Ângulo
Paraná - PR
Histórico
A formação da primeira povoação, do atual município de Ângulo, é obra de três abnegados
desbravadores, de origem russa, que na década de quarenta adquiriram da companhia de terras
norte do Paraná, uma área de terras para formarem fazendas de café. Basílio pertesew ( engenheiro
químico), Dimitri Novikov e George Felmanas ( ambos engenheiro civil ), imediatamente se
dispuseram a abrir clareiras na mata virgem, deitando sementes no solo e fazendo brotar belas
propriedade agrícola.
Denominaram a primeira povoação de fazenda dois irmãos, em homenagem aos dois filhos
de Basílio Pertesew, que antes de se estabelecerem nestas paragens havia morado em São Paulo.
De olho no futuro, os pioneiros vislumbraram a possibilidade de se formar naquele ponto
estratégico, uma cidade. Separaram então uma área de trinta alqueires de terras, que seria
destinado á área urbana.
O projeto urbanístico foi traçado pelo engenheiro Novikov, sendo imediatamente lançados
os fundamentos básicos da nova povoação, que passou a se chamar Ângulo, recebendo a partir
desta época os primeiros moradores.
Domingos Gasque foi o primeiro comerciante, tendo construído uma máquina de arroz,
sorveteria e restaurante, Geraldo Takaki levantou a primeira serraria, Pedro foi o primeiro
farmacêutico e Orlando Silveira o primeiro dentista.
A partir dos primeiros anos de fixação, preocuparam-se os pioneiros com sua religiosidade,
surgindo desta forma a primeira capela do patrimônio, feita por George Felmanas em terreno
doado por Jean Chadzinski e Basílio Pertsew, sendo entronizado a imagem de Santo Antônio.
Na parte baixa da cidade, João Gasque edificou outra capela, esta dedicada a São João
Batista. No ano de 1950 foi construída a escola José de Anchieta, sendo a primeira professora D.
Clemente Silveira, secundada por Anésia Vieira de Andrade, Lucila Bernini, Raimundo Bianchini
e Carlos Eugênio da Silava.
Gentílico: angulense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Ângulo, pela lei estadual nº 8670, de 21-12-1987,
subordinado ao município de Iguaraçu.
Em divisão territorial datada de 1988, o distrito de Ângulo, figura no município de
Iguaraçu.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ângulo, pela lei estadual nº
9357, de 03-09-1990, desmembrado Iguaraçu. Sede no atual distrito de Ângulo. Constituído do
distrito sede. Instalado em 01-01-993.
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído do distrito sede.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.

