
de 27.000,00 (vinte e sete mil cruzeiros). 
Ocasião quando foi provavelmente a Fes-
ta da Solene Entronização da imagem de 
Santa Teresinha, mas a última celebração 
naquele templo.

A deinição de em qual lado da cidade 
construir o novo templo, ensejou a dispu-
ta pelos moradores dos dois lados da Vila 
de Ampére. Vila que não tinha dez mora-
dores, mas nesta decisão contava com os 
agricultores que moravam no entorno de 
vários quilômetros. O Padre que atendia 
a comunidade, tentando manter o povo 
unido, explorou a beleza do relevo, os sen-

Pela paisagem é tido como o local onde foi 
construída a segunda capela da cidade, hoje 
Praça Antônio Frâncio. Provável mutirão para 
limpeza, em 1957.
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timentos de união e entendimento de to-

dos, sugeriu a parte mais alta da cidade, ao 

mesmo tempo central. Esse lugar é onde 

está hoje a Praça Antônio Frâncio (terre-

no rebaixado em vários metros), onde em 

1961 fora construída a terceira Capela. A 

primeira festa, nesta primeira Igreja na 

atual Praça, foi coordenada por Augusti-

nho Gnoatto com apoio de Rufatti, como 

responsável pelo churrasco, diz Angelin 
dos Santos.

Em 1958, de 04 a 09 de março, Missio-
nários Passionistas, pregaram Missões em 
Dionísio e Barracão (18 mil hab.), atingin-
do Santo Antônio (com 14 mil), Pranchita 
(Rio Claro 4.700), Capanema e Ampére 
11.500 habitantes. Os números indicam 
realidade socioeconômica e religiosa de 
Ampére, Distrito novo, onde realizaram: 
62 primeiras comunhões, 704 conissões, 
com a presença de 51 moças, 150 senho-
ras, 117 moços, 244 homens, 450 crianças.

Para o biênio 1959 a 1960, foi constituí-
da nova diretoria sendo nomeado Bonilho 
Forcelini, Presidente; Ângelo Domingos 
dos Santos, Vice; Antônio Frâncio, Tesou-
reiro; Conselheiros: Genuíno Bulgarelli, 
Vicente Bialeski, Ruino Favretto, Etelvino 
Dalla Costa. Esta diretoria teve a honra de 
receber a visita do Bispo. A primeira visita 
do Bispo de Palmas Dom Carlos Eduardo 
Sabóia Bandeira de Mello, foi nos dias 11, 
12 e 13 de setembro de 1959, seis meses 
após as Missões com os Passionistas, ce-
lebrando sobre o caminhão Mercedes de 
Anestor Fortunato, diante do primeiro 
templo da Praça, constatável em foto. O 
Bispo Dom Carlos estava na região para a 
fundação das Paróquias: de Dois Vizinhos, 
Santo Antônio do Sudoeste e Capanema e 
aproveitou para atender Ampére. O Bispo 
saiu às 8h30 de Francisco Beltrão e chegou 
em Ampére dia 11, às 11h, acompanhado 
pelo Padre José Bosmans e Padre Pedro 
Laureys. Como ainda não tinha Casa Ca-

Translado da imagem de Santa Teresinha para 
a nova capela, construída onde hoje é a Praça 
Antonio Frâncio (central).

Missões de 04 a 09 de março de 1958
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nônica e o Bispo icaria vários dias, hospe-
daram-no na casa de Atilano Marchesan, 
pois esta oferecia também instalações sa-
nitárias e cama (de molas) adequada para 
as condições físicas e de saúde do Bispo. 
No período dos três dias foram crismadas 
993 pessoas (livro Tombo I da Paróquia de 
Francisco Beltrão, p. 176 e Livro de Cris-
mas III, p.130).

Nesse ano de 1959, um mês após a visita 
do Bispo a comunidade celebrou a festa de 
Santa Teresinha, com ainda maior alegria 
cristã. Uma foto com a imagem de Santa 
Teresinha, em frente à segunda Capela, re-
gistra a presença de Padre Pedro Laureys, 
de Francisco Beltrão, que atendeu Ampé-
re, de janeiro de 1959 a março de 1961.

A festa estava bem motivada. Falam em 
lucros nunca vistos antes, conirmado por 
registros no Livro Tombo da Matriz. Até 
1960 aumentou para 152 sócios. Agora 

as visitas dos Padres passaram para uma 
Missa por mês. O Padre que atendia a re-
gião era José Pedro Laureys.

Já se pensa em nova igreja. Em 04 de 
abril de 1960, o Presidente da Diretoria 
Bonilho Forcelini e o Pároco (Francisco 
Beltrão), Padre José Afonso Vandersnickt 

Festa da primeira vinda do Bispo Don Carlos em setembro de 1959.

Bispo Dom Carlos, na primeira visita de Bispo, 
celebrando sobre o caminhão de Anestor 
Fortunato. 
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assinam com a empresa E.B. Buckmann, 
da cidade de União da Vitória, contrato 
para a construção do templo que viria ser 
a primeira Igreja Matriz de Ampére (Pa-
róquia de Francisco Beltrão, Livro Tombo 
IV, p. 10). O Padre a atender Ampére e 
construir a Igreja que seria a última Igreja 
da Praça, a segunda deste lugar e a ter-
ceira da cidade, foi Padre Harry Van Biel. 
Foi construída em madeira de pinho, 
aplainada em indústria, com bom gosto. 
Os construtores dela foram identiicados 
como Alcides e Bonifácio Pedron, que 
vieram de União da Vitória para cons-
truir o terceiro templo da Vila de Ampé-
re, que custou 1.012.000,00. Em ins de 
1960 foi nomeada nova diretoria para 
1961-1962 composta por Etelvino De-
lani, Antônio Dettoni e Artur Maronez. 

Padre Artur Vangeel atendeu Ampére em 
1961 e 1962.

A devoção à Nossa Senhora foi mani-
festa também com a visita de Nossa Se-
nhora de Fátima, segundo Pedro De Carli. 
Devia ser a campanha de devoção e de ar-
recadação feita naquele tempo, em ins da 
década de cinquenta, por toda a Diocese, 
com o objetivo de construir um Santuário 
a Nossa Senhora de Fátima em Palmas/
PR. Ou teria sido no começo dos anos 
sessenta, para a construção do novo Se-
minário. Pedro De Carli lembra que nessa 
ocasião fora de jipão buscar uma imagem 
de Nossa Senhora, que veio dentro de uma 

Bispo Dom Carlos

Primeira visita do bispo da Ampére, 1959. 
Abaixados: Bonilho Forcelini, Bispo Don Carlos 
Eduardo Sabóia Bandeira de Melo, Vicente 
Bialieski, Genuino Bulgarelli, Atilano Marchesan. 
Em pé, dir. Balduino dos Santos, Angelo (Angelin) 
dos Santos, Pe. José Bosmans, o Pe. secretário do 
Bispo, Marino Delani, Antônio Francio, Pe. Artur, 
Abbino Rangolin e José Rodrigues da Silva.
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espécie de grande urna. Diz que foi buscar 
lá na Capela da comunidade de Sarandi. 
Conta que os Padres izeram todo o povo 
chorar de emoção. Pediam ao povo se que-
riam conhecer o segredo de Nossa Senho-
ra, (não lembra se seria o segredo revelado 
a Lúcia, a vidente de Fátima) e, enquanto 
isso iam tirando a imagem lentamente, 
como que surgindo de dentro da urna. Foi 
muito lindo diz ele. Da Festa Pedro lembra 
como foi, mas não da data, e nem foram 
encontrados registros no histórico de An-
tônio Frâncio, nem na Paróquia de Fran-
cisco Beltrão ou na Cúria Diocesana, onde 
solicitamos informações.

Os Missionários voltaram. Desta vez 
são os Capuchinhos do Rio Grande do 
Sul, entre 12 e 16 de março, de 1961, trin-
ta e um dias antes do decreto da emanci-
pação política de Ampére. As Missões re-
velam novos números de Ampére, cidade 
onde praticamente não existia outra reli-
gião a não ser a Católica, razão pela qual 
os números tornam-se mais verdadeiros 
e precisos. Houve a participação de 510 
crianças, 70 senhoras, 220 homens, 140 
moços, e 120 moças e nove legitimações 
de casamentos, 820 conissões, 15 pri-
meiras comunhões de adultos. Dados 
constantes na Paróquia de Francisco Bel-
trão, livro Tombo IV, p.125. Uma celebra-
ção pelos Missionários diante do templo 
velho, o segundo da Vila, revela que a 
terceira Capela Santa Teresinha, estava 
em construção, mostrando andaimes nas 
obras do novo templo.

Festa da Padroeira entre 1959 e 1960. Pe. Pedro 
e o menino Cláudio Dettoni; Anjinhas da frente: 
Terezinha e Dilce dos Santos; Cantores: ilha 
de Pastório, Angelin dos Santos, Balduino dos 
Santos (camisa branca), Albino Ranzolin. Primeira 
anjinha da direita, Terezinha dos Santos e à 
esquerda, Dilce dos Santos.
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O curioso é que essa obra está fora do 
relatório feito por Antônio Frâncio ao Pa-
dre José, anexado ao livro Tombo I, mesmo 
a obra ter sido construída por seus genros 

Alcides e Bonifácio Pedron. As madeiras 
teriam sido doadas pela madeireira Mar-
tins, diz Ângelo Domingos dos Santos, 
mas beneiciadas em Francisco Beltrão, 
pela Camilotti, porque em Ampére ainda 
não havia indústria com beneiciamento 
de madeiras. Belmiro de Costa não acre-
dita nessa versão, mas sim, de ter sido 
comprada pronta da Indústria de madei-
ras Camilotti, de Francisco Beltrão. Filhas 
de Antônio Frâncio, casadas com constru-
tores da Igreja, acreditam que a madeira 
tenha vindo de Francisco Beltrão. Filhas 
de Gílio Mazzardo falam de madeiras do-
adas pelo pai para a construção da Igreja. 

Antes de encerrar mais um ciclo (velho) 
da Capela Santa Teresinha, já em templo 
novo, para preparar a criação e instalação 

Missão, de 12/03 a 23/04/1961 pelos Capuchinhos do RS: louvor a Nossa Senhora de 
Lourdes, diante da primeira Igreja da Praça Central. Aos fundos, à direita, a futura Matriz 
em construção.

