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Adauto
Adauto Leonildo de Souza, conhecido carinhosamente como 

Adauto, nasceu em Osasco em 8 de novembro de 1962. Seu pai, Sr. 
Francisco Antônio de Souza e sua saudosa mãe, Sra. Leonina Maria de 
Souza, chegaram aqui no ano de 1961.

O jovem casal mudou-se para cá em busca de uma vida melhor, 
devido às dificuldades que viviam em sua terra de origem. Pouco 
tempo depois, em 1962, ainda no primeiro ano da emancipação de 
Osasco, nasceu Adauto, primeiro filho de uma família de nove irmãos.

Devido a uma oportunidade de trabalho que surgiu para seus pais 
nas colheitas de Mandaguari, Adauto acabou sendo registrado na 
cidade paranaense, e não em Osasco, local em que de fato nasceu.

Em meados de 1971, com sua família retornou à sua verdadeira 
terra natal. Foi presidente do Centro Cívico, na E.E. Prof. Josué 
Benedicto Mendes, popularmente chamada de “Verdão”, e estudou na 
E.E. Francisco Matarazzo Sobrinho.

Juliana Yanagimori
Nascida na cidade de São Caetano do Sul/SP em 6 de junho de 

1977, Juliana Yanagimori é filha do casal Dr. Ziró Yanagimori e Dra. 
Eurica Yanagimori, renomados dentistas de nossa cidade.

No ano 2000, formou-se pela Universidade Guarulhos, tendo se 
especializado em Periodontia e Implantodontia pela Associação 
Paulista de Cirurgiões Dentistas – APCD. Desde sempre, em toda sua 
trajetória profissional, seguiu os passos de seus pais.

É atuante na APCD e pertence à Comissão de Ética do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo – Regional Osasco. É também 
Coordenadora Municipal de Saúde Bucal. Dedica-se, de forma especial, 
à inovação e aprimoramento do atendimento público nesta área.

Exercendo sua profissão com verdadeira paixão e dedicação, Dra. 
Juliana também atende em consultório particular, onde seus pais 
trabalham. Pessoa de caráter ilibado, sempre se dedicou ao próximo 

José Rafael da Silva
Osasquense de coração, José Rafael da Silva nasceu em 

Camanducaia, Minas Gerais, no dia 18 de agosto de 1946. Mudou-se 
para Osasco ainda criança, em 1954. Com seu esforço, conquistou 
uma bolsa de estudos para cursar o colegial técnico no lendário Liceu 
Eduardo Prado, em São Paulo.

Sua liderança se manifestou logo cedo, destacando-se como líder 
estudantil. Em 1976, foi candidato a vice-prefeito de Osasco. Formado em 
ciências econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas e 
Administrativas de Osasco, a FEAO, construiu uma sólida carreira nas 
empresas de grande porte, entre elas Cobrasma, Braseixos, Arno e CESP.

Por sua dedicação e competência, deixou sua marca como grande 
profissional. Por sua maneira de ser, pelo ser humano que é, deixou 
também grandes amigos.

É membro da Loja Maçônica Marquês do Herval. Foi presidente do 
Rotary Club Osasco e governador assistente do Distrito Rotário 4610. 

Biografia

Fez catequese no antigo Barracão das Freiras, na rua Piacatu. Guarda boas recordações do aprendizado que teve ao lado de pessoas 
que colaboraram em sua formação pessoal, entre os quais o Sr. Darci, Sr. Francisco, Tia Nair, Dona Terezinha e Padre Domingos Barbé.

Como coordenador de catequese, tem forte atuação comunitária na Paróquia São José Operário, anunciando e promovendo 
eventos. Trabalhou na Fundação Bradesco, no Banco Itaú, Banespa, Prodesp, C&A e foi professor de datilografia e digitação.

Sua maior alegria foi ter se tornado representante de sua comunidade na Câmara de Osasco, desempenhando importante 
trabalho social na região do Jardim Munhoz, com atenção voltada para crianças, jovens, idosos e pessoas carentes.

Adauto tem quatro filhos:  Eduardo, Henrique, Patrícia e Danilo.

com muito respeito, vivenciando todos os ensinamentos recebidos de sua família, que é uma das mais tradicionais de nossa cidade.
Entre outras características de sua personalidade e formação, destaca-se também sua alta consciência cívica e patriótica. Dra. 

Juliana tem dois filhos: Murilo e Carlos Eduardo.

