Osvaldo Carlos da Silva
April 4, 1933 - March 16, 2019

Osvaldo Carlos da Silva
"Bado" - "Osvaldinho"
Our dearest Osvaldo, age 85, peacefully passed away on March 16th at his home in
Midvale, UT surrounded by his family.
He was born in Belo Horizonte, Brazil , on April 4th, 1933 to Carlos Silva and Raimunda
Vaz de Mello.
Osvaldo grew up in Brazil and was the middle child of 5. He had a spunky and charming
personality.
Osvaldo started working on cars when he was only 14 years old! He was a remarkable
auto mechanic.
He worked for General Motors for over 50 years. If you’re Brazilian and live in the Salt
Lake area, chances are he’s fixed your car at some point. He could even diagnose issues
over the phone sometimes.
He married the love of his life, Lucia Dias Silva, on November 4th, 1961. They had 5
children – Patricia, William, Wilton, Katia and Flavia.
Osvaldo was always the life of the party…so happy and his smile was contagious. He
loved music and dancing, he was known as a “pe de valsa”!
He also loved soccer, his favorite Brazilian team was Cruzeiro. RSL became his favorite
American team.
Osvaldo loved nature and traveling, something that he passed onto his children. He was
happiest when spending time with his family and together they went on many adventures

around Brazil and USA.
In 2004 he moved to Utah and has lived with his daughter Flavia since. He worked as a
mechanic and his Brazilian clients became his friends. He and Flavia were inseparable
and went on many adventures including Las Vegas, Alaska and Hawaii to name a few.
Osvaldo is preceded in death by his parents, Carlos and Raimunda Silva, and his sister
Beatriz. He is survived by his sisters Maristela and Helenice, his brother Marcio, and by
his loving wife Lucia Silva, his sons William Silva (Eliana) and Wilton Silva, and daughters
Patricia Silva, Katia Mattioli (Andre) and Flavia Beare (Lance), and by his 7 grandchildren
(Felipe, Marcella, Ana, Isabella, Matheus, Lara and Petra -who spent every day of her life
with “granpa vovo Bado”) including 2 great-grandchildren (Antonella and Emett Osvaldo –
to be born in August 2019). Osvaldo’s biggest treasure was his family whom he loved and
adored.
Funeral Services will be held at the LDS Church Winder 17th Ward at 1495 East 4705
South, Holladay, UT on Saturday, March 23rd. Viewing from 10am-12pm and service at
12:15-1:00pm.
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10:00AM - 12:00PM

The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints Winder 17th Ward
1495 East 4705 South, Holladay, UT, US, 84117
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Funeral

12:15PM - 01:00PM

The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints Winder 17th Ward
1495 East 4705 South, Holladay, UT, US, 84117

Comments

“

Pai,
Obrigado pela vida. Obrigado pelos seus ensinamentos, seu exemplo, sua vontade
de viver, sua alegria. Você sempre foi e sempre será pra mim um exemplo de
caráter, honestidade, garra, força , coragem, bondade, perseverança...
Sou muito feliz e orgulhoso de ser seu filho .
Você fez esse mundo melhor e seu legado nunca será esquecido.
Te amo pra sempre.
Seu filho,
William

William Peter - March 23, 2019 at 04:58 PM

“

Osvaldo
Meu querido e eterno esposo!
Eu te amo... sempre vou me lembrar de ti e carregá-lo comigo no meu coração. Por
agora fica a saudade grande até que nos encontremos de novo.

Lucia Silva - March 22, 2019 at 07:09 PM

“

Florist Choice Bouquet was purchased for the family of Osvaldo Carlos da Silva.

March 22, 2019 at 02:44 PM

“

Love Everlasting Bouquet was purchased for the family of Osvaldo Carlos da Silva.

March 22, 2019 at 02:49 AM

“

Grandpa, you are one of the most peoples most importants in my life! You are funny,
beautiful, cool, a loving people... you are amazing! I will never forget the wonderfull
person that you were to me me! I LOVE YOU
-Lara

Lara - March 21, 2019 at 12:42 PM

“

Bado, você deixou profundas marcas por onde passou, pois era uma pessoa muito
especial e com uma personalidade muito forte e amado por todos! Seus
ensinamentos e suas sábias palavras para sempre farão eco nas nossas
consciências...
Para sempre vamos recordar com saudade e amor!
Foi e sempre será um privilégio te-lo como avô, obrigada por tudo! Até sempre
Bado, Descanse em paz. Amo você.