2ª Missão: descendo a Rua XV de Novembro, 
sentido Bairro Rondinha. De costa Ruino 
Favretto, março/61.
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da Silva e João Nunes (Paróquia de Dioní-
sio Cerqueira. Livro de Batismo II, p. 76). 
Em 16 de março de 1956 foi visitada pelo 
Padre João Cortebeeck. Por Padre Artur 
Vangeel, no dia 18/12/1957. A Capela foi 
construída nos anos sessenta. Construção 
de madeira feita pela família de José Ber-
tuol, que inclusive fez a doação do terre-
no, segundo fala esta família a Hélio Alves 
em 1986. Foram destaques nesse esforço 
religioso e comunitário: Olivo Bertuol, 
Vitorino Câmera, Marcelino Fiametti, 
Santo Strapasson, Ângelo e Albino Basso, 
Aurélio Puton, Marino Delani, Vitorino 
Zabot, Casemiro Broll, Luiz Deotti, João 
Frassini, conforme dados obtidos tam-
bém, de pesquisa para o Cinquentenário 
da Paróquia Santa Teresinha. O primei-
ro ministro auxiliar foi Olivo Bertuol; 
primeira catequista: Semira Bertuol. A 
Capela foi (re)construída por uma em al-
venaria, na década de oitenta. Talvez seja 
a comunidade que ainda hoje, é forte, e 

numerosa. Ainda possui em atividade 
população numerosa, apesar da redução 
signiicativa. Possui uma Igreja e um sa-
lão social, uma quadra de esportes co-
berta, cemitério, água encanada, escola, 
apesar da transferência da Escola Esta-
dual Padre Antônio Vieira (que já fora a 
primeira extensão do Ginásio Estadual 
de Ampére em 1973), hoje fechada, per-
manecendo como Ensino fundamental 
até nono ano. Escola que transferiu de lo-
tação e grau e mudou de nome em 1990 
para Escola Novo Horizonte, Ensino de 
Jovens e adultos, sediada no Caetano 
Munhoz da Rocha. Escola que hoje pos-
sui sede própria, com o nome de Escola 
Estadual Nereu Perondi. A mais recente 
escola do nível fundamental e médio, de 
Ampére.

Fonte Bela. Recebe a primeira visita de 
Padre, Artur Vangeel, em 1º de julho de 
1957. Padre Pedro Laureys, em 18/02/59. 
Tanto a Capela como a pousada do Padre 
eram na casa de Honório Cecconi, por vol-
ta de 1958. Nesse ano Padre Ulrico vinha 
de Santo Antônio, onde era Pároco. Mais 
tarde construíram uma Igreja. Os doado-
res do terreno foram Honório Cecconi e 
Hortêncio Dellani. Foram da comunida-

São Salvador em dia de Missão na primeira igreja 
da comunidade.

Primeira comunhão 1962.
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da futura Paróquia, o Bispo Dom Carlos, 
quando em visita pastoral na Paróquia 
Nossa Senhora da Glória de Francisco 
Beltrão, visitou na data de 28 de fevereiro 
de 1962 e 1º de março, a Capela Santa Te-
resinha de Ampére (que nessa data já per-
tencia para aquela Paróquia). Nesta visita 

conheceu a estrutura de Ampére que já 
sugere a instalação de Paróquia, fato que 
ocorreu em dois anos.

As Capelas Católicas nas demais 
comunidades

Dados obtidos em registros nos livros 
das Paróquias de Dionísio, Barracão, 
Pranchita e Santo Antônio, constantes em 
anotações e entrevistas feitas pelo Pároco 
de Ampére, Frei Vilmar Potrick, por oca-
sião das Bodas de Ouro de instalação da 
Paróquia Santa Teresinha de Ampére, e de 
entrevistados das comunidades, possibili-
ta escrever alguns dados de comunidades 
que se constituíram antes de 1962. 

Para não separar fases anteriores com 
as posteriores à Emancipação de Ampére, 
apresento dados possíveis da Comunida-
de em questão, inclusive as posteriores a 
1962. Porém as comunidades mais novas 
(depois de 1962), não iguram neste livro.

Rio Cotegipe. Na verdade, a comuni-
dade cristã do Cotegipe, mesmo não sen-
do mais de jurisdição da Paróquia Santa 
Teresinha, de Ampére, é a comunidade 
por onde os colonizadores de Ampére pas-
saram, conviveram e conheceram durante 
muitos anos. Depois da capela “da sede” da 
comunidade de Ampére, a segunda capela 
provavelmente tenha sido a do Rio Cote-
gipe. A comunidade com grande festa re-
cebeu em 16/06/1953 a primeira visita de 
Padre, tendo o Padre José Vandersnickt se 
hospedado na casa de José Soranzo, data 
que visitou também o Sarandi, icando 

Diante da Igrejinha, madeiras para a construção 
da futura Matriz, onde é hoje a Praça Antonio 
Frâncio. Pessoas reconhecidas: Albino Maronezi 
(fotografando), Moysés Delani,  Zabot, moças 
Frâncio.

Anjinhas organizadas por Lúcia Mazzardo, na 
Rua XV de Novembro. Segunda vinda do Bispo, 
28 de fevereiro a 9 de março de 1962. O Bar Azul 
já está no prédio de dois pavimentos; Observa-se 
poste de energia particular de Vansetto. O hotel 
do Torquato ainda não fora construido á direita.
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hospedado na casa de Ari Antunes (Pa-
róquia da cidade de Santo Antônio, Livro 
Tombo I, p. 1v). Em 1954 (ano que passa 
a ter estrada até o km 30) foi construída 
uma capelinha, 3x4, em madeira lascada, 
logo após a vinda de Albino Beal. A ima-
gem, conta Beal, pequena porque não ti-
nha de maior, foi comprada por ele, sob 
encomenda da diretoria da Capela, quan-
do esteve conhecendo o Cotegipe, para vir 
morar. Comprou no Santuário de Marceli-
no Ramos, no domingo da festa em home-
nagem a Nossa Senhora da Salete, que é 
festejada no último domingo de setembro. 
Lembra que naquela tarde iniciaram a via-
gem da mudança para o Paraná.

Km 50. Também foi visitada pelo Pa-
dre João Cortebeeck no dia 29 de abril de 
1956, a capela de São João Batista (Paró-
quia de Pranchita. Livro de batizados I, p. 
134). Mas a comunidade teria se organi-
zado desde 1952, rezando o terço numa 
escolinha (Segundo anotações de Frei Po-
trick). A capela foi construída em 1954. 
Uma cópia da ata de fundação da Igreja, 
em 10 de janeiro de 1954, foi considera-

da verdadeira por Dinarte Castanha, que 
diz ter essa lembrança porque passava 
frequentemente por lá. Era o caminho a 
Francisco Beltrão. E porque conheceu um 
viúvo, de nome Libório Antunes, “homem 
de Deus”, que tinha se empenhado para 
a construção de uma capela a São João e 
Nossa Senhora do Rosário. Este templo 
foi construído em terreno de seu Libório. 
Os sócios que constam desta lista são: Pe-
dro Paulo Soranzo, José Rhor (corrigido a 
caneta, seria Rek ou Rech), Jovintino Xa-
vier do Prado, Ruino da Silva, Miguel dos 
Santos, Libório Antunes, Simão Paim da 
Silva, Eitor Aires Beber, José Ribeiro, Ata-
liba dos Santos, Otávio Gomes de Lima, 
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Marques Chortasko, Jovenal de Campos, 
Raulino Buckmaier.

A ata foi redigida por Bento da Silva 
Castanha. As primeiras lideranças eram “as 
capelães” Teodora V. Soranzo, Laura Viei-
ra, Antônia Aires Beber. A primeira direto-
ria: Pedro Paulo Soranzo, Ataliba dos San-
tos e José Ribeiro. Entre 16 e 21 de março 
de 1961, Km 50 recebeu os Capuchinhos. 
Os números de participantes também im-
pressionam, uma vez que houve na sema-
na anterior na capela Santa Teresinha, em 
Ampére. Veja os números no Km 50: 385 
conissões, 950 comunhões, 210 crianças, 
22 senhoras, 142 homens, 112 moços, 58 
moças. Conta Dinarte Castanha que em 
1960, quando foi morar no Km 52, passou 
a se interessar pelos serviços da Capela. 
Morava estrategicamente perto de três co-

munidades: Km 50, Km 55 e São Judas Ta-
deu, hoje comunidade de Santa Izabel do 
Oeste, que naquele tempo ainda pertencia a 
Ampére. Dinarte optou pela Capela de Km 
50, porque se sentia mais útil nela. Conta 
que o Pároco, que não lembra quem, era de 
Francisco Beltrão, tinha tido alguns pro-
blemas com a diretoria (s) da capela, por 
falta de clareza nos registros contábeis e de 
atividades, o que na época, era difícil cer-
tas pessoas fazerem, até por falta de capa-
cidade pessoal, estudo para isso. O Pároco 
teria manifestado não mais celebrar missas 
naquela comunidade, o que o animou a to-
mar frente para solucionar o impasse. Foi 
até a casa paroquial em Francisco Beltrão, 
após ter falado algum tempo antes com o 
Pároco, na ocasião tratou o acerto com o 
Padre José Bosmans (a partir de meados de 
1957), garantindo a ele uma atitude séria, 
responsável e que acertaria as pendências 
até então. Conta que teve o apoio de Rau-
lino Buckmaier e Manoel Vieira na Direto-
ria e a comunidade em geral. Isso foi entre 
1960 e 1963. Comprometeu-se pagar todas 
as contribuições atrasadas e levar em dia. 
Pagou os débitos e preparou doze catequis-
tas que receberam instruções na Paróquia 
em Francisco Beltrão. Lembra Dinarte 
Castanha, que apesar das diiculdades era 
uma comunidade alegre e festiva. Mesmo 
antes de construir o Salão Paroquial, o gal-
pão e a fundação do CTG, tudo era motivo 
para festa. Lamenta que com o passar do 
tempo, mais uma vez a comunidade teve 
problemas com a Igreja, em ins da década 
de setenta. Agora era por causa de diretoria 

Encontro dos homens da comunidade do KM 50, 
num domingo à tarde no pátio entre a Igreja e o 
CTG. Sentados: Alduino B. Aranha, Alberto, Otávio 
Herculano, Valdir Mânica, Valdir Vieira, Pedro 
Soranzo, Vavá, José Diogo dos Santos, Jaime 
Herculano, Domingos Balancin
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mista da Igreja com a do CTG, porque o 
salão social era um único, da comunidade. 

