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A Sra. Evely Thereza Xavier, filha de Maria Izabel Tornay Xavier e Alfredo Antonio 
Xavier, nasceu no dia 08 de maio de 1948, na Cidade de São Paulo, bairro do Tatuapé, mais 
precisamente, na Rua Santa Virginia, onde viveu intensamente sua infância. Como estudante, 
sempre foi uma aluna brilhante, destacando-se por sua capacidade intelectual e personalidade 
marcante. Ainda cursando o 1º grau, ministrava aulas de reforço aos colegas de sala que 
apesentavam dificuldades nas mais diferentes disciplinas. 

Católica fervorosa desenvolvia trabalhos comunitários até descobrir sua vocação para 
aviação, onde ingressou em 10 de julho de 1973. Abraçou, com amor e dedicação, a profissão 
de Comissária de Bordo na Aviação Aérea São Paulo - Vasp, vindo a aposentar-se em 04 de 
abril de 1993. 

Repleta de glamour e requinte, a década de 70 da aviação marcou o início da carreira 
de Evely Thereza Xavier como Comissária de Bordo onde permaneceu por vinte anos, zelando 
pela segurança e conforto dos passageiros. Voava com tranquilidade em aeronaves como: 
DC3, Viscount e Boeing 737, dentre outras, sempre atendendo a todos com classe, esmero e 
elegância, características marcantes das comissárias da época, que viajavam pelo Brasil afora, 
de norte a sul do País, tendo o sorriso e a atenção como marcas registradas. 

Sempre que podia citava essa mensagem: "Escolhe um trabalho de que gostes, e não 
terás que trabalhar nenhum dia da tua vida". 

A Sra. Evely participou da era dourada da aviação, onde até os uniformes das 
aeromoças eram confeccionados por estilistas famosos, reconhecidos nacionalmente, e o 
serviço de bordo mantinha sua excelência em pratos, louças e talheres que ficaram na 
memória dos brasileiros. 

Importante registrar que nessa época charmosa da aviação, a brilhante profissional, já 
integrada como chefe de cabine, viajou a bordo da aeronave MD11/McDonnell Douglas, um 
trijato comercial, por rotas intercontinentais de longa distância, como Europa e América do 
Norte, além de alguns países da América do Sul. 

Mesmo atribulada com as inúmeras escalas de viagens, casou-se com Américo 
Calandriello Junior. 

Américo Calandriello renomada figura pública dedicada ao esporte, ocupando cargo de 
Diretoria na Federação Paulista de Futebol e Conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. 

No segmento cultura, atuante como Conselheiro da Escola de Samba Vai-Vai. Também 
desempenhou e desempenha atividades no setor público municipal. Estas citações são 
necessárias para informar que a Sra. Evely sempre acompanhou a trajetória do Sr. Américo, 
participando com o esposo, ativamente, no engajamento, incentivo e desenvolvimento de 
jovens nas práticas das diversas modalidades de esportes disponibilizados pela agremiação 
esportiva e nos eventos culturais promovidos pela escola de samba. 

A Sra. Evely, mesmo com o peso das atividades domésticas, da atividade profissional e 
o acompanhamento das atividades do marido, encontrava tempo para dedicar-se ao próximo. 
Teve uma atuação destacada em inúmeras atividades comunitárias de inclusão social, 
principalmente, aquelas realizadas na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São 
Gabriel, local que comparecia constantemente com a família. 



Destaque-se suas atividades, organizando e participando, voluntariamente, de 
incontáveis eventos beneficentes, destinados a angariar mantimentos, roupas, moveis e outros 
que eram distribuídos à pessoas carentes de pontos remotos de regiões longínquas e, 
também, para aquelas que habitavam o bairro onde residia. 

Teve duas filhas: Giovana Xavier Calandriello (nascida em 1985) e Giuliana Xavier 
Calandriello (nascida em 1962), casada com Francisco Javier Parejo Dolargara. Dessa união 
nasceu Guillermo Parejo Calandriello, nascido aos 16 de setembro de 2.017. Neto que foi um 
alento divino aos últimos dias de vida da Sra. Evely, falecida em 21 de setembro. Às filhas 
dedicou extremo carinho e atenção, próprias de uma mãe zelosa, acompanhando o 
desenvolvimento educacional e inserindo cada uma delas com louvor na sociedade. 

As constantes viagens jamais superaram o amor imensurável que oferecia à sua 
família, consagrando os mais temos e eternos momentos de gratidão, proteção e assistência a 
seus entes queridos. 

Estimada pelos colegas de profissão, Evely é descrita pelos amigos como solidária, 
bem humorada e dedicada à família, deixando uma lacuna no grupo de comissários, que se 
reunia constantemente para relembrar os momentos de glória que passaram viajando pelos 
céus a bordo de potentes aeronaves. 

Sabemos que a força propulsora que comanda nossa vida está na prática da maior de 
todas as leis divinas: o AMOR, e essa máxima tem como exemplo a Sra. Evely, filha dedicada, 
esposa companheira, mãe carinhosa, avó alegre, enfim, a mulher batalhadora e incansável que 
deixou muito de si, um legado de boas ações a todos que tiveram o privilégio de conviver com 
essa pessoa abnegada. 

Foi-se a Senhora Evely em 21 de setembro de 2.017, ficou sua história e seu exemplo 
de coragem e a certeza de que "ninguém morre enquanto permanece vivo na memória de 
alguém". 

O presente tem a finalidade de ir ao encontro do desejo dos familiares, amigos, e nosso 
também que tivemos o privilégio de conviver com a Sra. Evely e, por entendermos ser um justo 
tributo a essa exemplar cidadã paulistana. 

Sendo assim, peço o apoio dos nobres Pares para a aprovação desse Projeto de Lei. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/05/2018, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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