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Cleóbis José Araujo

Cleóbis José Araujo
O Zé ou o Araujo como é conhecido em Porto Alegre acompanhounos 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. O “trovador” da família. Não por ser
versado em versos de “à porfia”, mas pela maneira brincalhona de
ser.
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Haidee Rippel Araujo,
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.
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Nuna, Thomaz, Valentina e Leandro Milititsky.
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Ana Lucia Rippel Araujo Milititsky
A Nuna é a nossa filha. Se não minha, da Claudete. Conta a Clau que quando
a Haidee a esperava, por essas coisas da vida, pediu que, se ela morresse
no parto, a futura madrinha a criasse. Não será filha?

Leandro Milititsky
Uma benção do céu que caiu no colo da Nuna. Comungam dos mesmos
ideais. Companheiros que repartem o amor entre si e os filhos. À procura
do melhor para a família, atuou e atua no exterior como trabalhador no
ramo de investimentos.

Thomaz e Valentina
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Thomaz Araujo Milititski e
Valentina Araujo Milititsky
As crianças como as chamamos estão naquela idade do 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 e de atividades para se promoverem e
aproveitarem o tempo.

Fabio, Nigue, Pedro e Mariana (Nana).
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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 desinger de joias e as cria e as
executa. Empresta seu nome e a firmas que comercializam suas joias.
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, 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.

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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Raiza, Danieli, Pedro, Alemão, Cintia, Francisco, Maria Marta, Gabriela,
Juliano, Mariana e Daniel. (Casamento de Francisco e Cintia).
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Manoel Ângelo de Araujo (Alemão) e Maria Marta Xavier de Araujo (Nenê)
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 após uma conversa
séria com o Diretor. Desistiu do 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,
por brincadeira, como sendo conhecimentos para ser uma dona do lar. Tem
inclinação para auxiliar os carentes, assiste-os com interesse, dedicação e
desvelo e os socorre em crises existenciais. É terapeuta de família e especialista
em terapia cognitiva comportamental.
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Amora Xavier
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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 e,
atualmente, é Gerente do Teatro do Leblon. Presentemente em Porto Alegre como
diretora de produção, no Teatro São Pedro com o a peça PERDAS E GANHOS, que tem
como principal artista Nicete Bruno.
Daniel Moragas da Costa, Trabalha

como ator e Diretor de Fotografia.

Mariana e Daniel
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Pedro de Araujo com Daniela Caron, Raíza Caron Flain e Clara de Araujo
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Vai longe esta artista – Pedro e Clara de Araujo.

Pedro Xavier de Araujo
Este, também, 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.
. Arquiteta, com mestrado em Barcelona. Cursando o doutorado na área. Professora de
arquitetura em faculdades da capital gaúcha.
tiveramas filhas:
Raíza Caron Flain (enteada – (filha de Daniele) Nascida em 2001, atualmente com 13 anos
está concluindo o ensino fundamental.
Clara Caron de Araujo – Porto Alegre
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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Juliano, Gabriela e Joaquim.
Gabriela Xavier de Araujo,
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 VII.
Juliano se formou em arquitetura na PUC-RS e trabalha como arquiteto em São Paulo,
onde residem. Grande companheiro. Tem um excelente predicado. Gremista como a
maioria dos Araujo.
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Francisco de Araujo e Cintia Martini de Lima

Francisco - 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.

