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José Fortunato Sirol
Nascido em Osasco, no bairro Presidente Altino, em 27 de fevereiro de 

1941, José Fortunato Sirol é filho do Sr. Antônio Sirol e da Sra. Irides Romitto 
Sirol, imigrantes italianos que foram trabalhar na lavoura, em fazendas na 
cidade de Itu.

Mudaram-se para Osasco por volta de 1930. Seu pai foi trabalhar no 
frigorífico Wilson, onde mais tarde Sirol também trabalhou. Em 1947, a família 
se mudou de Presidente Altino para o sítio Córrego Rico, próximo à fazenda 
Baronesa e da área conhecida como “Capelinha”.

O sítio foi adquirido de outro importante osasquense, o Sr. Benedicto 
Weschenfelder, hoje nome de escola no bairro IAPI e pai do Prof. Waldomiro, 
um dos grandes nomes da educação e da ciência em nossa cidade.

Os primeiros anos de aprendizado escolar de Sirol foram na Escola Rural 
da Fazenda Baronesa, na Escola do Piratininga e no Bittencourt. Da Capelinha 

Gurupy Martins
Wisney Martins de Souza nasceu na cidade de Gurupi, no estado do 

Tocantins, em 16 de maio de 1966. O município está situado às margens da 
BR 153 na região Sul do estado, tendo completado 63 anos em 2021. Fica 
distante pouco mais de 700 quilômetros de Brasília, e hoje conta com quase 
90 mil habitantes distribuídos por seus 1.836 km². De tanto falar de sua terra 
natal, ficou carinhosamente conhecido como “Gurupy” Paulista. 

Sempre atuante na política, foi um árduo defensor da emancipação do 
norte de Goiás, que culminou na criação de Tocantins como unidade 
federativa brasileira, em outubro de 1988.

Chegou em São Paulo em 19 de fevereiro de 1986 e escolheu para formar sua 
família uma pessoa do estado de Pernambuco, a Sra. Maria de Lourdes Martins 
de Souza. O casal tem duas filhas. Pryscila, que estuda nutrição na Unicamp, e 

Profª Magda Ferrari
Magda Camargo Barbosa Ferrari, nascida em 8 de janeiro de 1979, é a 

segunda filha do Sr. Jesuíno de Freitas Barbosa, osasquense, e da Sra. 
Matilde da Graça Camargo Barbosa, nascida em Santa Adélia/SP, e que 
aqui chegou em 1974. É irmã de Fabiana, Renata e Débora.

O avô paterno de Magda, Sr. Tertuliano de Freitas Barbosa, migrou da 
cidade de Espinosa/MG por volta de 1950 e, em Osasco, constituiu família 
com a Sra. Luiza de Freitas. 

A família de cinco filhos vive desde 1955 no Jardim Sindona, bairro onde 
Seu Barbosa, sempre muito querido e respeitado pelos moradores, tinha 
uma barbearia. Falecido em 1994, tem uma praça com seu nome na Av. 
José Lourenço, que antigamente era conhecida como Estrada da Boiada.

Magda estudou na E.E Professor Benedito Caldeira e na Fundação 
Bradesco. Formou-se em pedagogia em 2010. Sua outra grande 
conquista foi em 2019, quando graduou-se em direito. Hoje está se 
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até o Bittencourt era uma verdadeira viagem, muitas vezes feita a pé, ou nos ônibus da Viação Guerra.
Fez “admissão” no Colégio Duque de Caxias e datilografia na Escola Comercial do Professor Plácido. Formou-se em 

administração de empresas pela Faculdade Amador Aguiar.
Em 4 de julho de 1955, começou a trabalhar no frigorífico Wilson, onde adquiriu vasta experiência na área de contabilidade, sob 

orientação do inesquecível e exemplar profissional Sr. Diogo Villar.
Convidado pelo primeiro prefeito de Osasco, Hirant Sanazar, foi um dos primeiros servidores da prefeitura na época da 

emancipação de nosso município. Vinte anos depois, em 1982, foi indicado, candidato e eleito vereador da 6ª Legislatura. Depois, 
durante anos, foi assessor e acompanhou o também vereador e vice-prefeito Dr. Faisal Cury.

Por ter conhecido por meio de seus pais a importância dos valores familiares, Sirol casou-se em 1967 com a Sra. Ilda Longhi e 
formaram uma linda família. Ilda é professora por vocação, sendo que suas filhas seguiram a mesma profissão. Letícia, primeira 
filha do casal, é mãe da Júlia e da Luiza. A segunda filha, Carolina, é mãe da Luana, do Gustavo e do Marcelo.

Jacqueliny, que está cursando letras na USP. Formar e poder vivenciar cada dia com sua família é sua grande realização pessoal.
Gurupy é formado em jornalismo pela Fundação Cásper Líbero, com especialização em marketing político. Fez estágio e atuou por anos 

como repórter e âncora do programa Cidade Alerta, na Rádio Nova Difusora, e teve também uma brilhante passagem pela Rádio Globo.
Foi assessor de imprensa da Câmara de Osasco na presidência dos vereadores José dos Santos Sasso e José Barbosa Coelho. É 

produtor e apresentador do programa Câmara Notícias, que veicula para toda a população os acontecimentos do legislativo osasquense.

especializando nas áreas militar e eleitoral.
Em 1999, tornou-se mãe de Ana Beatriz. Como nada é por acaso, aqui em Osasco, em 7 de janeiro de 1910, Dimitri Sensaud de 