Linha Furlan. Esta tornou-se “pouso” 
na casa de Pedro Furlan. Comunidade ini-
ciada por ele em 1950. Ali Padre João Cor-
tebeeck, na data de 28 de abril de 1956 se 
instalou para atender o povo (Paróquia de 
Pranchita. Livro de batizados I, p. 134). 
Nessa época o Sr. Pedro Furlan já fazia 
parte da equipe de pessoas da administra-
ção da capela Santa Teresinha de Ampére. 
Padre Artur Vangeel visitou a Furlan em 
17/09/57. Padre Ulrico celebra em 24/08/58 
(Brasil ainda estava na euforia da conquista 
da copa na Suécia). Em 20/02/59, Padre Pe-
dro Laureys é quem visitou a Comunidade. 
A Capela é Imaculado Coração de Maria 
que recebeu também a visita do Bispo em 
28/02/62, realizando 116 Crismas. Nessa 
época a Furlan já era quase uma vila com a 
Estrada passando em frente às casas. Já ha-
via inclusive um estabelecimento comercial 
forte, Casa Rigo, estabelecimento de Rede 
de lojas. Sempre foi uma comunidade forte. 
Foi Campeão Municipal de futebol. Criou 
uma festa tradicional, a Festa da Soja, desde 
a edição 1, no ano 2.000. Na escola atua-
ram: Nair Maggi, Leopoldo de Witt (ainda 
na casa velha) e uma cunhada de Ilírio Jo-
anella. Já naqueles anos tinha dois turnos 
de escola. Era uma centena de alunos. Em 
02/10/1962 foi inaugurada linha de ônibus 
até Realeza, que passava pela Linha Furlan. 
Diariamente passavam dezenas de mudan-
ças rumo a Realeza e região. O moinho de 
milho de Furlan, já na década de cinquenta 
era procurado pelo povo da região, inclusi-

ve de consumidores como da Fonte Bela e 
Santa Rita, como conta Cecconi.

Km 55. Em 1960, conta Dinarte Casta-
nha, a comunidade e a Igrejinha já exis-
tiam, pois de lá poderia participar, se 
quisesse. Fato este conirmado por Albi-
no Paulo Beal. Em registros da Paróquia 
(Matriz) de Ampére, fala de instalação de 
Igreja em 1957, quando teriam sido fun-
dadores João Rodrigues Amaranto, Na-
talício Guedes, Otacílio Marques Lonay. 
Primeira Missa em 1959, pelo Padre Pe-
dro, já vindo de Francisco Beltrão. No ano 
de 1947 teria sido fundada a comunidade 
do Km 55 (pouco provável), capela Nos-
sa Senhora de Fátima, tendo como as pri-
meiras famílias: João Rodrigues Amaran-
to, Santanim Amaranto, Natalício Guedes, 
Franklin Dias, Otacílio Marques Lonay e 
outras. Entre 21 e 26 de março de 1961, 
Km 55 recebeu os Missionários quando 
registraram a participação de 200 crian-
ças, 101 senhoras, 161 homens, 83 moços 
e 52 moças. As fontes históricas registra-
das para o Cinquentenário da Paróquia de 
Ampére, sobre a fundação e andamento 
da comunidade foram: entrevistas com 
José Tortora, Clovis Francisco de Oliveira, 
Bento Castanha, Marieta Marques Lonay; 
livro caixa de 1960 a 1983; folhas de pres-
tação de contas de 1963, 1966 e 1985; livro 
ata do grupo de jovens de 2002 a 2005, e 
o livro ata Plano de Pastoral de 1989, até 
os dias atuais. Dessas fontes selecionamos 
que: a imagem da padroeira foi doada pelo 
Sr. Remoaldo F. de Oliveira que a tinha 
como uma promessa; de 30 sócios passou 
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para 130 e atualmente 27; o primeiro casa-
mento na capela foi do Sr. João Maria dos 
Santos e Tereza D’Ávila no ano de 1964 
durante a realização das missões; o terço 
era rezado semanalmente num capitel de 
Santo Onofre, e mais tarde, no domingo, 
na capela; a cada três ou quatro meses 
era celebrada a missa pelo Padre. Mo-
raram na comunidade: Alcelino Potrich 
(por volta dos anos de 1959 a 1963) e do 
Sr. Aparício Valêncio que era zelador da 
Capela; Sr. Antônio Disner pai da Irmã 
Sueli Disner. O primeiro ministro auxi-
liar da comunidade foi o Sr. Osmar Flo-
res em 1973 sendo este até os dias atuais. 
São quarenta anos de ministério. Exerce-
ram o ministério também: Neide Tortora 
provavelmente doze anos; Irineu Cecco 
provavelmente três anos; Juliano Mazzo-
chi desde 07/11/1999 até os dias atuais; 
Diomar Ferreira doze anos; Elaine Ghisi 
quatro anos, e José Wechinski que recen-
temente (2013) chegou na comunidade. 
A catequese nos anos de 1960 era com a 
catequista e professora Clara Dias, ilha 
de Franklin Dias, que morava perto de 
onde é hoje a Linha Itaipú. Depois dela 
atuaram muitas outras catequistas pela 
comunidade: a Sr. Irma Bruiner, Nair Jo-
anella Ferreira, Nelsi Joanella, entre ou-
tras (os). A primeira turma de comunhão 
realizou-se no ano de 1962. A primeira 
diretoria foi composta pelos Srs. José 
Aurélio Martins e Arlindo Damásio, nos 
anos de 1957 a 1961. A segunda diretoria 
foi composta por Itálico Ghisi e Ilírio Jo-
anella; a terceira por Herculano Israel e 

Gentil Oliveira. A capela começou a ser 
construída em 1957 e terminou em 1961 
no terreno doado pelos senhores Abílio 
e Francisco de Oliveira. A mão de obra 
para a construção, no início foi em forma 
de mutirão e depois foram pagos carpin-
teiros que vinham de Itapejara do Oeste. 
A segunda capela foi construída em 1986 
e a atual, construída há uma década.

São Salvador. A comunidade católica se 
organizou em 1955, liderada por Lindolfo 
Tavares. No início se reuniam na casa de 
João Ponciano quando tinha culto religio-
so. A capela foi construída em madeira las-
cada, coberta de tabuinhas, em 1958, por 
Emílio Assis da Silva e Dorvalino Donadel. 
Até quando foi (re)construída, em alvena-
ria, era a original, apenas com melhorias. 
Naqueles anos o povo tinha muita devoção 
a Nossa Senhora Aparecida e a São Sebas-
tião, São João e Santo Antônio. Tinha festa 
para todos. O registro de visita de Padre, 
a primeira, foi de Padre Ulrico, em 25 de 
agosto de 1958 (Paróquia de Santo Antô-
nio, livro de Batismos I, p. 181). Lindolfo 
Tavares é citado como um grande incen-
tivador da comunidade e organizador da 
construção da Capela. Hospedava os reli-
giosos quando de suas visitas.

Linha São Paulo. Local referido como 
“São Paulo do Capanema”, pelos primeiros 
padres, local de passagem para quem se 
dirigia a Santo Antônio, mereceu a para-
da para uma celebração em 28 de janeiro 
de 1954, quando Padre José Vandersnickt 
batizou Antônio da Silva, João Cardoso 



234

Catequistas da Linha São Paulo: 
Salete Fiametti, Zenira Bertuol, 

Alda Fiametti, Inês Basso, 
Vina Demarco, Irmã, menina 

Crismanda, Leocir Conci, Libera 
Frassini, Fátima Puton, Marlene 

Favretto, Neca Zabot, 

Grupo de homens no encontro dominical. Entre 
eles: Bonilho Forcelini, Moisés Delani, Juvino de 
Lara e José Bertuol.

Grupo em frente ao Centro Social da 
comunidade da Linha São Paulo. Entre os 
presentes: Juvino de Lara, Leocir Zabot, Vitório 
Zabot, Nédio Puton, Aimor Basso, Leocir 
Fiametti, Hélio Madalozzo.

Diante do salão de festas da comunidade de Linha S. Paulo. 
Entre eles: Dorival Nunes; Paulo Frassini, Laurindo Vedana, 
Darci Frassini, Vanir dos Santos, Vitório Demarchi, Loiri e seu 
marido Nédio Puton, Vitório Zabot, Frassini, Claudio Bernardi, 
Maria Bernardi e José Bertuol.

Equipe de futebol da Comunidade da Linha São Paulo. 
Agachados, esquerda: Erni Marafon, Urbano Tascin, Gentil 
Sotoriva,  Strapasson, Angelo Basso. Da direita: Deonisio dos 
Santos, José, Natalin Taschin, Francisco Demarchi, Jovino de 
Almeida, Orélio Puton,  Albino Basso e Vitório Zabot.
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de: Marcos, Severino e Albino Zabot, João 
Bitencourt, Joanin Delani, Dalla Costa, 
Família Nocielli. A primeira diretoria foi 
por Marcos Zabot, João Bitencourt, Ho-
nório Cecconi e Joanin Delani.

Alguns entrevistados falam das dii-
culdades que o Padre enfrentava. Língua 
diferente, costumes diferentes, religião 
estranha, alimentação pesada, habitações 
e instalações sanitárias precárias. Ficava 
contente quando conseguia um teto para 
fugir da umidade da noite ou mesmo da 
chuva. Se alimentava do que era oferecido. 
O povo comia mal e o padre não fugia da 
regra, pois muitas vezes chegava na hora 
do almoço e icava difícil a família reforçar 
a refeição. Um dos Padres caiu no Rio Ca-
panema, quando seu cavalo não suportou 
a correnteza. Socorrido usou roupa dos 
moradores: carioca e Cecconi. Os Padres 
não possuíam cavalos. As comunidades os 
buscavam e levavam de volta. Os padres 
frequentemente se molhavam na chuva. 
Passavam frio. Adoeciam na viagem que 
durava semanas (Revista das Bodas de 
Ouro da Paróquia Santa Teresinha, p. 9). 
Enfrentavam resistentes a se desarmarem 
durante as celebrações. O Batismo era de-
pois do almoço, quando alguns padrinhos 
já estavam mais “teimosos”.

Santa Rita. Esta foi visitada em 25 de 
abril de 1956, pelo Padre João Cortebee-
ck. Assim em 05/02/57, pelo Padre Artur 
Vangeel. Em 17/02/59 Padre Pedro Lau-
reys realiza batizados. Linha conhecida 
nos primeiros anos por Iriado, segundo 

Dinarte Castanha. Conta ele que em 1954 
uma pessoa comeu muito mel de abe-
lheira de mato, mas tanto mel que passou 
muito mal icando iriado. Por isso o nome 
do lugar era Iriado. O Padre que a visitou 
denominou o lugar de Triado (talvez para 
lembrar a encruzilhada das três estra-
das: Santa Rita, Alto Alegre, Fonte Bela). 
Quando da chegada de Dinarte Castanha 
para morar em Santa Rita, já havia uma 
capelinha, em honra a Santa Rita, fato que 
levou a comunidade a receber o mesmo 
nome, salvo mal-entendido, pois nos re-
gistros de Batismos feitos por Padre Pedro 
Laureys, em 17/02/1959, é nominada de 
Triado (ambos os temos não existem no 
Dicionário). A capela foi construída pelos 
poucos moradores que lá viviam e zelada, 
inicialmente (pelos anos cinquenta), por 
Luiz José da Silva (Laurentino). Quando 
Luiz se elegeu Vereador por Ampére no 
Município de Santo Antônio, por sua fre-
quente ausência em função do cargo pas-
sou a capela aos cuidados de Dinarte Cas-
tanha, que a atendeu até quando foi morar 
no Km 52, em 1962.

