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Amélia Zenni Araujo no Parque Marinha do Brasil.

17.AMELIA ZENNI (Angelo Demetrio, Bartolomeo) nasceu em 1912 em Guaporé-RS.

Minha mãe. O que posso falar a respeito dela? Devotada, cuidadosa.
Responsável pela educação e formação religiosa dos filhos.
Amelia casou com
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Joao Aguirre Araujo no largo da Praça XV junto a bancas de camelôs

João Aguirrre Araújo. Meu pai?

Foi a bondade em pessoa para todos os seus amigos. Nosso companheiro e admirador.

Quando faleceu sugeri que constasse em sua lápide: “Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé.”
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Jayme e Claudete no salão de festas do edifício

João Jayme Araujo Sua carreira resume-se no seguinte:
locutor da Rádio Sulina de Santa Rosa; sargento do Exército
brasileiro; bacharel em Direito. Aposentou-se no cargo de
Procurador Geral da Justiça Militar Federal.
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Claudete Antonieta Queiroz de Araujo
Minha eterna namorada. Alegre, participativa, interessada até por problemas
“inexistentes” entre sobrinhos e afilhados. Dou graças a Deus, sempre, por tê-la ao meu lado
neste nosso “já tão longo andar...!
Professora primária de educação física formada na UFRGS. Lecionou na região metropolitana
e aposentou-se como Supervisora.

Luiz Antônio Marques França e Águeda Araujo França com os filhos Claudia, Marcus e Elenice
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Agueda Araujo França –
Nascida praticamente junto comigo. Alegre, brincalhona, devota, sendo a responsável pelo
bispo de Passo Fundo, ter aderido ao movimento de Igreja ao qual pertencia.
Luiz Antônio Marques França
Exemplo típico de homem com H maiúsculo. Inteligente, sério dedicado, modelo para
seus filhos e para os que tiveram a felicidade de o conhecerem e privar de sua amizade.
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Marcus e Simone com as filhas Paula e Fernanda
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Marcus Vinicius Araujo França:
O trovador II, da família. Sempre procurando uma maneira de gozar com a cara dos outros.
Excelente profissional e igual pai.
Simone Stapenhorst França:
Companheira ideal e esposa dedicada. Excelente mãe.
Paula Stapenhorst França:
Fernanda Stapenhorst França
Filhas que só trazem satisfação. Interessadas nos estudos e companheiras e admiradoras de
seus pais.

ELENICE ARAUJO FRANÇA:
Meu pai a chamava de “coir de rosa” do vô Jão. Meiga. Sempre alegre, solícita e
interessada pelos que a cercam.
FERNANDO SERGIO DOS SANTOS DA CUNHA OLIVEIRA.
Temos pouco contato. Dedicado à sua profissão. Encheu-nos de orgulho quando, analisando uma festa
da família escreveu: “

“Queridos “ Araújos”,
Quero através destas humildes palavras agradecer o momento maravilhoso que me
proporcionaram na Ceia de Natal. O que senti, presenciei, vivi nessa noite jamais
esquecerei e “carregarei” esses momentos de magia para a minha vida toda! Nasci em
uma família pequena, somente pais e dois irmãos, e pouco dada a festanças... Então não
estava acostumado a vivenciar algo tão mágico, fascinante, intenso, único como as festas
dos “Araújos”. Fico impressionado como gostam, amam estar juntos! Através de um
beijo, de um abraço, de um sorriso, de um simples olhar é possível observar o quanto
amam estar próximos uns dos outros, como não faz falta a pompa dos “presentes”, dos
bens materiais... simplesmente basta a presença do outro, basta sentir o calor do outro,
enfim, a magia do outro... É isso que eu acho que cada um de vocês tem, MAGIA!!
Agradeço profundamente terem permitido que eu entrasse na vossa família, me terem
recebido de braços abertos, e me trazerem sensações que aquecem meu coração e me
tornam numa pessoa melhor. Sim, me considero uma pessoa melhor desde que entrei para
a vossa família!!
Tenho amor e admiração por todos mas são muitos para enumerar, então agradeço na pessoa
do Tio Jayme e da Tia Claudete. Obrigado!!
Não nasci “Araújo” mas me considero um “Araújo” hoje”!! Com muito orgulho!!
Que Deus vos bendiga com tudo o que merecem e obrigado mais uma vez por tudo.
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PS: Quero referir que o “momentum” da Tia Dete e da Tia Sônia foi algo inesquecível!!
Quero também dizer que acredito plenamente que teremos o meu querido amigo Beto junto
de nós muito brevemente!
Fernando

