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santos em toda a cidade.
Historiadora e autora de livros 

como “Viagem através das ruas de 
Bauru” e “Santos Populares”, Marcia 
Regina Nava Sobreira traça um pa-
ralelo sobre o assunto trazendo algu-
mas histórias e explicações a respeito 
de algumas nomeações (leia mais nas 
próximas páginas).

Religiosos dão nomes a ruas, 
bairros e praças em Bauru
Santos, papas, padres, monsenhores, pastores e lideranças espíritas com trajetória 
de relevância para a comunidade são lembrados cotidianamente em vários endereços

MARCELE TONELLI

A última semana foi marcada pelo 
anúncio da beatificação de ma-
dre Clélia Merloni, fundadora 

do Instituto das Apóstolas do Sagrado 
Coração de Jesus (IASCJ), mantenedor 
da Universidade do Sagrado Coração 
(USC). Esta edição do JC Bairros traz 
nomes de outros religiosos importantes 
e que ficaram eternizados em nomes 
de ruas, avenidas, praças e bairros de 
Bauru.

Ligada à missão proposta por ma-
dre Clélia, a irmã Arminda Sbríssia, 
que teve papel fundamental na im-
plantação da antiga Faculdade de Fi-
losofia Ciência e Letras (Fafil), atual 
USC, por exemplo, dá nome para a 
rua que abriga a universidade no Jar-
dim Brasil (leia mais abaixo).

Outros religiosos com trajetória de 
relevância para a comunidade tam-
bém são lembrados cotidianamente 
em vários endereços.

•359 BAIRROS
O município possui, atualmente, 

359 bairros,segundo a prefeitura mu-
nicipal. Entre eles, vários possuem 
nomes de santos como, por exemplo, 
a Vila Santa Luzia, Parque Santa Te-
rezinha, Parque São Geraldo, Vila São 
Manuel, Vila Santa Clara, Parque San-
ta Cândida, Santa Fé, Parque Santa Ed-
wirges (apesar de o nome da santa não 
ter “r” em sua grafia), entre outros.

Em praças, o papa João Paulo II, 
padre Adriano, São Francisco de As-
sis e o espírita Allan Kardec são lem-
brados.

Já nas avenidas e ruas nomes como 
o de Nossa Senhora de Fátima, Padre 
Francisco Van Der Maas, Padre João, 
Padre Nóbrega, Padre Giuseppe Vi-
lardi, Padre Plínio, Santa Paula, San-
to Antônio, Monsenhor Claro, San-
ta Adelina, São Ivo, Santa Matilde, 
além de alguns pastores e nomes do 
espiritismo estão entre os eterniza-
dos. Sendo que, curiosamente, o Jar-
dim Redentor, nas imediações do ce-
mitério municipal, é o perímetro com 
maior número de ruas com nomes de 

Rua irmã 
Arminda, no 
Jardim Brasil, 
eterniza nome 
de religiosa 
precursora de 
universidade 
em Bauru 

Católica e professora, Carla 
Grimaldi Franco conhece a 

história da irmã Arminda, que 
deu nome à rua em que ela 

mora no Jardim Brasil
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Em Piraquara (PR), 14 
de junho de 1920, nascia 
Arminda Sbríssa, filha de 
Ferdinando e Arminda, 
casal humilde e pais de 
muitos filhos. Concluiu o 

 XQuem foi a irmã   
  Arminda Sbríssia?

USC/Divulgação

Inauguração simbólica da 
Irmã Arminda de rua em sua 
homenagem

USC/Divulgação

Ensino Médio no Colégio 
do Sagrado Coração de 
Jesus em Cafelândia. Em 
1936, ela ingressou para 
o Instituto das Apóstolas 
do Sagrado Coração de 
Jesus (IASCJ). A partir 
daí, foi personagem central 
dos primeiros anos da 
Fafil, sendo a primeira 
diretora da unidade e 
lançando as raízes da USC, 
junto à irmã Clara Milani, 
do Colégio São José.

“Não é à toa que a 
USC fica localizada 
em uma rua que leva o 
nome de uma mulher 
importantíssima e 

responsável por grandes 
feitos”, diz a irmã Susana 
de Jesus Fadel, reitora da 
USC.

Aos 87 anos, a 
irmã Lucília Rozeto, amiga 
da irmã Arminda, lembra: 
“A vida dela era a Fafil. 
Ela era muito respeitada 
e conhecida na cidade, 
mas ao mesmo tempo 
uma figura muito simples. 
Moramos anos e anos juntas 
na rua Antônio Alves.”

Irmã Arminda faleceu 
em 1965, aos 45 anos, em 
virtude de um câncer. Sua 
frase “Uma construção não 
começa pela cúpula. A ela 
chegar-se-á, com tempo e 
persistência, se os alicerces 
forem bem lançados” ficou 
eternizada.

•COINCIDÊNCIA! 
Mas será que os 

moradores desses locais 
conhecem a história 
por trás dos nomes dos 
religiosos?

Carla Grimaldi Franco, 
50 anos, mora há 11 anos 
no mesmo endereço, na rua 
Irmã Arminda. Católica 
e, coincidentemente 
professora de uma escola 
que integra a rede do 
Sagrado Coração de Jesus 
na cidade, ela conhece 
a história da irmã que 
dá nome à rua em que 
mora. “A irmã Arminda 
foi muito importante 

para Bauru, ela trouxe a 
universidade para cá. Estou 
sempre em contato com a 
história da madre Clélia, 
que foi a precursora de 
tudo. Morar aqui tem um 
sentido especial”, pontua 
Carla, que mantém em casa 
um pequeno altar com a 
imagem de santos e com 
a presença da cruz e da 
Bíblia.

Jardim Redentor: 
maioria das ruas 
tem nome de santos.
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