Vargem Bonita. A capela de São Ro-
que foi fundada em 1953, mas a capela foi 
construída em mutirão, somente em 1969 
(Segundo pesquisa para o Cinquentenário 
da Paróquia Santa Teresinha). Atuaram na 
comunidade: João Andretti, Ema de Al-
meida, Fredolino Brum de Camargo, Del-
mo Martins, Hilda Schuller, Eva Andretti, 
Catarina Florentina da Luz. Ministros au-
xiliares: Catarina F. da Luz e Vitório Gno-
atto. A devoção a São Roque, no Municí-
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pio de Ampére ocorre também no capitel 
em Bom Princípio com festas em janeiro. 
A Comunidade da Vargem foi visitada 
por Missionários, segundo uma foto, mas 
não foram encontrados registros. Comu-
nidade que até hoje, mesmo em população 
já muito reduzida, mantém sua estrutura: 
Igreja, salão social, escola, inclusive em ní-
vel de Ensino Fundamental, tendo inicia-

do como extensão do Ginásio Estadual de 
Ampére.

Bom Princípio. As primeiras famí-
lias se estabeleceram em 1953. Em 1960 
a família Câmera construiu um Capitel 
na encruzilhada para a linha Mamédio 
Gomes, e, para Linha São Paulo, que era 
a referência para o culto ao terço domi-
nical, por vários anos. O capitel existe 
ainda hoje, apesar de já terem construí-
do o segundo templo da comunidade. O 
capitel era local de reza do terço, mas era 
também local de encontro da vizinhança, 
oportunidade para colocar conversa em 
dia ou namorar. Entre 1965 e 1966, foi 
construída a primeira Capela, em terreno 
doado por Maria Augusta de Oliveira e 
Procópio de Oliveira. A primeira direto-
ria foi: Clédio Benvenutti, João Procópio 
de Oliveira, Valdir Longo, Augusto Horn, 
Domingos Piacentini. A imagem do Pa-
droeiro Santo Antônio foi doada por An-
gelin dos Santos. Primeiras catequistas 

São Roque santo da devoção na Vargem Bonita, 
onde é Patrono da Capela. São reconhecidos: 
João Andreta, Ervino Schuller, Fredolino Camargo, 
João, Gerônimo Oliveira, Armândio Schuller e 
Delano Martim.

Primeira comunhão, na Capela da Vargem Bonita. 
Ao fundo o Pe. José Bosmans e a catequista.

Vargem Bonita. Lideranças da Capela. Reconhecidas: 
Lurdes Schuller, Catarina Ciba, Ivone Andreta.
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foram Inês Sotana e Brandina Câmera. 
Primeiro Ministro auxiliar: Darci Scariot.

Água Boa Vista. A comunidade come-
çou em 1955 em torno de uma capelinha 
na propriedade de Lito Nascimento, onde 
era rezado o terço dominical, na parte da 
tarde, com muita devoção pelas famílias 
da comunidade. Sentindo a necessidade 
de um templo que abrigasse do sol e chu-
va, então com a colaboração de todas as 
famílias, doações do comércio e dos pro-
prietários das serrarias, construíram a 
Igreja com todo o trabalho em mutirão, 
sobre área doada por Lito Nascimento, 
com a dedicação especial dos senhores: 
Lindolfo Dorneles, Menegotti, Arcibílio 
Pereira, João Lazarotto e Alcides Bugalho 
(o Tide) e famílias. A Padroeira é Nossa 
Senhora da Saúde, com a doação da ima-
gem pelo devoto Lindolfo Dorneles. O 
primeiro Ministro auxiliar da Eucaristia, 
foi Estêvão da Cunha.

Capela do São Pedro, da comunidade 
mais próxima de Santa Izabel do Oeste. O 
doador da imagem do São Pedro foi Pedro 
De Carli (Segundo conidenciado por Pe-
dro De Carli, em novembro de 2016.

Capela do Saggiorato. A construção 
da primeira Capela do Saggiorato ocorreu 
entre 1959 e 1960. Construída pela famí-
lia de José Saggiorato, a esposa Emília e os 
ilhos: Paulo, Alcides, Adelino, Daniel, Eu-
gênio e Celestino que doaram também a 
madeira, as imagens dos Santos. O terreno 
foi doado pelo ilho Adelino. Comunidade 
constituída majoritariamente por familia-
res Saggiorato.

A Escola das Comunidades
Muitas escolas do interior e da Vila de 

Ampére foram pesquisadas com pessoas 
entrevistadas, ou em algum registro, aqui 
relacionadas em sequência cronológi-
ca de criação, embora algumas vezes por 
data aproximada. Podem eventualmente 
não representar a verdade. Nos primeiros 
anos, poucas crianças e adolescentes havia, 
dizem alguns entrevistados. Obviamente 
a população era menor, e, os casais eram 
mais novos, ainda iniciando sua vida de 
família. Porém as crianças cresceram, no-
vas famílias chegaram, a demanda cresceu. 
Escola por isso não era grande preocupa-
ção, na primeira década da colonização, o 
que já mudou radicalmente na década de 
sessenta em diante. Além disso, se fala em 
escola nas próprias casas das professoras, 
o que de fato ocorreu muito na década de 
cinquenta. Tudo feito de forma muito im-
provisada. Essa já era a forma de ver e vi-
ver a vida pelas pessoas que aqui moravam, 
enfrentando toda sorte de diiculdades e 
condições de contrariedade. Por isso até a 

 Diretoria da Capela da Água Boa Vista. Reconhecidos: 
Rosina Gregol, Cecília Gauze, Emiliano Gauze.
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escola era em ambiente qualquer, possível. 
Não se fazia muita exigência. A educação 
das pessoas, nessa época, considerando o 
nível de formação andava por volta de 50% 
(estimado) das pessoas, com no máximo 
o ensino primário. Outros entrevistados, 
ainda falam de taxas piores. Naquele tem-
po o pai pagava uma taxa escolar para os 
ilhos poderem estudar, conforme recibo 
4714, da tesouraria da Prefeitura Munici-
pal de Santo Antônio, na data de 25 de abril 
de 1959, passado a Ângelo Domingos dos 
Santos. O cidadão pagava impostos e taxas 
para educação, porém, a Prefeitura, não se 
sabe se ela ou o Estado pagava o Professor 
(a). Escolas somente foram construídas de-
pois da Emancipação do Distrito de Ampé-
re. Obviamente estamos falando de coisas 
que em cada tempo da história são do seu 
jeito, sem mudar na sua essência. A sorte 
do Professor daquela época é que recebia 
apoio da comunidade, que se preocupava 
com ele, fazendo-lhe a roça em mutirão, 
pois não teria tempo para isso, o que com-
pletava seu ganho para sobrevivência.

A escola na primeira Igrejinha da Vila 
de Ampére: A primeira escola da Vila, 
com provavelmente a primeira profes-
sora, iniciou na casa e continuou dando 
aulas na primeira Igrejinha, na Capela 
Santa Teresinha. A professora foi Osval-
dina Fagundes, “casada” com heodolino 
de Oliveira, ilho de Procópio de Oliveira. 
Terezinha dos Santos Reichert fala de Ma-
tilde Fagundes, casada com Zílio Fiametti, 
como sua Professora em 1957, por poucos 
dias na Igrejinha, continuando em vários 

outros locais. Matilde é irmã de Antenor, 
Agenor e Osvaldina Fagundes. Matilde 
seguiu o trabalho da irmã Osvaldina que 
fora morar em Bom Princípio, em 1957, 
quando perdeu de se cadastrar como pro-
fessora em Santo Antônio. A mãe de Tere-
zinha lembra que a Igrejinha fora ocupada 
pelos policiais que atendiam Ampére, o 
que talvez tivesse sido mais tarde. Tere-
zinha lembra que estudou também numa 
escolinha perto da Igreja, no alto da cida-
de, hoje Praça Antônio Frâncio.

Segundo Miguel Bialeski, que estudou 
alguns anos antes, mais ou menos em 1954 
ou 1955 diz ter sido na Igrejinha. Lembra 
que tinha escadas altas, onde era tam-
bém local de missas quando vinha Padre 
e culto aos domingos, que na época nem 
assim era denominado, mas simplesmen-
te de reza do terço. Lembra que por falta 
de Professora, segundo ele, Osvaldina Fa-
gundes por algum motivo não pode mais 
dar aula (talvez quando mudou para Bom 
Princípio em 1957), o que o obrigou a ir 
numa outra escola, próximo onde hoje é 
o Matadouro ABAMPEL, na Vila Itaipu, 
onde Clara Dias era professora. A escola 
era na casa de Franklin Dias e a ilha dele, 
Clara Ferreira Dias era a professora (irmã 
de Anita Dias). Nessa escola, na verda-
de em anexos de paiol, tinha um espaço 
para escola. Dona Margarida Bulgarelli, 
cita pessoas que lá estudaram como seus 
ilhos: Italcir, Armando, Hilário, Rubens, 
Zulma, Salete, Nair, Maria, os ilhos do Te-
lheiro, morador do lado de Santa Izabel do 
Oeste, os ilhos do Torrezan, lembra ela. 
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Clara foi, se não a primeira, a segunda ou 
terceira professora de Ampére, comenta a 
Sra. Margarida Bulgarelli.

A escola do Grupo Escolar. No galpão 
da churrasqueira da primeira Igrejinha 
(espaço aberto, apenas com telhado) da 
praça e na própria capela, também funcio-
nou escola entre 1957 e 1958, conta Lur-
des Rodrigues da Silva onde ela estudou. 
Passaram não muito depois para uma es-
colinha de madeira, visível aos fundos de 
foto da celebração pelo Bispo, sobre o ca-
minhão Mercedes de Anestor Fortunato, 
em 1959. A localização da escolinha seria 
hoje no pátio do Cecília Meireles.

Osvaldina Duarte Fagundes das duas 
irmãs de Antenor e Agenor Fagundes, foi 
a primeira Professora de Ampére, tendo 
iniciado em janeiro de 1952, quando o 
Prefeito de Capanema era Otávio Francis-
co de Mattos, utilizando da primeira Igre-
jinha da cidade para sala de aula em 1953, 
na segunda parte do ano, quando recém 
construída e inaugurada em 16 de junho. 
Em 1957 foi morar em Bom Princípio 

onde além do tra-
balho na agricul-
tura colocara um 
pequeno comércio 
de compra de cere-
ais em troca de gê-
neros comprados 
no comércio em 
Francisco Beltrão. 
O fracasso, não 
foi por causa dela, 

mas, problema de saúde do companhei-
ro heodolino Oliveira, conta Osvaldi-
na. Isso abriu caminho para a entrada de 
Guerino e Ilda Tomazini, com comércio 
no Bom Princípio. Quando mudou para 
a linha Bom Princípio, por problemas de 
saúde de criança, perdeu o cadastro de 
professora na Prefeitura de Santo Antô-
nio, para onde segundo ela, Ampére per-
tencia como Distrito, recém-criado. Em 
Bom Princípio, a partir desse ano, era 
professor João de Oliveira e mais tarde 
também Duílio Boneti. Osvaldina mora 
em Dois Vizinhos onde foi trabalhar na 
Prefeitura desde 1962.