É também diretor da Associação Comercial e Empresarial de Osasco.
Em junho de 2015, a histórica Associação Atlética Floresta corria o sério risco de acabar. Fundada em 8 de outubro de 1916, o 

centenário Floresta tem sua história extremamente ligada à de nossa cidade.
Com 105 anos completados recentemente, foi no Floresta que se deram grandes e importantes passos das principais instituições 

de Osasco, destacando-se a Associação Comercial, o Rotary e, especialmente, o movimento pela emancipação de Osasco.
Florestano de alma e coração, nos últimos anos José Rafael se dedicou total e plenamente à presidência do clube e, ao lado de 

outras grandes personalidades, salvou com muita dedicação e responsabilidade, e está restaurando este patrimônio histórico de 
nossa cidade.

Há 49 anos é casado com a Sra. Terezinha Crivelli, que é professora e empresária. O casal tem duas filhas: Fernanda e Flávia, e 
duas netas: Maria Eduarda e Maria Luiza.



10ª edição do Programa Nossa História relembra o 
clube mais tradicional da cidade

Representantes do Clube Floresta e de tradicional família de dentistas da cidade hasteiam as bandeiras

Por Ana Luísa Rodrigues

Histórias da Associação Atlética Floresta foram 
contadas na manhã desta quinta-feira (11), durante 
a 10ª Edição do Programa Nossa História. O clube 
foi fundado em 1916 e faz parte da história de 
Osasco. Em seu terreno, pisaram homens que 
construíram a cidade, entre eles Antônio Agu, o 
fundador. As histórias desta agremiação foram 
contadas pelo mineiro de nascimento e osasquense 
de coração, José Rafael da Silva, que hasteou a 
bandeira de Osasco nesta manhã.

José Rafael da Silva é "florestano" apaixonado e 
dedica-se a manter a história e o clube vivos. “A 
primeira reunião da maçonaria na região foi feita no 
salão de eventos do Floresta e do Rotary Club 

Osasco, antes de ser fundado, da Juco, da Pestalozzi, etc. Tudo o que aconteceu de importante em nossa 
cidade aconteceu ali no Floresta”, comentou Silva, ao recordar das histórias que viveu e ouviu.

A bandeira do estado de São Paulo foi conduzida pela dra. Juliana Yanagimori, filha dos drs. Ziró e Eurica 
Yanaguimori, todos dentistas. Servidora pública efetiva e coordenadora de Saúde Bucal no município de 
Osasco, Juliana agradeceu à Frente Parlamentar pelo convite para participar do evento e prestou 
homenagem a todos os profissionais da saúde.

“A todos os amigos que estão vivendo esse momento comigo aqui, que nós possamos encontrar um 
lugar para ocupar e ao encontrá-lo. Que nós 
possamos contribuir para o desenvolvimento da 
cidade”, comentou Juliana ao parabenizar os 
dentistas que prestam serviços na cidade e ao 
agradecer seus pais.

Responsável pelo hasteamento da bandeira do 
Brasil, o vereador Adauto (PDT) falou sobre a 
importância da retomada dos atos cívicos. Confesso 
que senti o peso da responsabilidade de carregar 
essa bandeira nos meus braços. É um ato cívico 
muito antigo e importante, que precisa ser 
valorizado. Nossas crianças precisam aprender a 
cantar o Hino de Osasco e o Hino Nacional”, disse o 
parlamentar.

prefeitura e com a população. Por isso, tem dado 
muito apoio às realizações da Frente Parlamentar”, 
contou o parlamentar, que também agradeceu aos 
servidores da Saúde pelos serviços prestados 
durante a pandemia.

“Agradeço a todos os servidores da Saúde que 
me fazem lembrar o que o ex-vereador Sebastião 
Bognar me falou uma vez sobre fazer o que está em 
nosso coração. É importante resgatar a importância 
do amor e do fazer o melhor para as pessoas”, 
agradeceu o vereador.

Vale destacar que Sebastião Bognar é 
atualmente servidor público da Câmara de Osasco e 
organizador do Programa Nossa História.

Presidente da Frente Parlamentar Nossa História, o vereador Rogério Santos (PL) concordou com 
Adauto e falou sobre a necessidade de valorizar o resgate do civismo. “Eu sinto esse peso cada vez que 
pego cada uma das nossas bandeiras. A frente parlamentar que realiza essa décima edição hoje tem esse 
propósito de resgatar nosso civismo e patriotismo, lembrando sempre que a história se faz com pessoas. 
Cada evento da história só é importante devido às pessoas, pessoas que assumiram responsabilidades”, 
declarou.

Josias da Juco (PSD) aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio recebido do presidente da 
Câmara, Ribamar Silva (PSD). “O Ribamar está preocupado com a relação institucional da Câmara com a 