LENI, FÚLVIO, SIMONE, Claudete, MARCUS e CLÁUDIA

Cláudia Araujo França A Cacau filha mais nova do casal, por circunstâncias especialíssimas, teve um período de
vida diferente. Quase foi freirinha o que causaria uma imensa alegria para a mãe dela e
para nossa mãe.
Formou-se enfermeira. Concursada para a Aeronáutica. Hoje é a Comandante da Guarnição
de Florianópolis.
Fúlvio Borges Nedel Arredio. Circunspecto. Assim foi nas primeiras vezes. revelou-se excelente declamador e versado
na poesia regionalista e na história política do País.
Médico e professor universitário dos mais competentes e brilhantes.
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Paulo Zenni Araujo
O Paulinho, goleiro do mais destacados do Juventus e do futebol de Santa Rosa.
Concluídos os estudos na terra, cursou a Faculdade de Educação Física da UFRGS.
Técnico de futebol e o mais, poeta gauchesco ou regionalista, como queiram, tendo
publicado DEUS NO PAGO e participado de obras da Antologia de Poetas Xucros do
Estado.
Neiva Eloy Duarte Araujo
Companheira dedicada. Excelente mãe e que conta mais de uma vez por semana
com comensais seus familiares: seus filhos. Eles lhe dão muito trabalho para a
limpeza da cozinha. Pratica mais a assepsia do que determinados médicos.

Paulo Sérgio e Cláudia

Luize

Paulo Sérgio Duarte Araujo Excelente pai. Sempre às voltas com a Luize. Fotografa-a onde estejam e envia as fotos para
os parentes acompanharem suas vidas.
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Cláudia Maria Weschenfelder Araujo Companheira dedicada, interessada, carinhosa e excelente companhia.
Luize Weschenfelder Araujo Essa é a “modelo da família! Modelo ainda não no sentido de servir de... mas pela audácia, inteligência
e sapeca.

Manoel La Porta Neto com Lenise e Daiane Brião.
Se fosse versando em outras searas lhe chamaria de “come quieto”. A exemplo da Lenise está
atento a todos detalhes nos locais onde se encontra. Batalhador, persistente e competente.
Consta que toque muito bem violão. Mas, para nós, seu cachê deve ser muito alto.
Lenise Araujo La Porta
A mana como a chamavam. Observadora, discreta competente, batalhadora. Excelente mãe.

Virgínia Araujo La Porta.

Rafaela Araujo La Porta
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As duas filhas do casal são muito amigas, participativas, uma gozadora outra muito meiga para
todos que a cercam.

Sávio Luiz, Lisandra Santos e Mateus
Sávio Luis Duarte Araujo;
O “judeuzinho”. Criou-se jogando futebol de salão no meio dos meninos do Bom Fim, por isso
assim o chamo.
Dizem ser exímio no manejo da bola. Chegou a ser pago para jogar em determinados torneios.
O futebol não o deixou rico. Mas na sua condição de representante comercial, talvez, chegue
lá.
Só a bondade da Lili para aguentar o time da família do Paulo e Neiva, fanáticos pelo Grêmio.
Deu certa feita um brado de independência quando disse: - vamos com calma, não esqueçam
que o filho é meu!
Matheus Santos Araujo;
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Talvez promessa de um novo craque. Auxiliar dedicado de seu avô na arte de assar um
churrasco, tendo até espeto próprio.

Ivana

Ivana Duarte Araujo
Dedicou-se completamente ao estudo. Formada em Direito. Cursa mestrado ou doutorado
para aumentar o seu cabedal de conhecimentos.
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MARIA ELISABETA ARAUJO SCHNEIDER
A Negra como a chamamos. Outra mulher de fibra. Uma vida dedicada ao lar, à educação.

Mauro Eliseu Schneider,
Apareceu em Santa Rosa, vindo de Tucunduva para estudar. Passaram a residir na cidade. Foi
bancário a vida toda aposentando-se no Banco do Estado.

Heloisa Schneider Fortes

Francisco Deppermann Fortes
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Heloisa Araujo Schneider,
A Lolô como a chamamos de vez em quando. Mãe diligente, atenta. Formada em Nutrição. Parece dar mais atenção
ao estado físico dos clientes do que a ela própria!
Francisco Deppermann Fortes
Exemplo de homem e cidadão. Inteligente, interessado e capaz. Por este motivo, ainda jovem, já é um dos diretores
da Gerdau. Aficionado do surfe e o pratica em todos os anos mesmo no exterior
Os três ainda estão na fase da promessa.
Uma das gurias exerce atividades como jornalista na Rede Pampa de Comunicações. Outra está presentemente em Londres em
bolsa de estudos pelo Fronteiras do Pensamento. O Gui estuda, ainda, na faculdade e é companheiro de seu pai nas atividades
surfísticas.

