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Antônio Moraes Filho
Antônio Moraes Filho nasceu na cidade de São José do Rio 

Preto/SP, em 19 de julho de 1944. É técnico em administração de 
empresas e advogado, formado pela FIEO. É filho do Sr. Antônio 
Moraes Matas e da Sra. Marcolina Alves da Rocha, que constituíram 
uma família de 11 filhos, sendo que dois deles, Izidio e João Moraes, 
também residiram e trabalharam em Osasco.

Na juventude, para ajudar no sustento da família, foi lavrador e 
auxiliar de farmácia. Também foi comerciante e corretor de imóveis. 
De 1968 a 1975, honrou os quadros da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, instituição que em 15 de dezembro de 2021 completou 190 
anos. Como policial militar, recebeu dois troféus e um cartão de prata 
em reconhecimento por seu trabalho na travessia de estudantes da 
Escola Estadual Lucy Anna Cardoso Latorre, no Jardim das Flores.

Em 1980, ao lado de Bognar e Enilson Lopes, teve grande 
participação na criação do Diretório Municipal do Partido Popular, sob 
a liderança de Tancredo Neves e Olavo Setúbal. Foi assessor do então 
deputado estadual Carlos Fernando Zuppo. Em 1982, foi eleito 
vereador pelo PTB para a VI Legislatura, quando atuou ao lado dos 
vereadores Sirol, Dr. Cury, Jesus, Samuel, Tonca, José Davi, Mario 
Luiz, Achoute Sanazar, Hugo Crepaldi, dentre outros.

Por um período, foi funcionário desta Casa e, depois, da Prefeitura 

Marcos Antônio Moraes
Marcos Antônio Moraes nasceu em 2 de agosto de 1953 na cidade 

de Óleo, nome derivado de uma grande árvore, sob a qual tropeiros e 
viajantes rumo a Campos Novos descansavam em fins dos anos 1890.

Marcão dos Troféus, como é popularmente conhecido, é filho do 
inesquecível Sr. Deolindo Esteves Moraes e da Sra. Balbina Arantes 
Moraes. São seus irmãos o inesquecível Deolindo Júnior, que partiu 
prematuramente, e o caçula Eduardo.

Em 1960, buscando novas oportunidades na vida, a família mudou-
se para a capital paulista, no então bairro de Osasco, onde foram 
residir na Rua Princesa Isabel, na Vila Isabel, onde mora até hoje.

Marcão tinha nove anos quando Osasco foi emancipada e, desde 
essa época, já era um verdadeiro apaixonado por futebol, tanto que toda 
sua vida está ligada a este esporte. Por ser um zagueiro central como 
poucos, bem como um grande artilheiro, em sua juventude foi convidado 
para integrar os mais representativos times de Osasco e região.

Entre outros, integrou o time de grandes empresas como Mafersa, 
Santista, Cobrasma, Sambra e White Martins. Defendeu também o 
Vila Isabel, o Duque e o Delta e, em cada um desses, literalmente 
“vestiu a camisa”.

Dentre tantos amigos que fez no futebol, lembra com carinho do 
saudoso “Báia”, filho de imigrantes poloneses. Eles se consideravam 
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de Osasco. Foi também assistente parlamentar na Assembleia Legislativa. Desde 2005, exerce a advocacia.
Há 51 anos é casado com a Sra. Hilda Ferreira Moraes, com quem teve dois filhos, o inesquecível José 

Antônio, que partiu prematuramente, e Vinícius Antônio Moraes. Hilda é sobrinha de Hildebrando de Lima, 
saudoso funcionário da Cobrasma que denomina uma das mais importantes avenidas de nossa cidade.

Hildebrando nasceu em Cotia, em 20 de fevereiro de 1922. Morador do Km 18 desde 1927, faleceu aos 
28 anos em 13 de março de 1950, logo após um grave acidente na empresa.

irmãos. Juntos, montaram uma loja de materiais esportivos. Marcão passou, então, a confeccionar troféus 
em sua própria casa, quando passou a ser conhecido como Marcão dos Troféus.

É casado com a Sra. Lenir Leite Souza Moraes e tem três filhos: Márcio, Bruno e Caroline. Tem também 
cinco netos: Mayan (12), Cauã (9), Sophia (8), Ana Clara (7) e a caçulinha Gabriela (6). Por ser uma atividade 
profissional já tradicional na família, seu segundo filho, Bruno, está dando prosseguimento à empresa, sempre 
com muita dedicação, como o pai. Além do futebol, se tivermos que encontrar mais uma grande referência na 
vida de Marcão dos Troféus, sem dúvida alguma será seu imenso carisma e o dom de fazer amizades. Sua 
vida é marcada pelo amor à família, sua paixão pelo futebol e por ter conquistado muitos, muitos amigos.



Maria Cristina Corredor Amaral 

Maria Cristina Corredor Amaral é osasquense, nascida em 16 
de abril de 1964 em uma família de moradores pioneiros da Vila 
Borali, que lá chegaram em 1947. Seus avós maternos 
imigraram da Polônia, e o paterno da Itália. Já sua avó, morava 
em Bragança Paulista. Seus pais são os saudosos Sr. Manoel 
Corredor e Sra. Christina Crucense Corredor.

Seu pai foi soldado do Exército Brasileiro, tendo sido 
expedicionário da Segunda Guerra Mundial. Sua mãe é 
lembrada com muito carinho, e sempre foi uma pessoa 
extremamente caridosa.