Marcella Mattioli - March 21, 2019 at 09:41 AM

“

Querido pai,
Muito obrigada por tudo...
Sempre quando passo na Av . Afonso Pena, me lembro de qdo o Sr. me levava pro
Instituto e ia trabalhar na Casa Artur Haas...depois íamos no CB Merci ao lado
lanchar..
São inúmeras boas memórias!!
E Lãs Vegas , era seu sonho conhecer e conseguimos realizar !!
Sei que está ao lado de Deus num lugar abençoado e tenho certeza que um dia nos
reencontraremos!!
Descanse em Paz

Katia Mattioli - March 20, 2019 at 10:28 PM

“

Ahh tio Osvaldo, mais conhecido como Bado! Brincalhão, sorridente apaixonado
pelas crianças, e elas por ele, ele tinha este poder de encantar. Sua outra paixão era
os carros, em especial o Opala branco com muitas histórias pra contar. Viagens pra
praia, pro Sítio Tangará com suas cachoeiras maravilhosas, ahhh vai deixar
saudade. Mas o céu está em festa, o Bado chegou pra animar os anjos e levar
alegria pra todos. Agora o Tio Bado virou luz que vai iluminar, guiar, proteger e
acalmar cada coração . Vai em paz tio, com carinho do seu irmão Márcio,
cunhada Marly, sobrinhos e sobrinhas Márcia, Marcinho, Ricardo, Lucílio, Cláudia,
Luciana e Alexandre

Luciana Rocha Silva - March 20, 2019 at 08:42 PM

“

Pai
Você sempre estará comigo onde quer que eu vá! Você sempre fará parte do meu
ser. Te amo infinitamente por toda eternidade. Saudades demais de ti paizinho!!

Flavia Beare - March 20, 2019 at 03:15 PM

“

Sr. Osvaldo...
Quantas lembranças eu poderia registrar... Entretanto, relatarei uma das muitas que
foram tão especiais:
viagem de férias para a praia e tour no Espírito Santo, no Opala branco, sob a sua
direção. Família núcleo (Sr. Osvaldo, D. Lúcia e filhos) e eu, Claudinha, D.
Mundica... Boas risadas, bons bate-papos. Cara de bravo, para esconder um grande
coração...
Que saudade, desse e de tantos outros momentos que marcaram a nossa infância,
a nossa adolescência - Patrícia/eu... Festas, farras, broncas. Flavinha tão
pequenina!
Também tive a sorte de ter a minha vida adulta marcada com a sua alegria e benção
no início do meu relacionamento com Marcinho!!!
Deus te acolha meu querido Sr. Osvaldo, com muito amor e na eterna paz.
Carinho e gratidão eternos. De sua "filha" adotiva de coração.

Maria da Conceição Ramalho - March 20, 2019 at 03:07 PM

“

Osvaldo, você passou na vida de minha família, por pouco tempo, mas você deixou-nos
marcas que jamais serão apagadas de nossas mentes: honestidade, sinceridade e
sobretudo o caráter da dignidade!
Feliz viagem, com certeza o nosso Pai Celestial receberá você com alegria, pelo seu
exemplo de vida nesta terra!
Você sempre estará em nossas vidas!
A família Celestino, sentirá saudades!
Frank Celestino - March 20, 2019 at 04:42 PM

“

Tio não tenho palavras pra descrever o quanto o senhor vai fazer falta,olho pro muro que
separa nossa casa da sua e parece que estou te vendo lá assobiando pra chamar o
papai.mas o que me conforta é saber que mesmo o Sr não estando aqui no físico sei que
está no espírito em todos os lugares,nos confortando protegendo Flávia sua netinha lia
Lúcia em fim todos os seu.fica a saudade é saber que um dia em algum lugar do caminho
nos encontraremos e seguiremos juntos numa linda jornada
Cláudia Elaine Silva - March 20, 2019 at 07:17 PM