Matilde Fagundes, 
irmã de Osvaldina, tam-
bém trabalhou como 
professora, com quem 
estudou Terezinha dos 
Santos Reichert, que 
teve aula na Igrejinha e 
numa casa, lhe parece. 
Também frequentou Es-
cola, e por vários anos, 
onde hoje é o Colégio 
Cecília Meireles, entre 
1959 e 1963. Matilde é 
casada com Zílio Fia-
metti.

Linha São Paulo, tinha Escola situada 
no início da estrada Scariot, construída 
pela comunidade, em madeira lascada, em 
1958, com aulas ministradas pelo primei-
ro professor da comunidade Marino Dela-
ni, com nomeação Estadual de 01/08/1957, 
que lá trabalhou até 1962, quando como 

Matilde Fagundes, uma das 
primeiras professoras.

Osvaldina, primeira professora de 
Ampére.
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Vereador, mudou para a cidade. Da escola, 
não temos registros de escola concomitan-
te, na atual sede, mas provavelmente depois 
de 1962, quando Marino deixou de traba-
lhar ali. Nessa época a população já estava 
mais concentrada onde é a sede hoje. Em 
1971 foi construída escola em alvenaria, na 
chegada do povoado e mais tarde nova uni-
dade ao lado do Pavilhão da Igreja.

Linha Furlan. Escola São Sebastião, 
criada em 1954, pela comunidade e para 
a comunidade do Furlan, onde trabalhou 
Leopoldo de Witt, chamado também de 
Nêne de Witt, desde 1954, segundo in-
formações. Entre 1954 e 1957 recebia seu 
salário em Capanema. Às vezes trazia o 
dinheiro de outros professores. Com a 
Emancipação do Município passou à fun-
ção de Orientador ou similar, atendendo 
na Prefeitura, os professores do Municí-
pio. Vinha e voltava diariamente para a 
Linha Furlan, montado no seu burro ape-
lidado de boneco. Professor querido pelas 

crianças a quem delas pelo caminho en-
contrava, parava e dava uma balinha. Tra-
balhou poucos anos, pois era pessoa do-
ente, tendo sido aposentado em 1982. Foi 
homenageado com o nome de uma Escola 
no Bairro Nossa Senhora das Graças, de 
onde obtivemos dados a seu respeito.

Arroio Joá comunidade com a Escola 
Américo Vespúcio, criada em 15/02/1956, 
no caminho do Km 50 ao Rio Ligação, na 
comunidade onde por muitos anos traba-
lhou Teresinha Novello. Numa segunda 
etapa passou a lecionar na comunidade do 
Saggiorato

Bom Princípio teve como primeiro 
professor João de Oliveira (conhecido 
por João Procópio) a partir de 1956, onde 
trabalhou também Duílio Bonetti. Entre 
1958 e 1960, ambos recebiam seus salários 
em Santo Antônio. A Escola era numa de-

Concentração diante da Capela Santa Teresinha, 
para o desile. Data provável 1960. 

Prof. Leopoldo de Witt.
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pendência de madeira lascada, no paiol 
da propriedade de José Motta, icavam as 
cabras e cabritos, até ser construída casa 
para Escola

Água Doce teve Escola criada em 1957. 
João Maria Leirias, como consta em lista 
de professores da época, foi professor na-
quela comunidade, onde estudou Pedro 
Frâncio. Foi um professor polêmico, con-
ta Altério Frâncio. Pedro sempre discutia 
com ele por causa das contas de matemá-
tica. Segundo Leirias, foi Professor com 
nomeação Estadual, tendo trabalhado 
também nas Escolas de Santa Rita, Linha 
Manfrin, Santa Inês.

São Salvador. As primeiras aulas ocor-
reram em 1958 e 1959, o que foi na pri-
meira escola da comunidade, Escola Nossa 
Senhora Aparecida, já como Escola Esta-
dual, e a segunda, Escola Arnaldo Busato, 
como municipal. Ambas sem prédio pró-
prio. A municipal iniciada em 1959, quan-
do trabalhou Maria Donadel por 6 meses, 
continuada por Nicolau Maximiuk. Em 
1960 trabalhou Diomarina Ferreira Lopes, 
sob a responsabilidade de Santo Antônio. 
Nesse ano entra em cena Albino Marone-
zi, Vereador pelo Distrito de Ampére na 
Câmara Municipal de Santo Antônio, que 
consegue do Município de Santo Antônio, 
recursos para construí-la, em madeira. 
Em 1961 foi construída a escola por conta 
do Estado, em alvenaria, com duas salas, 
onde iniciou a lecionar Gema Nalon Vici-
ni. O entrevistado vereador Oraci Butsque 
se lembra da Escola na garagem cedida 
por ele, como oicialmente a primeira es-

cola e de Nicolau Maximiuk e Gema Na-
lon Vicini como professores.

Fonte Bela teve Escola iniciada em 
1959, com professor de fora da comu-
nidade que foi preciso ser acolhido em 
casa de família. Segundo Honório Cec-
coni, Clemente Geodócio morou por 
três anos em sua casa e trabalhou por 
uns dois anos sem escola. O professor 
lecionava ao ar livre, sob a sombra de 
árvores, no inverno ao sol, ou quando 
chovia em dependência de alguma casa. 
Somente em 1962, o Município cons-
truiu casa para escola.

Água Boa Vista. Escola criada em 
1959, com o nome de Escola Municipal D. 
João VI.

Linha Lazarotto: a primeira escola foi 
criada em 1960. Falou-se também que a 
casa de Firmino Lazarotto teria parcial-
mente servido para Escola, já em 1957. 
Sibila Coser Lazarotto consta como pro-
fessora daquela comunidade, varios anos 

Professor Marino Delani com seus alunos da 
Escola da Linha Scariot/Linha São Paulo, entre 
1958 e 1962.
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posteriores. De fato, segundo a ilha Sibila, 

Seu Firmino construiu uma casa grande, 

destinando uma dependência para escola. 

Como uma parte da família.

Km 50 iniciou sua Escola, Gonçalves 

Dias, com sede própria em 1961. Há quem 

diga que já tinha aulas desde os anos 54 ou 

55, ocorrendo na Igreja que haviam cons-
truído. Há grande lógica nessa airmação, 
pois a população do povoado e redonde-
zas era grande e bem maior que da Vila 
Ampére. Naquela comunidade trabalhou, 
a partir de 1957, Assunta Grist de Morais, 
constante de lista do Departamento de 
Ensino da época.

Vargem Bonita teria iniciado também 
a ter aulas em 1961, na casa de Fredolino 
Brum de Camargo. Das professoras co-
nhecidas lembraram de Hilda Camargo 
Schuller.

São Tomás provavelmente tenha tido 
aulas, na casa de alguém, pois a comu-
nidade é das mais antigas. Há anotações 
indicando como escola em 1955. Possível, 
pois Antoninho Pereira da Conceição era 
morador e fora Inspetor de Quarteirão, e 
pessoa referida pelo Inspetor de Ensino da 
época, Carlos Tschá, de Capanema.

Professora Terezinha Novello, das escolas Joá e 
Saggiorato.

Professor Clemente Geodócio 
da comunidade de Fonte Bela 
dando aulas ao ar livre. Foi 
acolhido na casa de Honório 
Cecconi
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CAPÍTULO 4

A EMANCIPAÇÃO DE AMPÉRE

O contexto Nacional, Estadual e 
Regional no início da década de 60

O contexto Nacional, Estadual e Regio-
nal, nos dias da Emancipação de Ampére, 
pode ajudar a compreender a realidade lo-
cal. Vivíamos a euforia da inauguração de 
Brasília ocorrida em 21 de abril de 1960. 
Uma bonita capital, mas também critica-
da pelo custo e superfaturamentos. Até 
hoje inigualável, projetada pelo Arquiteto 
Lúcio Costa, que morreu num acidente, 
operando um trator (hobby) nas obras da 
rodovia Belém-Brasília, derrubando mata 
para abrir a Estrada, e pelo Arquiteto Os-
car Niemayer, cidadão com 104 anos, fale-
cido em 2012.

A dupla de políticos JQ e JG: Jânio da 
Silva Quadros, Presidente (PTN apoia-
do pela UDN) e João Goulart chamado 
também de Jango, Vice-Presidente (PTB 
apoiado pelo PSD) haviam vencido as 
eleições presidenciais. Isso que Jânio Qua-
dros e João Goulart não eram originários 
de uma mesma chapa e ala política. Assim, 
com a renúncia de Jânio Quadros, alguns 
meses depois, apesar da boa performan-
ce de votos, o vice continuaria o manda-
to até o im, o que não foi do agrado da Presidente Getúlio Vargas
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UDN, pois na hora da renúncia de Jânio, 
Jango estava em viagem para a China. A 
UDN criou todo um processo de rivali-
dades e contestações, não querendo que 
Goulart continuasse o mandato, pois Jan-
go demonstrava demais interesse e ligação 
com países comunistas. Foi a favor dessa 
situação de “legalidade” que Brizola se 
colocou. Para reforçar os laços de apoio e 
amizade política, em defesa da legalidade 
defendida, Brizola organizou o chamado 
Grupo dos Onze, ou seja, cada amigo ar-
rumou mais onze que comungaram com 
a luta pela legalidade. Estes passaram a 
conigurarem-se como milícias comunis-
tas, foram perseguidos e caçados a partir 
da decisão dos militares de derrubar Jango 
da Presidência, em 31 de março de 1964.

Nesse período assume o Governo do 
Paraná o candidato do Partido PDC, Ney 
Amintas de Barros Braga, Partido com o 
apoio da UDN. O Sudoeste era predomi-
nantemente petebista. Por mais que o “pai 
da criança Ampére”, como também o pai 
de “Dois Vizinhos”, e outros seis, fosse do 
PDC, a tendência política, o clima e inlu-
ência da esfera Federal, do PTB, era gran-
de. O PTB de Jango que lembrava Getúlio 
que criou a CANGO, que deu oportunida-
de para muita gente ter a posse das terras 
no Sudoeste do Paraná. A luta do PTB que 
prometia legalizar as terras do Sudoeste 
era intensa. A vizinhança do Município de 
Ampére como: Capanema, Santo Antônio 
(do Sudoeste), Barracão, Dois Vizinhos, 
Francisco Beltrão e Renascença era PTB. 
A inluência das lideranças regionais re-

Presidente João Gulart

Leonel Brizola

Jânio Quadros
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forçou a posição política do povo de Am-

pére. Na Vila de Ampére, já no tempo de 

Distrito, tinha um Diretório Político do 

PTB estabelecido. Partido muito forte, 

com adesão de aproximadamente 70% da 

população, segundo entrevistados.