Lavaud voou pela primeira vez na América do Sul e, agora, Ana Beatriz está formada em aviação civil, almejando ser pilota de avião.
No ano 2000, Magda casou-se com o pai de Ana Beatriz, o jovem Cláudio Roberto Ferrari. Porém, uma fatalidade o levou logo no 

início de 2005.
Movida pelos desafios que a vida proporciona, em 2015, na EMEF Josias Baptista Pastor, que fica na Zona Norte de Osasco, iniciou 

sua caminhada na área de gestão escolar. Em 2017 passou a dirigir a EMEIEF Messias Gonçalves da Silva, no Jardim Santa Maria.
Seu grande desafio aconteceu em 2021, quando passou a dirigir uma escola com 1.900 alunos e mais de 250 funcionários. É a 

atual diretora do Centro de Educação Unificada José Saramago. Juntamente com uma equipe profissional e competente, que vê a 
educação como uma grande causa, Magda tem se dedicado, com muita responsabilidade, cada dia de sua vida a essa nobre missão.



11ª Edição do Programa Nossa História acontece na 
véspera do Dia da Bandeira

Garoa não atrapalhou o tradicional hasteamento de bandeiras das quintas-feiras

Por Ana Luísa Rodrigues

Nesta quinta-feira (18), às vésperas do Dia da 
Bandeira, uma garoa fina caiu sobre os ombros dos 
convidados para hastear os pavilhões na Câmara 
Municipal de Osasco. O Programa Nossa História, 
iniciativa da Frente Parlamentar Nossa História, 
promoveu sua 11ª edição, convidando o ex-vereador 
José Fortunato Sirol para hastear a bandeira do Brasil; o 
jornalista Gurupy Martins para hastear a bandeira de 
São Paulo; e a professora Magda Camargo Barbosa 
Ferrari para hastear a bandeira de Osasco.

Diretora do Centro Educacional Unificado José 
Saramago, Magda Ferreira é de família osasquense. 
Seu avô paterno chegou de Minas Gerais em 1950 e, ao 
lado de Luiza de Freitas, constituiu família e construiu 
uma história no Jd. Jaguaribe, bairro onde Magda ainda 
reside. Filha de Jesuíno Freitas Barbosa e Matilde da Graça Camargo Barbosa, Magda agradeceu sua família 
pelas oportunidades que teve. “Eu só tenho a agradecer, especialmente à minha mãe à minha família. Acordo todos 
os dias com amor, fé e gratidão. Quero agradecer ao meu amigo Josias, à secretaria de Educação (especialmente 
ao Toste), que acreditaram em mim. Mas, sei que graças à minha estrutura familiar, sou o que sou”, disse Magda.

Jornalista, produtor e apresentador na TV Câmara Osasco, Wisney "Gurupy" Martins chegou em Osasco no 
ano de 1986, onde casou-se, teve duas filhas e fez carreira no rádio. Por anos, foi âncora do Programa Cidade 
Alerta, da Rádio Nova Difusora. Na Câmara Municipal, foi assessor de impressa de dois presidentes - José dos 
Santos Sasso e José Barbosa Coelho. São mais de 30 anos de trabalho dedicados ao serviço público. Wisney 

Martins é conhecido como "Gurupy", justamente por ter 
nascido na cidade de Gurupi, no Tocantins. 
Curiosamente, em Gurupi, Wisney é conhecido como 
"Osasco". “Minha história com as cidades que amo 
continuam se misturando”, brinca o jornalista.

“É um prazer estar fazendo parte dessa festa bonita, 
muito obrigado”, falou Gurupy, que agradeceu 
especialmente o presidente da Câmara de Osasco, 
vereador Ribamar Silva, e o ex-vereador Sebastião 
Bognar, atual assessor do vereador Rogério Santos e 
organizador do Programa Nossa História.

Aos 80 anos, José Fortunato Sirol, filho de italianos 
que chegaram em Osasco por volta de 1930, tem uma 
biografia cheia de histórias. Inclusive por ter sido um dos 
primeiros servidores públicos do município de Osasco. 

Foi eleito vereador em 1982, na 6ª Legislatura, e também obteve experiências no Poder Executivo municipal. Desta 
vez, Sirol preferiu falar pouco. “Eu não sou bom de usar a palavra. Mas, aproveito para cumprimentar a todos e 
agradecer pelo convite. Quero registrar minha satisfação por estar participando desse evento que me deixa muito 
orgulhoso. Agradeço pela oportunidade”, esclareceu Sirol, que estava acompanhado da esposa e professora Ilda 
Longhi.

Presidente da Frente Parlamentar, o vereador Rogério Santos (PL) agradeceu a todos que hastearam as 
bandeiras, lembrando a cada um a importância de suas profissões e a contribuição que dão para Osasco.

“Gurupy, vocês comunicadores fazem de seu trabalho uma ação para dar visibilidade aos acontecimentos. 
Magda, apesar de diretora de uma escola tão importante, seu título mais nobre é ser professora. Tudo passa pela 
educação e os professores realmente trabalham para a 
evolução da cidade. Sirol, todos os que passam pelo 
poder público são semeadores. Cada um semeia o que 
traz, e o senhor trouxe boas sementes”, afirmou Rogério 
Santos.

O vereador Josias da Juco (PSD) reforçou os 
agradecimentos de Rogério Santos e falou sobre o papel 
das pessoas na história de Osasco. “Esse é um 
momento especial para Câmara Municipal. Estava 
observando a biografia dos que estão aqui hoje. O ato do 
hasteamento é nobre e esperamos alcançar muitas 
pessoas. E as biografias dos convidados que estão aqui 
contam a histórias de seus pais, de suas próprias vidas e 
de onde trabalham. Estamos aqui colhendo frutos 
daqueles que semearam”, exaltou Josias.


