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Olímpio Capelli

Olímpio Murilo Meškauskas Capelli nasceu na 
cidade de São Paulo em 13 de março de 1958. É 
filho de imigrantes lituanos e italianos, que se 
estabeleceram no bairro Presidente Altino em 1927.

Osasquense de coração, residiu também na Vila 
Yara. Estudou em escolas públicas e é formado em 
engenharia mecânica, com doutorado em 
engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP.

Trabalhou nas indústrias metalúrgicas Engesa, 
Cobrasma e Dynapac. É professor desde 1985, 
tendo trabalhado na Faculdade de Ciências da 
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, a FAC-
FITO, onde foi diretor acadêmico.

Prof. Olímpio também lecionou no Centro 

José Gilvan de Oliveira
Paraibano de nascimento e paulista de coração, 

José Gilvan de Oliveira, popularmente conhecido 
como Gil, nasceu no dia 27 de setembro de 1969 em 
Teixeira, no estado da Paraíba. A cidade, localizada 
na Região Metropolitana de Patos, fica a cerca de 
320 km da capital João Pessoa.

Filho do Sr. Antônio Henrique de Oliveira, de 83 
anos, e da Sra. Maria Madalena de Oliveira, que 
completa 81 anos no início de fevereiro de 2022, Gil 
tem três irmãos: Maria da Guia, José Gilvanor e a 
caçula Maria Gilvaneide.

Em 1981, buscando novas oportunidades na vida 
e acolhidos pelo irmão de Dona Maria Madalena, o 
“Tio Carlinhos” que, embora fosse jovem à época, 

Biografia

Universitário FIEO - UNIFIEO por 20 anos. Atualmente é docente na Faculdade de Tecnologia - FATEC de 
Osasco e de Carapicuíba, nas áreas de computação e mecânica.

Com grande alegria, a Câmara de Osasco presta esta modesta homenagem à colônia lituana de 
Osasco, na pessoa deste ilustre descendente, que atua com plena dedicação para manter os valores, a 
cultura e os costumes de seu povo.

Todos os anos, Osasco participa, junto à colônia lituana, da Celebração Pelos Anos de Restauração do 
Estado Lituano de 1918. De autoria do vereador Ricardo Silva, da 14ª Legislatura, a Câmara Municipal 
aprovou o projeto, que tem por objetivo homenagear a tradicional comunidade lituana de Osasco, que muito 
contribuiu e continua contribuindo para o desenvolvimento do nosso município.

Hoje, a população brasileira de origem lituana conta com mais de um milhão de pessoas, com a segunda 
maior colônia do mundo na cidade de São Paulo, ficando atrás somente de Chicago, nos Estados Unidos da 
América.

colaborou muito para que a família pudesse vir para Osasco, a fim de residir no Jardim Santo Antônio. Gil 
tinha, então, 11 anos e foi estudar na EMEF José Veríssimo de Matos, no Jardim Roberto, e depois na Escola 
Estadual.

Logo que chegou, Gil fez um amigo que se tornou seu irmão de coração. Sua mãe, a bondosa e 
inesquecível Sra. Dalvenir, também passou a considerar Gil como seu filho. Era a tradicional família Alencar, 
e o amigo é o atual secretário de Transportes, o dedicado e competente Lau Alencar. Para Gil, a família é o 
seu maior valor. Com ela, aprendeu a importância do respeito e da seriedade. Com a família Alencar, 
agregou o valor da amizade e da lealdade.

Com esse norte à sua frente, Gil quis constituir sua própria família e, para tal, escolheu a osasquense 
Daniela Vara Lopes. O casal tem uma filha, a jovem Vitória, de 13 anos, que está no 2º ano do ensino médio.

Gil foi servidor desta Casa de Leis, atuando como assessor em diversos mandatos. Sempre muito 
dedicado, está concluindo uma pós-graduação em gestão pública. Atualmente é assessor na Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco.



João Victor Brito da Cunha

João Victor Brito da Cunha nasceu na cidade 
de Osasco em 6 de setembro de 2005. É filho da 
Sra. Cheila Brito e do inesquecível Sr. Luiz 
Fernando da Cunha, ambos também nascidos 
em Osasco.

Passou sua infância na casa dos avós 
maternos, Sra. Lúcia e Sr. João, no bairro 
Jardim das Flores, onde sua brincadeira 
preferida era jogar bola na rua com os amigos. 
Atualmente, vive com a mãe e o pai de coração, 
Tiago, no Jardim Roberto. Por parte de pai, tem 
dois irmãos, Samuel, de 16 anos e Luiz 
Fernando, de 10 anos.

Apaixonado por futebol, foi atacante nas escolinhas dos clubes Santos e Corinthians, tendo sido 
promovido para a equipe de base sub-17. Seu maior ídolo no esporte é o jogador português 
Cristiano Ronaldo, em quem procura se espelhar.