O número de votos ao candidato a Pre-
feito, pelo PTB, na urna não conirmou a 
tendência natural, porque muitos eleito-
res consideraram as pessoas candidatas 
e o alinhamento por respeito a Ney Bra-
ga. Considerando que Albino Ranzolin 
(PDC), já era praticamente de Realeza e 
Lino Rochembach (UDN) era de Santa 
Izabel do Oeste muitos de seus vizinhos 
obviamente votaram porque teriam um 
Prefeito de sua Vila e não mais por razão 
partidária. Segundo um texto de história, 
escrito por pessoas ligadas à educação de 
Ampére, manual manipulado por vários 
anos como verdade histórica, nos dá a im-
pressão de que o Município nasceu mui-
to fácil e óbvio, por lideranças apenas de 
Ampére, o que não parece ter sido.

Ney Braga ao criar oito novos muni-
cípios no Sudoeste, pretendia angariar 
a simpatia e adesão futura num projeto 
maior que era a Presidência da República. 
Foi tentada por ele inclusive uma apro-
ximação com o PTB. Claro que a inten-
ção não transparente era atuar contra as 
Reformas de Base do PTB, e com isso se 
colocar melhor diante da conjuntura na-
cional, com adesão de ambas as alas para 
Presidência da República. Fato que não se 
consumou em razão da tomada do Poder 
pelos Militares, que apesar de frustrar a 
Presidência pretendida, o deixou no gru-
po do Poder Nacional.

“Num município novo tão vasto como 
era, com núcleos de povoamentos, Ampé-
re, Realeza, Santa Izabel do Oeste e Saran-

Carlos Lacerda

Forças Armadas



246

di, era evidente que surgissem problemas 
quanto à localização da sede municipal. 
Houve várias reuniões para debater o as-
sunto em busca de uma solução. Como 
Ampére era o povoado mais idoso e tinha 
mais destaque no cenário político, icou 
como sede municipal a partir de 28 de no-
vembro de 1961.”

Estes termos convergem para o que diz 
Juvenal Sebastião em entrevista à Rádio 
Ampére no aniversário de Bodas de Pra-
ta de Ampére (1986), de que teve vários 
candidatos e diziam que quem vencesse 
levaria a sede do município. Obviamente 
essa concepção havia nos preliminares. 
Legalmente na criação a Lei já deinira o 
local da sede. Talvez essa informação te-
nha sido negada ao povo.

Jânio renunciou em 25 de agosto de 
1961. João Goulart no ano seguinte ao da 
Emancipação de Ampére, em 22 de junho 
de 1962, visitou o Sudoeste vindo até Pato 
Branco, para criar o Grupo Executivo para 
as Terras do Sudoeste e Oeste do Paraná 
– GETSOP, o novo ente responsável para 
legalizar as posses do Sudoeste, passando 
os títulos deinitivos aos donos.

Brasília fora recém-inaugurada em 21 
de abril de 1960, estava adaptando a Ca-
pital, instalando e reinstalando o governo. 
Jânio Quadros não conseguiu governar e 
renunciou. João Goulart assumiu, e o em-
bate político esquentou. A direita interna-
cional apoiou a pressão contra Goulart que 
contava com o povo, manifesto na Central 
do Brasil, Guanabara. Aproximou-se dos 

Nei Braga, governador do Paraná.

Augustinho Gnoatto, primeiro prefeito de 
Ampére.
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comunistas chineses e cubanos criando ci-
úme ao capitalismo. Jango não terminou o 
mandato. Os Militares mobilizaram forças 
a partir de 31 de março de 1964. O Ge-
neral Castelo Branco se tornou Presiden-
te. Juntamente com o arrocho econômico 
começou a pressão contra as alas políticas 
contrárias e as lideranças se calaram ou 
foram afastadas.

Para o governo de Augustinho Gnoat-
to, do PTB, a tomada do poder pelos mi-
litares teve relexos negativos. Eles foram 
essencialmente contra o PTB, pois, eram 
desse partido o Presidente Jango e Brizola. 
Essa realidade pode fazer o leitor entender 
em que condições ocorreu a primeira Ad-
ministração Municipal de Ampére.

A busca da emancipação do Distrito 
de Ampére

Ampére foi Distrito Administrativo de 
dois Municípios: Santo Antônio e Capane-
ma. Em 30 de dezembro de 1957, Ampé-
re fora elevado à categoria de Distrito de 
Capanema, de acordo com a Lei Estadual 
3.511, mudando de Município. Pelos indí-
cios, em 1957 Ampére passou para Capa-
nema “no papel”, pois de fato nada mudou 
na relação com Santo Antônio. Muito pelo 
contrário, foi reforçada com um subpre-
feito por Santo Antônio, atuando diaria-
mente em Ampére.

Capanema, Município criado em 
1951, quando naquela oportunidade 
algumas pessoas de Ampére votaram e 
foram votadas. Talvez porque ainda não 

havia mapas oficiais delimitando terri-
tórios, por mais que na criação dos Mu-
nicípios tivessem sido fixados os limi-
tes. A sede das eleições foi em Ampére, 
segundo Juvenal Sebastião, que diz que 
aqui tinha poucos votos de cidadãos de 
Ampére. Se a eleição foi em Ampére, a 
urna, local de votação, com grande cer-
teza deve ter sido no Km 45, 50 ou Saran-
di, pois em Ampére, ainda não havia um 
núcleo populacional que se destacasse. 
A maioria dos votos teria sido de fora. 
Eleição essa que somou 36 votos, segun-
do familiares de candidato. Eduardo Pa-
dilha de Witt, morador no Km 45 não se 
elegeu. Na mesma eleição José Soranzo 
também concorreu e se elegeu Vereador, 
bem como, Adriano Nonato, Antenor 
Fagundes Medeiros, Dinarte Alves Mi-
randa, todos moradores no provável ter-
ritório de Santo Antônio (hoje Ampére). 
O Presidente da Câmara de Capanema 
teria sido eleito com seis votos.

Pelo que tudo indica, nem para a pri-
meira eleição a Prefeito de Capanema, os 
moradores de Ampére, eram do territó-
rio de Capanema. Pelos limites em Lei, 
eram apenas alguns moradores da região 
do Cotegipe, Km 50, Furlan, Sarandi.

Ampére, uma Colônia agrícola em ex-
pansão, teria sido elevado à categoria de 4º 
Distrito de Santo Antônio, criado pelo 3º 
Prefeito, Pedro Correia, segundo a Lei 253, 
de 26/11/54 (lei não encontrada nos arqui-
vos). Em mapa geográico de 1953, Ampére, 
consta no território de Santo Antônio.
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Ampére como Distrito de Santo Antô-
nio (do Sudoeste), segundo Lei Municipal 
253, de 26/11/54, abrangia o que é Ampé-
re atualmente até 1957 quando passou a 
Distrito pertencendo a Capanema.

Na Lei 3.511/57, o Distrito de Ampére 
era formado pelo território de hoje, mais a 
área que depois desmembrou para Reale-
za e Santa Izabel do Oeste, ou seja, a área 
que constituiu o Município de Ampére em 
11/04/1961.

De qualquer modo a população do 
Cotegipe, Km 50, Km 55, Furlan, nunca 
se sentiu como munícipes de Capanema, 
como registram a Senhora Joana Tortora e 
seus ilhos, moradores do Km 55.

O que icou visível a partir de 1958 foi 
a igura de uma autoridade, o Subprefei-
to Pedro Pastório, que até 1961, antes da 
emancipação, fazia pelos cidadãos da Vila 
o que precisava fazer nos órgãos públicos, 
mas em Santo Antônio e não Capanema 
a quem Ampére pertencia por Lei. O que 
muitos consideram é que quase tudo con-
vergia para Santo Antônio e não Capane-
ma. Os tributos eram emitidos pela Prefei-
tura Municipal de Santo Antônio. O que 
se constata e faz entender essa situação, é 
que ao ser criado o Município de Capane-
ma e Santo Antônio do Sudoeste, a colô-
nia que seria o atual município de Ampére 
estava no lado de Santo Antônio do Sudo-
este. Capanema abrangia a área que seria 

Recibo de serviços de manutenção de estradas, em Ampére, como comunidade vinculada a Santo 
Antonio do Sudoeste. Recibo passado pelo SubPrefeito Pedro Pastório, assinado pela ilha Angela.
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depois Realeza e Santa Izabel do Oeste.

Segundo moradores, Ampére por se 
tornar Distrito, nada mudou a partir de 
1954, nem a partir de 1957, quando pas-
sou a ser Distrito vinculado a Capanema 
(legalmente).

Pedro Santolin disse não lembrar nada 
de especial feito pelo Município de San-
to Antônio ou Capanema. Lembra que 
num inal de ano pedira a Pastório para 
que algum dia do novo ano trouxesse um 
trator para serviços pesados necessários. 
Pastório teria dito que não voltaria para 
Ampére sem o trator, o que não aconte-
ceu. Lembra ainda que as comunidades se 
organizavam para que seus ilhos tivessem 
aulas, mas da Prefeitura ter construído 
escola no tempo de Distrito, não. Apenas 
pagamento de salários a professores. Lem-
bra que tinha quem buscasse seu salário 
em Santo Antônio.

A articulação política
Como nasceu a ideia de Ampére tor-

nar-se município, ninguém sabe. A ver-
dade é que o munícipe pagava taxa de 
estrada para andar de carroça ou a cava-
lo; pagava taxa instrução, mas tinha que 
prover sua escola por conta; pagava taxa 
saúde, mas sem ter médico. O Município 
não apoiava doente, mesmo o indigente, 
na sua cura. Talvez por isso e talvez pela 
compaixão de Jesus manifesta nas Missões 
dos Passionistas, tenha inluído líderes a 
buscar novos caminhos para o povo. O 
movimento de bastidores pró-municipa-

lização se desenrolou, especialmente na 
pousada de Antenor Fagundes, localizada 
na esquina da Travessa Ivaí com a Salgado 
Filho e na Rodoviária (Hotel, restauran-
te) de Albino Maronezi. Em Ampére, no 
entanto, foi uma articulação muito signi-
icativa. Talvez porque a política do país, 
em torno das lideranças e representantes 
do Partido Trabalhista Brasileiro estivesse 
muito em foco pela imprensa nacional e 
relacionada a muitos fatos de impacto, a 
que os partidários reagiam.

Conta Pedro Santolin, que quando se 
pensou em emancipar Ampére, Albino 
Ranzolin e Antônio Frâncio foram a Curi-
tiba e conseguiram audiência com o Go-
vernador Ney Braga. Em vista de serem 
do mesmo grupo político do Governador, 
receberam dele todo o apoio e promessa 
de ajuda. No dia da vitória Ampére rece-
beria do governo estadual uma patrola, 
que seria entregue nos primeiros dias do 
novo ano e um Grupo Escolar. Voltando 
da capital organizaram o movimento para 
a Emancipação do Distrito, cheiado por 
Agenor e Antenor Fagundes, Antônio 
Frâncio, Luiz José da Silva e Albino Ma-
ronezi. Como eram vereadores em Santo 
Antônio e os Fagundes com parentes na 
administração em Itapejara do Oeste, tive-
ram maior inluência sobre o grupo. Após 
várias reuniões, organizaram o processo.

