
Memorial – Ronaldo Vilhena Santoro 

 

Ronaldo Vilhena Santoro, filho de Antonio Vaz Santoro e de Olintha Vilhena Santoro, natural de 

Lambari- MG, mudou-se com seus pais e sete irmãos; Rosa, Sergio, Angela, Donizete, Paulo, Gorette, 

Mauro, para Sao José dos Campos, durante sua infância. 

Seu pai foi proprietário de um bar na Vila Letônia, onde residiu por muitos anos. Desde cedo, ajudava 

em casa, vendendo salgados ou auxiliando sua mãe. Chegou a trabalhar em uma oficina como 

ajudante, mas também fugia à noite para uma “peladinha”. Sempre gostou de um futebol e era bom 

de bola! 

Fez técnico em eletrônica na Univap, inciou sua jornada profissional como estagiário na Ericsson. 

Casou-se muito cedo com Cidinha, Maria Ap. Vieira da Silva, e teve duas filhas Rosangela e Rosana. 

Residiu algum tempo em Jacareí, posteriormente financiou sua residência no Jardim Oriente e, talvez 

um pouco antes, iniciou sua carreira professional como Técnico em Operação na Petrobrás - REVAP. 

Comprou um fusca bege, a alegria de suas filhas. Trabalhou um período pela Petrobrás, em Cubatão. 

Separou-se e depois de algum tempo, conheceu sua segunda esposa, Neusa, com quem teve duas 

filhas Ana Carolina e Ana Claudia. 

Sr. Ronaldo também trabalhou em plataformas e em outras refinarias, dentre elas as de Cubatão, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Manaus. Como profissional sempre foi muito dedicado, trabalhador, 

muito organizado, bem estruturado e muito correto. Um excelente colega, sempre ajudou muito seus 

companheiros. Teve, claro, sua participacão em algumas greves também. Quem é perfeito? 

Como filho, sempre foi excepcionalmente dedicado. Sempre teve um carinho enorme pelos seus pais 

e cuidou de seu pai até o seu último fôlego de vida. Sempre teve muito orgulho, carinho e respeito 

pela sua mãe admirável: uma senhora muito elegante, com uma pronúncia invejável, e que se portava 

com muito respeito, apesar de sua baixa estatura. Uma verdadeira lady. 

Como irmão sempre foi muito carinhoso, muito amoroso e também dedicado. Muito atencioso, 

sempre preocupado com o bem-estar dos demais e fazia questão de preservar a união. Tinha muito 

orgulho em mencionar que eram em muitos irmãos, mas todos trabalhadores e idôneos. Foi um tio 

muito querido por seus sobrinhos e sobrinhos netos, excepcionalmente pelos primeiros sobrinhos,  

Douglas, Déborah e um dos seus afilhados Dagoberto. Sempre teve muito orgulho, carinho,  e muito 

respeito por todos os seus familiares, contando, claro, com seus cunhados e cunhadas. 

Como pai, sempre foi muito amoroso, extremamente dedicado, carinhoso, muito afetuso e 

preocupado,  mesmo após a maturidade de suas filhas, sempre as apoiou. Era o pai que sempre ligava 

no dia das crianças, no das mulheres, nos aniversários, no dia das mães, no Natal e no Ano Novo, no 

aniversário de casamento, sempre com muito amor, com um prazer enorme por estar nos 

prestigiando.  

Com os genros sempre portou-se como pai e como um amigo confidente. Estranho? Controversial 

talvez, por ser sogro? Talvez, mas é a pura verdade! Sr. Ronaldo fazia alguns milagres de vez em 

quando. 

Como avô foi, pelo menos, o dobro em dedicação: realizou seu grande sonho de ter “filhos homens” 

através de seus três netos: João Victor, Igor Alexandre e Pedro Augusto, os quais sempre tiveram e 

demonstraram grande amor e muito carinho pelo vovô “Naldo” – era assim que referia quendo os 

netos eram pequenos. Como genro foi sempre muito querido, mesmo pelos seus primeiros sogros que 
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sempre o tiveram como filho e vice-versa. Sr. Ronaldo sempre mostrou-se e dizia-se muito gratos aos 

Senhores José e Aurora Vieira da Silva, por terem assumido e educado suas primeiras filhas. 

Também foi um grande amigo para muitos e sempre gostou, acho que realmente sentia prazer, em 

ajudar o próximo, sem esperar algo em troca – como prova disso, foi referenciado como a pessoa mais 

autruísta, em uma homenagem por parte de um de seus amigos.  

Assim como gostava de uma boa conversa, gostava também de cuidar de plantas, de fazenda, de estar 

na terra. E claro, amava um cafezinho e um docinho. E de queijo, vixi e como! 

Quando se aposentou, pensávamos que surgiria algum problema, pois sempre gostou demasiado de 

seu trabalho. Foi então que sentiu-se realizado cuidando das pracinhas de sua tão querida São José 

dos Campos e o fez com muita dedicacão e amor. Mesmo no hospital, não cansava de mencionar que 

era necessário tomar conta das pracinhas.  

Ah e essa tal São José dos Campos! Tinha um orgulho imenso em falar e mostrar sua “cidade adotiva”. 

Conhecia os bairros promissores, sempre antenado nas notícias de São José e deslumbrado por sua 

beleza. Era encantado por sua cidade. 

O nosso bondoso amigo, nosso ser de luz e guerreiro, partiu muito cedo, aos 70 anos, no dia 03 de 

novembro de 2022 às 18:30 e deixou boas recordações, muitas boas ações e muita saudade. Lutou 

bravamente contra um sarcoma agressivo, dizendo que iria sair dessa! Será sempre lembrado por 

muitos. Foi enterrado juntamente com um uniforme e capacete de petroleiro, e com  a bandeira do 

Palmeiras – era torcedor de carteirinha. Sofreu e vibrou com seu time, assim como fez sua vida inteira 

– lutou muito, batalhou muito, foi um homem guerreiro com uma sensibilidade única e não pode, 

infelizemente, vencer o sarcoma. Porém, lutou até o último momento com a mesma empatia de 

sempre. Mostrou-se mais preocupado com as suas visitas do que consigo mesmo, sempre oferecendo 

algo para comer ou um cobertor, durante todo o tempo que ficou na UTI. 

Eu teria muito, muito mais para falar sobre o Sr. Ronaldo, Ronaldinho para muitos, alemão batata 

como era chamado na infância, mas um livro apenas não bastaria para contar mais sobre seus bons 

feitos.  

Esse ser bom nos agraciou com sua bondade e luz. Essa sua empatia e caridade serão sempre 

lembradas. E que seus bons exemplos possam ser preservados através de suas gerações. Eu farei 

minha parte, “se Deus quiser e Ele quer”, era assim que sempre o ouvi falar. 

Sr. Ronaldo será eterno pois viverá em muitos corações. Que possa ser sempre lembrado em sua 

querida e tão amada São José dos Campos, assim como será eternamente lembrado por mim. 
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