Aos 13 anos, iniciou sua trajetória profissional, trabalhando no 
comércio, na indústria e no setor bancário. Ingressou na esfera 
pública em 2009, quando foi eleita pela comunidade como 
conselheira gestora do pronto-socorro André Sacco, na Vila 
Pestana.

Em 2011, representou o usuário do SUS em Brasília. Em 
2013, foi nomeada chefe administrativa no mesmo pronto-
socorro. Nessa função, atuou em prol da saúde dos munícipes, 
conhecendo de perto a responsabilidade de se trabalhar 
diretamente com a vida e, de forma especial, na esfera do atendimento psiquiátrico.

Atualmente, participa de forma voluntária de um projeto social que estimula a prática de 
esportes, e que contempla cerca de 300 crianças, com idades entre 7 e 14 anos. Sua relação com 
Osasco é de amor e gratidão, pois foi aqui que ela nasceu e criou sua família. Cristina é casada 
com Edison Amaral e é mãe de três filhos: Thiago, Rafael e Bruna. Recentemente foi presenteada 
com chegada da netinha Isabella.



Calor e emoção são os destaques da 26ª edição do 
Programa Nossa História

Marcão dos Troféus, Antônio Moraes Filho e Maria Cristina Corredor foram os homenageados

Por Ana Luisa Rodrigues

Dedicar os dias para a família e para a cidade em que vive. Esse é o objetivo dos homenageados na 26ª 
edição do Programa Nossa História, realizado na manhã desta quinta-feira (03). Antes das 10 horas, a 
temperatura já estava alta, em torno de 25 graus, típico dia de verão, com o céu imensamente azul. As cores do 
verão davam o tom para as falas curtas, mas emocionadas dos convidados para a solenidade.

Vereador da VI Legislatura da Câmara de Osasco (01/02/1983 a 
31/12/1988), Antônio Moraes Filho conduziu e hasteou a bandeira do 
Brasil. Entre 1968 e 1975, ele integrou os quadros da Polícia Militar. No 
início da década de 1980, criou o Diretório Municipal do Partido Popular ao 
lado dos amigos Enilson Lopes e Sebastião Bognar. Atuou como assessor 
do então deputado estadual Carlos Fernando Zuppo e, em 1982, foi eleito 
vereador pelo PTB. Pai de dois filhos, é casado com Hilda Ferreira 
Moraes, sobrinha de Hildebrando de Lima, que dá nome a uma das 
principais vias da cidade.

“Agradeço aos organizadores do evento por essa iniciativa, 
especialmente ao Bognar, um amigo de muitos anos. Aqui estive durante 
seis anos como vereador e outros como funcionário. Hoje trabalho na 
prefeitura e continuo dando minha contribuição a essa cidade”, afirmou 
Moraes.

Conhecido como Marcão dos Troféus, Marcos Antônio Moraes, sempre 
foi apaixonado pelo futebol. Era um daqueles garotos que não perdia a 
oportunidade de bater bola e era sempre convidado para jogar em alguma 
equipe. Adulto, integrou equipes de empresas como Mafersa, Cobrasma, 

Sambra e White Martins. Defendeu 
o Vila Isabel, Duque e Delta.

Casado e pai de três filhos, 
Marcão dos Troféus fez do esporte 
sua profissão. Quando o futebol era só um lazer, já levava muitos troféus 
para casa. E, por isso, fabricar troféus virou profissão. Em casa mesmo 
começou a confeccionar troféus e assim ganhou o apelido.

“Eu circulo pelos corredores da Câmara Municipal desde 1978. Aqui eu 
conheci muita gente, fiz muitas amizades e isso é muito importante. Quero 
agradecer a todos os amigos que fizeram esse convite, porque para mim é 
uma emoção sensacional”, disse Marcão dos Troféus.

A osasquense Maria Cristina Corredor Amador compareceu 
acompanhada da família e, em especial, da netinha Isabella. Seu pai foi 
expedicionário da 2ª Guerra Mundial e sua mãe, a força da casa. Desde 
2009, Cristina Corredor dedica-se aos serviços públicos, já atuou na rede 
municipal de saúde como conselheira e como gestora. Atualmente, é 
voluntária em um projeto social que estimula a prática de esportes e 
atende cerca de 300 crianças.

“Para mim é uma honra estar 
aqui. Tenho muito orgulho da nossa 
cidade e da minha família, que veio 
pra cá e ajudou a construir nossa 

cidade”, destacou.
O presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Rogério 

Santos (PL), manifestou a alegria de homenagear pessoas que dedicam 
suas vidas a Osasco e à família. E fez uma comparação da dedicação 
dessas pessoas àqueles que recebem troféus em uma competição. “As 
equipes e pessoas que entram em uma competição têm a ilusão de estar 
ali disputando um troféu. Mas, o troféu é muito mais que isso, é um 
símbolo daqueles que não desistem e que se esforçaram um pouco mais. 
E, em reconhecimento a essa dedicação, recebem um troféu”, comentou 
o parlamentar, ao explicar que o fato de não receber um troféu não 
significa que o competidor não o tenha merecido ou não tenha se 
dedicado. "A dedicação à cidade e a família é um troféu".

A dedicação dessas pessoas à cidade de Osasco, o trabalho que 
realizaram, também foi apontada pelo vice-presidente da Frente Parlamentar, 
Josias da Juco (PSD). “Sempre que eu venho a esta solenidade, eu dedico o 
dia a Deus e agradeço pela oportunidade de estar aqui ao lado de pessoas 
que ajudam a melhorar a cidade de Osasco”, ressaltou.