João é um aluno exemplar. Está cursando o 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Fanny 
Monzoni Santos e tem interesse especial por geografia e robótica. Recentemente, concluiu um 
curso extracurricular de informática e robótica. Futuramente, planeja fazer faculdade de jornalismo 
para atuar na área esportiva.

Em maio de 2021, ingressou na Juventude Cívica de Osasco - JUCO, essa importante 
instituição que prepara nossos jovens não só para o campo profissional, mas também na formação 
da cidadania e do caráter. A JUCO completa 60 anos em 26 de abril de 2022 e João, que é 
estagiário na Câmara de Osasco, a representa nesta edição.



Comunidade lituana de Osasco é homenageada pelo 
Programa Nossa História

Em lituano, homenageado agradeceu pelo convite para participar da solenidade de hasteamento às bandeiras

Por Ana Luisa Rodrigues

O paulistano Olímpio Murilo Meskauskas Capelli, 63 
anos, filho de imigrantes lituanos e italianos que 
chegaram no então afastado bairro de Osasco, em 
1927, agradeceu em lituano o convite para conduzir a 
bandeira brasileira na solenidade de hasteamento 
realizada na manhã desta quinta-feira (27), na 21ª 
edição do Programa Nossa História.

Emocionado, Capelli agradeceu a todos os 
presentes e deu uma aula sobre a história de seu país. 
“Os lituanos começaram a chegar em Osasco quando 
aqui era uma vila. Meus avós e meus pais chegaram em 
1927 e se juntaram a outros lituanos, ali na região de 
Presidente Altino. Nós lituanos temos uma história de 
muitas lutas. O brasão que eu trouxe representa a 

liberdade”, disse o homenageado, que reforçou a importância da liberdade na vida das pessoas. “A liberdade é 
o maior tesouro que uma pessoa tem. Não permitam que tirem a sua liberdade, mas ela tem um preço: a eterna 
vigilância”.

Servidor público, José Gilvan de Oliveira, mais conhecido com Gil, chegou em Osasco quando ainda era um 
menino, aos 11 anos. Construiu sua história de vida e formou sua família. Casou-se com uma osasquense, tem 
uma filha e muitos amigos.

“Agradeço a Deus por me proporcionar esse momento. Especialmente a minha família, que eu valorizo 
tanto. Família é o nosso maior presente e com eles a gente aprende a importância do respeito e da seriedade”, 
afirmou Gil.

Jovem e cheio de planos, o osasquense João Victor 
é fã de Cristiano Ronaldo e quer atuar no jornalismo 
esportivo. Estagiário da Juco desde maio de 2021, 
presta serviços na Câmara Municipal de Osasco, onde 
é reconhecido pela sua competência e simplicidade.

“O João tem o mesmo nome do meu filho. Ele diz que 
aprende conosco, mas é ele quem nos ensina. Ele, 
apesar de jovem, já passou por dificuldades e batalhas. 
Mesmo com a pouca idade, é um menino muito forte. 
Um orgulho para nós e é muito bom ver um menino 
como ele representando aqui a história da Juco”, 
comentou o vereador Josias da Juco (PSD).

João, acompanhado da mãe, do irmão mais novo e 

dos avós, agradeceu o apoio da Juco, da família e de todos os que o incentivam.
“Agradeço a Deus por proporcionarem esse momento. Agradeço a minha família, especialmente minha 

mãe, e meus amigos. E agradeço a Juco e a comandante Érica por me escolher, nesse ano em que instituição 
completa 60 anos”, declarou o jovem.

Ao ver os homenageados agradecendo suas famílias e valorizando suas histórias de vida, o presidente da 
Frente Parlamentar Nossa História, vereador Rogério Santos (PL), reforçou a importância de valorizar a família.

“A nossa sociedade perdeu os princípios da família e é sempre bom tê-los como norte. Que as pessoas 
retomem esses princípios. O Brasil é privilegiado por nunca ter passado por uma guerra, que oprime o povo, que 
deixa marcas profundas, que desconsidera a dignidade da pessoa humana”, frisou o parlamentar. Santos pediu 

para que as pessoas não percam valores como respeito 
e empatia, e ressaltou que é preciso ter união para 
restaurar esses valores.

“Não temos inimigos aqui dentro, temos 
concidadãos. Essa Casa Legislativa tem como dever 
tornar possível uma sociedade em que consigamos 
conviver. Meu desejo é que Osasco seja referência de 
um povo que se une no trabalho e no coração por uma 
cidade melhor”, declarou o vereador. Segundo ele, o 
Programa Nossa História, além de resgatar a história 
das pessoas, reforça que não há outro caminho para o 
desenvolvimento de uma cidade que não seja pela 
união entre as pessoas, independentemente dos 
princípios ideológicos.