Quando tudo estava pronto, Albino 
Maronezi e Luiz José da Silva foram com 
a petição a Curitiba e a encaminharam ao 
Deputado Anibelli. Nesse caso já tomou 
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um rumo politicamente oposto ao Go-
verno do Estado. Assinaram também o 
requerimento os senhores Antônio Det-
toni, Benjamim Forte, Atilano Marchesan, 
Marino Delani, Romildo Bortoli, Santo 
Dettoni e Augustinho Gnoatto. Dois não 
eram do PTB.

Duas alas políticas eram notórias. Até 
por inluência do espírito colonizador 
que se instaurou no Sudoeste com conli-
tos durante décadas, por “donos” (Rupp, 

Mário Fontana, CITLA) da terra, de ala 
política contrária à dos posseiros e ad-
miradores de Getúlio Vargas. Getúlio foi 
o criador do projeto de colonização do 
Sudoeste do Paraná, que era de outra ala 
política. As alas políticas dominantes de 
Ampére, não eram diferentes na época. 
Estavam ligadas aos partidos do PTB for-
mado por posseiros gaúchos, simpatizan-
tes de Getúlio Vargas que eram maioria. 
Outras ligadas ao PSD com domínio no 
Estado, oriundas de Pato Branco, Palmas, 

Recibo de taxa paga a Santo Antonio do Sudoeste, quando éramos Distrito pertencendo legalmente a 
Capanema. 
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Clevelândia, simpatizantes ou até cor-
religionários e que durante a primeira 
legislatura e mandato de Prefeito, em 
vista do partido que governava no Es-
tado, passaram a ter força em Ampére 
para o segundo mandato, numa difícil 
acomodação na nova realidade política 
do País. Havia também partidários da 
UDN, com influência de Santa Catari-
na, onde o Partido, na época, era mui-
to forte com Nereu Ramos, influente no 
cenário nacional. Nesse período político 
o PTB e UDN estavam unidos contra o 
PSD. No Sudoeste essa união vem desde 
a Revolta dos Colonos. Hermógenes La-
zier, historiador e profundo conhecedor 

do Sudoeste, vê nessa união uma contra-
dição. Essa polarização em dois grupos 
é muito comum até hoje, quase regra no 
Sudoeste do Paraná.

Na época, pela ala do PTB, havia o 
médico e político de Francisco Beltrão, 
Wálter Pécoits e seu grupo de amigos e 
lideranças que inluenciavam na região. 
Um PTB forte. “O antigo PTB nunca per-
deu eleição em Francisco Beltrão e foram 
eleitos prefeito, sucessivamente, Wálter 
Pécoits (exercia a vereança nessa época), 
Euclides Scalco, Antônio de Paiva Cantel-
mo e Deny Schuartz, todos pertencentes 
às ileiras trabalhistas”.
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A criação do Município
Ampére foi criado pela Lei nº 4.348 da 

Assembleia Legislativa do Estado do Para-
ná, em 11 de abril de 1961, publicada no 
Diário Oicial do Estado do Paraná, de nº 
34, de 12/04/1961. A Lei foi assinada pelo 
Governador do Paraná, Ney Amintas de 
Barros Braga, na sua primeira gestão como 
Governador, de 1960 a 1965. Ampére na 
emancipação se separou de Capanema, 
numa mesma Lei que criou o Município 
de Pérola do Oeste. A área na criação do 
Município de Ampére engloba o que era 
compreendido como a Colônia de Ampé-
re de quando Distrito de Capanema, ou 
seja, as áreas que serão os futuros Muni-
cípios de Realeza e Santa Izabel do Oeste.

Os limites ixados pela Lei Estadual 
4.348, da criação do Município de Am-
pére, são: iniciando na foz do Rio Capa-
nema no Rio Iguaçu, subindo pelo Iguaçú 
até encontrar a foz do Rio Cotegipe, sobe 
por este até encontrar a conluência dos 
Arroios Ligação e São Bento; sobe por 
este até suas cabeceiras, donde por linha 
seca procura um seu contra vertente que 
é a cabeceira mais alta do Arroio XV de 
Novembro; por este abaixo, até a sua barra 
no Rio Capanema descendo por este até 
encontrar o Rio Iguaçu, ponto de partida.

Albino Maronezi falava em entrevista a 
Hélio Alves, da Rádio Ampére em 1986, 
de diiculdades encontradas na criação 
do Município, quanto a mapas. De fato, 
a localização de Rios, por exemplo, era 
errônea. Disse que precisaram icar, ele e 

Luiz José da Silva, por vários dias junto 
ao Departamento próprio de mapas para 
acertar os limites ixados e sua devida lo-
calização. Outra polêmica foi a localização 
da sede do Município, exatamente em vir-
tude da má localização dos rios. Polêmica 
também durante a campanha política, foi 
Ampére ter sido localizado no mapa como 
se a vila estivesse além do Rio Sarandi, 
por isso a sede pretendida pelo povo do 
Sarandi. Ampére se constituiu na criação, 
num município grande na proporção dos 
demais da microrregião, abrangendo as já 
pequenas comunidades naqueles dias, da 
futura cidade de Realeza e Santa Izabel do 
Oeste. Na verdade, eram muito pequenas 
e com pouca gente morando nesses locais, 
mas passaram a fazer parte da composi-
ção do poder municipal de Ampére. De 
Realeza, participou como Vereador Bruno 
Zuttion e Albino Ranzolin que era mora-
dor de Ampére, sócio de Irmãos Santolin, 
mas que já havia comprado uma proprie-
dade em Realeza, fato que na época o pre-
judicou politicamente em Ampére, pois 
diziam que se ele vencesse levaria a sede 
do Município de Ampére para Realeza. 
Em Santa Izabel do Oeste Alvin Kwirant 
foi vereador pelos agricultores do Rio da 
Prata. No Sarandi, comunidade localizada 
antes de se chegar a Santa Izabel do Oeste, 
para quem vai de Ampére, morava Arce-
bílio da Silva que foi eleito Vice-Prefeito 
no mandato de Augustinho Gnoatto. Os 
moradores de lá queriam que a sede do 
Município fosse no Sarandi por estar ge-
ograicamente localizada no centro, entre 
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as várias comunidades. A disputa pela lo-
calização da sede foi inútil pois já estava 
deinida na Lei da criação. Os caminhos 
que ligavam estas comunidades eram pre-
cários, mal conservados, ao longo dos 
quais moravam muitos posseiros.

A campanha para a eleição do 
primeiro Prefeito de Ampére

Segundo a maioria dos entrevistados, 
poucos se envolveram e poucos se lembram 
dessa movimentação, pela criação do Mu-
nicípio de Ampére, mas consideram que 
foi bastante calma, o que não ocorreu na 

campanha seguinte. Outros, porém, como 
Juvenal Sebastião, diz que houve dispu-
ta anterior entre as lideranças para deinir 
onde situar a sede. Pelo mapa que o Estado 
do Paraná tinha, Ampére estava localizado 
depois do Rio Sarandi, portanto próximo 
a Santa Izabel do Oeste. Isso continuou 
sendo explorado e o povo não sabia que a 
sede já estava deinida desde a criação do 
Município. Diz-se que foi uma campanha 
não tão tranquila por isso. Ambas as par-
tes contavam com pessoas de respeito dos 
adversários. Uma parte, com bom apoio 
por estar do lado do governo, por acreditar 
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que o Governador, o criador do município, 
teria a vantagem, teria o reconhecimento. 
O sonho desse grupo era emancipar Am-
pére e construir uma bonita cidade. Equi-
par e estruturar, com apoio do Governo 
do Estado, com todo o carinho mostrado 
pelo Governador, o que não se concretizou. 
Outra ala política, por representar uma po-
pulação de maioria sulista, do PTB, que na 
época tinha uma retaguarda regional e fe-
deral, venceu a eleição, mas não governou. 
Em parte, compreensível porque houve di-
iculdades de acesso através do partido de 
oposição ao Governo do Estado, e no inal 
do mandato pela estrutura política forma-
da com a Ditadura instaurada em 1964, e a 
luta nacional pela extinção do PTB.

Aos catorzes dias de outubro de 1961, 
o Juízo Eleitoral de Santo Antônio do Su-
doeste informava oicialmente, segundo 
cópia de ata das apurações o resultado do 
primeiro pleito a Prefeito e Vereadores do 
Município de Ampére. Poucas pessoas da 
época lembram de comemorações, prova-
velmente porque o resultado já era conhe-
cido, apenas a formalização burocrática 
do Juízo, tenha demorado.

A posse dos Vereadores e Prefeito 
da Primeira Gestão

Em 28 de novembro de 1961, data que os 
noticiários regionais (de rádio) informavam 
que, tanto Dois Vizinhos, São João, Pérola 
do Oeste, Marmeleiro, Renascença, Vitori-
no, Mariópolis, quanto Ampére estavam em 
festa em razão da instalação das novas Mu-

nicipalidades. A primeira posse de Câmara 
de Vereadores e de Prefeito de Ampére se 
deu numa manhã de forte chuva, na segun-
da Igrejinha de Ampére, onde hoje é Praça 
Antônio Frâncio. Não sabemos se por uma 
questão de fé, mas acima de tudo por uma 
questão de espaço, relata Vitório Gnoato.

Augustinho Gnoatto e ilho, entrevistados por 
Reinoldo Netz (da Rádio Ampére), no 25o. 
aniversário de Ampére.

Candidato Augustinho Gnoatto e equipe de 
campanha.
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A cerimônia iniciou às 11h sob a Pre-
sidência do Juiz Eleitoral da Comarca de 
Santo Antônio do Sudoeste, Dr. Clodomi-
ro Costa Lima, que convidou Luiz José da 
Silva, já diplomado em Santo Antônio, a 
secretariar os trabalhos iniciais da sessão. 
Em ato contínuo, depois de algumas horas, 
numa seção extraordinária da Câmara de 
Vereadores da nova Câmara, o que ocorreu, 
segundo João Abel da Silva, senhor conhe-
cido por João Capataz, numa casa na Rua 
Salgado Filho, onde era a Subprefeitura.

Dados gerais sobre o Município

Quando Ampére foi criado, sequer 
tinha uma rua decente. Como se pode 
constatar observando uma foto da Rua 
XV de Novembro em 1961, um mês an-

tes do importante dia 11/04/61, quando 
Ampére foi criado em Lei. A sensação que 
se tem é que o Município ao qual Ampére 
pertencia não se importava por ele. Talvez 
até fosse um peso.

