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Ovídio Camilo era filho de Antônio Camilo e Rita Clemente Botão. Nasceu em Rio 
Claro, no interior do estado de São Paulo, em 1912. 

Lá morou e se tornou ferroviário, profissão que exercia quando se casou com Nair de 
Lourdes Camilo. Ela, nascida em São Carlos em 1918, era filha de João Pedro e Maria 
Lidioneta. Ovídio e Nair se casaram em Rio Claro em janeiro de 1937. 

Tiveram seis filhos dos quais quatro estão em vida: a mais velha, nascida em 1946, 
Maria da Penha; as gêmeas Nanci e Sueli, nascidas em 1948 e o mais novo, Ovídio Camilo 
Filho, nascido em 1952. 

Veio para São Paulo em 1946 e morou no bairro da Penha. Em 1948 veio para São 
Miguel Paulista. Foi sócio do salão de baile Júpiter e seu apelido era Fubá. Trabalhou nas 
empresas Matarazzo e depois como chumbista na empresa Nitro Química. 

Seu Ovídio chegou ao Jardim Helena em 1956 e foi um dos sócios fundadores da 
Sociedade de Amigos do Bairro (atualmente Sociedade Amigos do Jardim Helena). 

Na década de 70, já aposentado, Seu Ovídio era dono de uma banca de jornal na 
Avenida Kumaki Aoki, com as referências de ser o primeiro ponto final dos ônibus Jardim 
Helena e ao lado da padaria (atualmente a Padaria Cristal). 

Ficou viúvo em 10 de novembro de 1972 quando D. Nair faleceu, em Rio Claro, em 
decorrência de complicações com a diabetes. 

Seu Ovídio veio a óbito em 23 de dezembro de 1981 em decorrência de uma parada 
cardíaca. Na ocasião, era avô de duas meninas, Débora Cristina, nascida em 1972 e Leticia, 
nascida em 1977. Seu último neto, Wildner, nasceu em 1983. 

Três de seus quatro filhos ainda residem no Jardim Helena: Sueli, Nanci e Ovídio. 
Maria da Penha reside em Rio Claro. Se ainda estivesse com vida, seu Ovídio seria bisavô de 
duas crianças: Bryan, com 8 anos, e Quezia com 6 anos. 
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