
HISTÓRICO DE FUNDAÇÃO E ASCENDÊNCIA  
DA FAMÍLIA E O SEU RAMO BRASILEIRO 

Clã Húngaro, da região de Riocha, descendentes de um lendário Cavaleiro que 
viveu por volta do ano 400 d.C. O seu nome era Andrei Lucheona KHALINK, 
forma original do nome em língua magiar. Seus descendentes foram por mais 
de dez gerações, ao longo de 200 anos, conhecidos como os Kalinkhovich. 
Alguns membros do clã migraram para o oeste europeu e lá adotaram a 
denominação latina KALINKE, que perdura até hoje. Na Hungria este ramo 
familiar foi considerado extinto em 1819. Em 1950, em Budapeste foi localizado 
um último ramo dos Kalinchovich, mas que negaram qualquer ligação com a 
ascendência de Andrei. Isto não foi aceito pelos genealogistas envolvidos nas 
pesquisas. 

Os Kalinchovich como seus ancestrais usam por Brasão um escudo em 
vermelho, com um braço vestido de verde empunhando uma cimitarra de prata 
e cabada em ouro. 

 

Por volta da década de 1860 um membro da família, fixada na Prússia Oriental, 
hoje Pomerânia Polonesa, de nome Karl Kalinke emigrou para a América do 
Sul vindo aportar no atual Estado do Rio Grande do Sul, fixando-se mais 
precisamente no município de São João de Monte Negro. 

Casado com uma jovem de nome Carolina constituiu família composta de 
quatro filhas e dois filhos: Júlio, o mais velho, de quem se perdeu referências e 
João, nascido em 1892, que casou-se com Amália Rohbaert, com quem teve 
numerosa prole, composta de 8 filhas e 7 filhos, sendo que todos atingiram 
idade adulta e constituíram família. 

Ao casar migraram para o município de Passo Fundo fixando-se na localidade 
hoje correspondente ao município de Charrua, onde nasceram os primeiros 
seis filhos. Em 1918 nasceu o 5o filho Waldo (Walter). Por volta do ano de 1920 



a família mudou-se mais uma vez para a localidade de Quatro Irmãos, 
pertencente ao atual município de Erechim. Nesta localidade nasceram os 
demais filhos do casal e todos por sua vez casaram e constituíram família. 

Em 1939 Waldo casou-se com Maria Magdalena Angerer com quem teve 7 
filhos, sendo 6 homens e uma mulher. Em 1943 nasceu o 3o filho do casal: 
Leonildo Valdir. Em 1952 o casal migrou do Rio Grande do Sul para o Paraná 
fixando-se em uma localidade correspondente ao município de Pato Branco, 
como industriais e agropecuaristas em vários municípios da região. 

Em 1968 Leonildo Valdir casou-se com Isolde Dalmora. Ainda em Pato Branco 
nasceram os dois filhos do casal: Marco Aurélio e Fharida. Em 1974 a família 
mudou-se para Curitiba onde Leonildo Valdir graduou-se em Engenharia Civil e 
exerceu funções de destaque na Administração Pública Federal, chegando à 
direção de importantes órgãos do Ministério da Saúde do Brasil. 

Em 1992 nasceu a primeira filha de Marco Aurélio, chamada Marina Silveira. 
Em 1994 nasceu sua segunda filha, chamada Desirre Bolineli Goulart Kalinke. 
Marco Aurélio casou com Luciana Puchalski e em 1998 nasceu o primeiro filho 
do casal, chamado Enzo Kalinke. A família fixou residência em Curitiba, no 
Estado do Paraná. 

Marco Aurélio e Luciana cursaram Mestrado e Doutorado em suas áreas e 
exercem a profissão de professores. Desde 2011 Marco Aurélio é professor 
efetivo do Departamento de Matemática da UTFPR, em Curitiba-PR e Luciana 
é professora efetiva do Departamento de Enfermagem da UFPR. 