Luiza Schneider Fortes
Centro de Memória, Instituto do Cérebro,
PUCRS
Bolsista em Londres pela Fronteiras do Guilherme Schneider Deppermann Fortes.
Pensamento Esudante universitário
Carolina Schneider Fortes – Em atividade na TV
Pampa de Porto Alegre
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Eliane e André com os filhos Victor e Mateus

Eliane Cristina Araujo Schneider
Nane é excelente educadora tanto no próprio lar como no setor em que trabalha. Leciona
na Prefeitura e na Faculdade de Osório, com excelente conceito.
Luiz André Corrêa de Ávila Reserva para si o seu “terreno”. Participa de conversas e
discussões quando o assunto é de seu interesse. Defende com denodo e convicção as teses
nas quais acredita.
Victor Schneider de Ávila
Matheus Schneider de Ávila Os dois filhos são uns amores. Educados, estudiosos, dedicados e inteligentes. O Victor
pintou como nadador de categorias de base. Tem títulos na modalidade em que competiu.
O Matheus segue os passos do irmão. Por gostar e com o auxílio do pai. Praticante do
nado de competição.
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Roberto Araújo Schneider

Guri bonito, simpático, estudioso. Formado em engenharia quimica. A vida lhe aprontou
algumas que ele também aprontou a ela. Vamos melhorando aos poucos. Com o esforço
próprio e com os cuidados de todos que o cercam a felicidade, novamente, lhe sorrirá.
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Sonia, Sidércia e Dete

Sonia Raquel Araujo
Pessoa que só veio ao mundo para praticar o bem. Faz parte de um movimento de igreja,
voltado para a religião e para o assistencialismo. É líder no Grupo tendo ido até Roma
“conhecer” o Papa em várias oportunidades.
Sidércia Oliveira da Rosa – (filha adotiva)
Uma dádiva divina que a fez entrar em nossa família. Na escolha para a adoção meu pai fazia
parte de um dos adotantes numa fila junto com outros. Ela, a Sidércia, escolheu meu pai antes
de ser escolhida. Trabalhadora, excelente cozinheira, amiga da Sonia, nossa e dos nossos pais
aos quais deu a sua assistência.

18

Dete como filho Rodrigo e a neta Olivia

Maria Bernardete Araujo (Corrêa)
Da Dete, na juventude pouco sei, por termos vindo residir em Porto Alegre. Depois constatei
que é de uma simplicidade encantadora. Avoada. Alegre e participativa principalmente em
rodas de canto em casa ou junto aos “carismáticos”.
Mário Felipeto Correa
Apareceu em Santa Rosa como funcionário da Previdência. Trabalharam juntos. Ele formado em
Direito fez o concurso de delegado de polícia, nas quais funções se aposentou.
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Maria Bernardete com a filha Patrícia Araujo Correa.
Patrícia Araujo Corrêa
A Pati, como a chamamos é outro exemplo de simpatia e meiguice. Apelidei-a de A
GUERREIRA. Formada em engenharia desempenha suas funções junto ao Polo Petroquímico. Sandro Barcellos
Menezes
Com o “Duca”, também, pouco convivemos. Criado nas bandas de Tapes é mais afeito aos costumes da terra. Piloto
de avião agrícola. Nessas funções atuou em grande parte do Brasil.

João Corrêa Menezes
Foi um anjo que Deus enviou para passar por este mundo e uma oportunidade para a Patrícia provar e
ensinar quão grande é o amor de mãe.
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Olívia Corrêa Menezes
A princesinha como a chamo. Participativa, ativa, bailarina é um poço de vaidade.
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Rodrigo Araujo Corrêa e Camila Prestes

Rodrigo Araujo Correa
O Digo trabalhando atualmente na Cia Rio-grandense de Mineração. À procura de seu caminho.
Formado em jornalismo. Esteve residindo em Londres. Com o inglês aprendido sustentou-se aqui
ministrando aulas. Escritor com livro no mercado.
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Cleóbis José Araujo

Cleóbis José Araujo
O Zé como é conhecido em Porto Alegre ou o Araujo acompanhou-nos quando vimos residir
na capital. Gozador. Digo que onde ele estiver ninguém está triste. Alegre, brincalhão vive a
procura de algo para mexer com os outros. É
“trovador” da família. Não por ser versado em veros de “à porfia”, mas pela maneira
brincalhona de ser.
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Haidee
Mãe dedicada. Criou as filhas com toda a atenção e esmero. Dona
de uma “risada” longa e alta. Sempre bem aprumada, pronta para
ir a uma festa.

Ana Lúcia Rippel Araujo Milititsky (Nuna)
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Ana Lucia Rippel Araujo Milititsky casada com Leandro Milititsky

A Nuna é a nossa filha. Se não minha, da Claudete. Conta a Clau que quando a Haidee a esperasva por
essas coisas da vida pediu que, se ela morresse no parto pedia que a futura madrinha a criasse. Não será
filha?