Era hora de tomar jeito e fazer algo 
por esse Distrito. Ampére na qualidade 
de Distrito, por Lei, de Capanema, e por 
costume, de Santo Antônio, não importa 
em que condição ainal, a verdade é que 
nem um nem outro se preocupou em dar 
à sede do Distrito, qualquer cara de Vila.

Pedro Santolin, conta que cobrou do 
Administrador Subprefeito Pedro Pastó-
rio, máquinas rodoviárias para serviços 
pesados e básicos, o que de nada adiantou. 
Compreende-se que as cidades, os muni-
cípios em geral, nesse extremo do Estado, 



256

Cópia de ata da apuração eleitoral da primeira eleição do Município de Ampére.
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Cópia da ata de posse dos Vereadores na instalação dos Poderes Legislativo e Executivo de Ampére. 
Fonte: Revista comemorativa da Câmara de Vereadores, 50 anos Câmara de Vereadores Ampére PR, 
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eram também pobres, iniciantes, esqueci-
dos. Talvez até como herança dos tempos 
de uma região contestada, primeiro pela 
Argentina e depois por Paraná e Santa Ca-
tarina. Não que fosse por falta de “voz e 
braço”, mas para a maioria dos políticos 
vale o número de pessoas.

O Prefeito do Município de Santo An-
tônio do Sudoeste na emancipação era o 
Sr. Percy Schreiner, do PTB. Apesar de 
que nada mais tivesse a ver com a Eman-
cipação de Ampére, uma vez que por Lei 
estava anexado a Capanema desde 1957. 
Mas ele era um amigo de Partido e Pre-
feito vizinho, dando apoio moral ao nova-
to Ampére. Em Capanema era Prefeito o 
Sr. Manoel Pinto Rodrigues, também do 
PTB, que não veio para a Instalação do 
Município (Talvez pela forte chuva). 

O Deputado de apoio de Ampére, Ani-
belli era do PTB. Homem forte daqueles 
anos no Sudoeste. Antônio Anibelli, de 
promotor Público de Clevelândia, elegeu-
-se Prefeito de Clevelândia em 1944, De-
putado Estadual em 1950 e 1958, chegan-
do a Deputado Federal, em 1962, tendo 
assumido o governo do Paraná por quase 
60 dias, em 1955.

No início dos anos sessenta começavam 
a se destacar também os políticos Cândi-
do M.M. de Oliveira e Arnaldo Busato.

Um dos grandes líderes que o Sudoeste 
teve, foi Wálter Pécoits, do PTB, que se tor-

nou Deputado Estadual naqueles dias, em 
1962, estimulando o PBT de Ampére

A criação do Distrito de Ampére, em 
dezembro de 1957, área pertencente a 
Santo Antônio, foi anexada a Capanema, 
no Governo do Estado de Moysés Lupion, 
PSD e o Prefeito de Santo Antônio, Dori-
val Gabriel Bandeira, também do PSD, em 
Capanema, Osvaldo Hofman, igualmente 
do PSD, sugere alguma manobra política 
voltada para Ampére, Realeza e Santa Iza-
bel do Oeste. Pode ter havido algum acor-
do tácito entre os dois municípios, inclu-
sive porque Ampére poderia representar 
um ônus, considerando-se a distância da 
sede do Município, de ambas as Prefeitu-
ras, sem condições de acesso, para ambas 
rios e serras como obstáculos naturais, 
mas principalmente para Capanema. Esta 
é uma questão que ainda poderá ser maté-
ria de pesquisa mais aprofundada.

Na instalação do Município a Prefeitura 
e a Câmara de Vereadores, segundo Geni 
Bortoli, foram sediadas inicialmente numa 
casa na Rua XV de Novembro, nas ime-
diações do atual Banco Itaú, passando em 
poucos meses para um prédio de dois pa-
vimentos, em madeira, onde morava e cli-
nicava o médico Miguel Tartarella. No piso 
térreo era Prefeitura e no 1º piso, escola.

Assim começa o Município de Ampére, 
na data de 28 de novembro de 1961.
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que o então presidente dos estados unidos 
Groover Cleveland os limites conirmou 
na questão de Palmas entre Brasil e Argentina 
segundo o Tratado de Madrid ratiicou 
no mapeamento do processo 
nesta região o nome do rio Ampére constou.

Ampére rio existente antes do povoado, 
ligando o passado ao presente 
mas é no futuro que se revela a verdade 
oh! rio abençoado. 
Ampère, memorável rio!

de leito estreito, natureza preservada 
nasce na cabeceira de São Salvador, 
atravessa de sul a norte nosso município 
até escoar no Rio Capanema.

Rio Ampère nosso patrono 
é você que identiica nossa gente 
tuas brumas pelo Brasil espalha 
através da produção agrícola e industrial 
referência e respeito conquistou 
foi nossa gente que pelo Brasil afora o revelou.

Em 2011 quando o olhamos, o que vemos 
muitas de suas matas ciliares recompostas 
porém já não é mais o mesmo rio que foi 
outrora 
suas águas turvas regogitando-se bradam 
pedindo ações de sustentabilidade 
com preservação e respeito.

Ampérenses o que seria da vida sem água 
e da água sem sabedoria humana? 
Unidos por amor ao rio e a natureza 
com inteligência podemos 
na contemporaneidade dar vida e beleza 
a esta fundamental e histórica riqueza.

Autoras: Professoras Elenita C. dos Santos 

e Terezinha dos Santos Reichert.

ANEXOS

AMPÉRE
Ampére qual é teu segredo!? 
o que agregas? 
conlitos… sabedoria… determinação… 
tua gente destemida 
nem jagunços e nem colonizadoras 
izeram desistir desse chão 
coragem também pode ser teu nome.

Andar, viajar, tendo picadão por estrada 
o lombo de burro e cavalo como transporte 
famílias inteiras se aventurando 
se alimentando do fruto extraído deste chão.

Habilidosas mãos construtoras 
de casas em forma de ranchos de chão batido, 
com tabuinhas nos telhados 
e no entorno tabuas lascadas.

Fogo no chão ou fogão de chapa, 
alimentados por lenha 
cozinhando lentamente a quirera saborosa 
naquele tempo era a tecnologia existente 
hoje, é peça rara para ornamento.

Banho de rio, de gamela, de tanque, de bica 
às vezes água abundante e em outras muito escassa 
tempo rudimentar, 
em que tudo era feito com paciência 
com técnicas domésticas, braçais 
tendo na natureza referência e sustento.

Ah! Ampére, quando se pensa em germinação 
as ideias lorescem e vagueiam 
para uma história de sucesso 
com árvores e seres de diferentes espécies.

Quanto segredo se pode buscar 
quando a história se começa estudar 
inclusive a verdadeira origem de seu nome 
que é tão simples e tão lógica de se desvendar.

Foi em 05 de fevereiro de 1895 



261

AMPÉRE, POR QUÊ?

Ampére 2001 [trasncrição]

Ampère? Amper? Amperê? 
Império? Ampére? Ampere? 
Qual deles será? 
Aí está um desaio. 
Que tal o verdadeiro signiicado buscar? 
Mas… onde encontrar? 
Aí está o desaio. 
Que tal ser você, o sentido e a verdade  
documentada encontrar?

Um grupo de pescadores, 
ao se encontrarem no escuro, 
assim se expressaram: 
“Se neste rio uma barragem fosse construída, 
muitos amperes de forca daria.”

Houveram 
nativistas 
Que ao índio 
prestigiaram 
Com o nome 
Amperê.

Outro, ao velho 
casebre que havia, 
O Império evocou. 
Houve quem, do Francês, Ampère, 
Com a Lei para, Ampére mudou.

Mas, no bom Português 
Com ou sem 
acento 
A pronúncia 
Ampére icou.

Autora: Terezinha dos Santos Reichert
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Inácio Reichert, brasileiro, ilho de família 
gaúcha originária da “Colônia Velha”, que 
acompanhando o luxo migratório do sulis-
ta, veio até o Oeste Catarinense e de lá para 
o Sudoeste do Paraná. Menino com doze 
anos de idade, deixou seus onze irmãos e 
foi para o Seminário Diocesano de Palmas 
onde os valores da cultura humanista eram 
fortemente cultivados. Depois do Curso 
Cientíico (Ensino Médio) foi necessário 
enfrentar o vestibular. O conhecimento 
não era tão farto, e dinheiro, nenhum.  Para 
custear o vestibular e primeiro ano de fa-
culdade, vendeu sua coleção de selos a um 
Capitão do Quartel de Palmas. 

Gostou do “Mundo das Ideias”, mas pre-
cisava trabalhar para continuar seus estu-

dos. Procurou trabalho na área de ensino. 
Foi acolhido na Rede Pública do Estado do 
Paraná, na cidade de Ampére, para onde 
migrou em 1971. A ilosoia da faculdade 
e a pedagogia do curso normal de Ampére 
se completavam e a realização pessoal como 
professor foi crescente. No entanto, como a 
partilha de aulas era no espírito de frater-
nidade, segundo Irmã Ângela, foi preciso 
buscar trabalho paralelo. Inicialmente como 
secretário de escola, a título e aprendizagem, 
gratuitamente. Posteriormente como tesou-
reiro e mais tarde como secretário na Pre-
feitura, que somados a empresa comercial 
proporcionou mais conhecimentos, com-
petências e habilidades transferíveis para 
o campo da direção de escola, nas Escolas 
Portinari e Pe. Antônio Vieira. Depois de 
um curso de pós-graduação em supervisão 
escolar, o mestrado em Engenharia de Pro-
dução, no inal de sua carreira no ensino 
básico, convidava para o magistério no ensi-
no superior. Ministrar Filosoia, Sociologia 
Geral e do Direito, na Faculdade de Direito 
no Cesul, tanto o encantou que abandonou 
seu doutoramento em História, para cui-
dar de sua própria Faculdade – a FAMPER. 
Porém, sentiu nesse convívio com a sua co-
munidade de Ampére, que seria importan-
te registrar a história da construção dessa 
comunidade, como um gesto de gratidão 
e reconhecimento de todos os amperenses 
a seus pioneiros fundadores do Município. 
Nesta edição apresenta desbravadores do 
período de 1946 a 1961.

SOBRE O AUTOR
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Foto do lançamento da primeira edição do livro (2018), com a presença de pioneiros, seus representantes e familias 
de amigos.
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1 2 3
4

5

6
7

8
9

10

12

11

1 - Eva de Lima Franco

2 - Maria Emília de Lima (mãe) e Jurema

3 - Francisca da Rocha de Lima (mãe)

4 - Arteliano de Lima

5 - Candinho de Lima (pai)

6 - Aparício de Lima

7 - Quincas de Lima

8 - Laudelirio de Lima

13

14

15

9 - Cassiano Franco

10 - Laura Franco

11 - Maria Inácia Franco

12 - João Tavares Freire (pai)

13 - Adão Franco

14 - Lira Tavares

15 - Atalício

16 - Sebastião Fritz 

Nomes identiicados por familiares

16



Lira Tavares Piccoli

Eva de Lima Franco