Thomas Araujo Milititsky e Valentina Araujo Milititsky
As crianças como as chamamos estão naquela idade de desabrochar das flores. Por circunstâncias de
trabalho o Leandro exerce suas atividades nos Estados Unidos. Residem na cidade de Green Wich, perto de
Nova Iorque, no Estado de Canecticut. Inteligentes, estudiosos e, para a satisfação e alegria da mãe,
frequentadores de escolas ligadas a atividades da educação física.
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Denise Rippel Araujo,
A Nigue é um amor de pessoa. Buscou suas atividades em outras tarefas que não as comuns
da sociedade. Formou-se em Designer de jóias e as cria, fabrica, empresta seu nome e as
comercializa.

Fábio Barp
Um achado para a nossa família. Alegre, brincalhão, participativo, colorado roxo,
trabalhador e competente.
Só há um “porém”! Como fizeram curso para noivas a orientação educacional do Pedro é
calcada apenas na literatura e no que está escrito nos livros.
Pedro Araujo Barp,
O reizinho do terreiro. Inteligente, fluente, falante. Está sempre atento no meio em que se
encontra. A casa gira em torno de sua figura.
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Helena Rippel Araujo,
A Leles ou Lelê penou um pouco para se encontrar na vida. Perfeccionista, faz as coisas
como entende que as deva fazer. Por sua capacidade, tenacidade, esforço, perspicácia aos
rumos que se traçou é uma bela realidade como pessoa e profissional. Exerce suas
atividades como advogada em uma banca famosa de causídicos em São Paulo.
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Manoel Ângelo de Araujo Alemão era uma das esperanças de minha mãe de ver um filho sacerdote. Até que tentou; Chegou estudar no
Seminário de Ascurras-SC. Depois de um período de férias, ao retornar para e o ano letivo, desistiu depois de uma
conversa séria com o Diretor. Largou o sacerdócio cristão para se dedicar a um não menos digno. Como médico
radiologista, na Área da pediatria só colhe elogios e agradecimentos pelo interesse, conhecimento e desvelo com
os bebês aos quais assiste.
Maria Marta Maciel Xavier de Araujo
Esposa dedicada, atenta, feliz. Cursou “artes domésticas” o que eu interpretava como sendo conhecimentos
para ser uma dona do lar. Tendo, também, inclinação para auxiliar os carentes, assiste-os com interesse,
dedicação aos que socorre em crises existenciais.

28

Mariana e Daniel
Amora Xavier
Mariana Xavier de Araujo,
A Amora Xavier, seu nome artístico, cedo partiu para o Rio de Janeiro a procura de
trabalho como personagem do mundo artístico. Ensaiou seus primeiros passos. Gerente
do Teatro Leblon, no Rio. Presentemente é diretora de produção, no Teatro São Pedro do
espetáculo PERDAS E GANHOS estrelado por Nicete Bruno. Casada com Daniel Moragas
da Costa.

Daniel trabalha como ator na Rede Globo e também é Diretor de Fotografia.
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Pedro com Clara na bateria

Raíza, Pedro, Clara e Daniele
Pedro Xavier de Araujo
1. Desde cedo soube o que queria. Cursando Arquitetura, como estudante, foi auferir
conhecimentos em Barcelona. Muito acreditado na capital destacando-se atualmente
como uma das cabeças pensantes da Metroplan.
Daniele Caron
Esposa do Pedro. Acompanhou-o na viagem de estudos, com o mesmo objetivo. Sua atividade é
tiveram as filhas:
2.1 Raíza Caron Flain (enteada – filha de Daniele)

2.2 Clara Caron de Araujo
A primeira neta da família. Dócil, está acostumada a ficar na companhia de tios e avós, quando os
pais não estão na cidade.
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3. Gabriela Xavier de Araujo,
É outro orgulho da família. Também deixou a companhia dos pais para fazer comtinuar os
estudos depois de formada em psicologia pela Unisinos), com mestrado e doutorado em

psicopatologia Psicanalítica na Université Paris VI
Juliano se formou em arquitetura na PUC-RS e trabalha como arquiteto em São Paulo,
onde residem.
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Francisco e Cintia

Francisco Xavier de Araujo – Concluída a faculdade, optou por buscar maiores conhecimentos em
Fisioterapia na Itália. Permaneceu em torno de três anos. Especialista em terapia manual. Cintia Martini
de Lima. Acompanhou o Francisco com o mesmo objetivo. Atua em reabilitação
neuromusculoesqueletica, pilates, RPG e terapia manual. Consultório no bairro Menino Deus.

