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Emerson Márcio Vitalino
Emerson Márcio Vitalino nasceu na capital paulista em 19 de 

março de 1985. Morador da periferia de Osasco, desde os cinco anos 
de idade já lutava pelo seu sustento. Vendia doces, salgados e 
bolachas no lixão da cidade, sempre ajudando o pai, o Sr. José.

Aos 13 anos, as circunstâncias da vida o fizeram deixar os estudos 
para trabalhar em tempo integral. Foi balconista e cobrador de 
lotação. Quando terminou o ensino médio, ficou cinco anos sem 
frequentar os bancos escolares, mas jamais abandonou seus sonhos. 
Hoje Emerson é programador de software, sendo o primeiro da família 
a frequentar uma faculdade, graças a uma bolsa de estudos.

O espírito questionador e batalhador o acompanha desde criança, 
quando já não se conformava com o fato de ver pessoas morando nas 
ruas.  Não entendia o porquê de tantas diferenças sociais.

Alguns anos mais tarde, a indignação se transformou em ação. 
Emerson, que sempre atuou em trabalhos sociais, decidiu ingressar 
na política. Em 2016, um período de efervescência política e protestos 
históricos, especialmente na Av. Paulista, em São Paulo, e faltando 60 
dias para o término do prazo para a candidatura ao cargo de vereador, 
Emerson deu mais um passo rumo a um sonho e inscreveu-se.

Na ocasião, não foi eleito. Mas foi por pouco. Como a persistência é 
uma de suas características mais marcantes, em 2020 ele tentou de 
novo. Dessa vez, deu certo. Emerson ocupa uma das cadeiras da 
Câmara de Osasco, tendo como um de seus pilares a resistência e a 
luta contra as desigualdades sociais e raciais.

É casado com Maria Aparecida Dias Mota. Também é um 
apaixonado pelas artes marciais.

Ana Luisa Rodrigues
Ana Luisa Rodrigues nasceu em São Paulo em 27 de janeiro de 

1973. Filha do operador de áudio e vídeo, Heitor Rodrigues, e da 
empregada doméstica, Doralice de Jesus Rodrigues, se orgulha dos 
ensinamentos dos pais: estude muito, respeite a todos e seja honesta.

Paulistana, torcedora fervorosa do Corinthians, começou a trabalhar 
em Osasco em 2004, efetivando-se na Prefeitura de Osasco como 
professora de Educação Básica. Atuou como comissionada na 
Secretaria de Saúde, onde foi responsável pelo Apoio de Pessoal, braço 
dos recursos humanos, de 2006 a 2012.

Já na Secretaria de Esporte, divulgava as ações de todas as equipes 
e atletas da secretaria. Criou o Informativo do Esporte, que enviava por 
e-mail para mais de cinco mil cadastrados. Fotografava, redigia, 
diagramava, cuidava das equipes, especialmente do futsal na categoria 
menores e do ciclismo, suas duas paixões, desde sempre.

Defendia o esporte osasquense com muita garra, mostrando sua 
indignação ao menor sinal de desvio arbitral contra as equipes da cidade 
nas competições de que participavam. Participou da criação do Bolsa 
Atleta, que beneficia centenas de atletas osasquenses.

Torcedora de carteirinha das equipes brasileiras, em qualquer 
modalidade, passa noites em claro vibrando por qualquer brasileiro que 
esteja competindo na pista, na quadra, no campo ou no tatame. Participa 
do grupo Elas no Movimento Verde Amarelo do Esporte, que não tem 
vinculação política, e reúne centenas de mulheres aficionadas pelo 
esporte. Jogou vôlei durante mais de 20 anos e foi campeã regional por 
Presidente Prudente/SP várias vezes. Pedala com regularidade e 
incentiva a prática desportiva para o bem do corpo e da mente.

Biografia

Formada em pedagogia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e em jornalismo pela Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), também é pós-graduada em Gestão de Pessoas pela UNIFIEO e Comunicação 
Organizacional pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo.

Trabalhou com assessora de imprensa do então Esporte Clube Banespa, no início dos anos 2000. Cobriu os Jogos 
Mundiais de Verão, Superliga de Vôlei Masculino e Feminino, trabalhou como produtora e editora na TV Fronteira em 
Presidente Prudente, na TV Unesp como repórter e repórter esportiva no SporTV e na Band Sports, na cobertura do 
Campeonato Paulista de Motovelocidade. Como hobby, ainda hoje atua como fotógrafa em eventos de ciclismo na 
região do ABC, sempre aos finais de semana.

Entrou na Câmara Municipal em 2019 e é grande colaboradora do Programa Nossa História. Apaixonada pelas 
palavras, acredita que só a educação transforma e, se esta estiver em parceria com o esporte, muda o mundo.



Rubens Machado

Rubens Machado, ou Dr. Rubens, como é conhecido no meio 
jurídico, nasceu em 1965, no dia 12 de junho, véspera da data 
em que se comemora o padroeiro de nossa cidade, Santo 
Antônio. É filho do inesquecível casal Sr. Francisco Machado 
Sobrinho e Sra. Elsa Dias Martins. Francisco é migrante da 
cidade de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Dona Elsa é 
proveniente de Brasópolis, em Minas Gerais.

Moradores do Jardim Bela Vista, Dr. Rubens iniciou seus 
estudos na Escola Estadual Rosa Bonfiglioli. Estudou também 
no Colégio Oscar Pedroso Horta e no tradicional Ceneart. 
Formou-se em direito pelo Centro Universitário Fieo. É pós-
graduado pela FMU em Direito do Trabalho e, pela Universidade 
Anhanguera, em Direito Processual Civil. Dedicado aos 
estudos, está concluindo sua terceira pós-graduação, desta vez 
em Direito Imobiliário, pela Escola Paulista de Direito. É membro 
atuante da OAB Seccional Osasco, onde colabora intensamente 
na Comissão do Terceiro Setor.  É sócio-fundador do Escritório 
Machado, Luiz e Souza Advocacia e Negócios.

Com o coração ligado à cidade em que nasceu, Dr. Rubens 
tem admiração e profundo respeito por nossos emancipadores. 
Tornou-se associado da Ordem dos Emancipadores onde, ao 
lado da Dra. Judith Luiz da Silva e do Dr. Amarivaldo Aparecido 
de Souza, atua de forma voluntária, colaborando de forma 
decisiva com esta importante instituição. Além de ser um 
renomado advogado em nossa cidade, atua também como personal coaching. É radialista formado pelo 
Senac.

Dedicado e consciente de sua missão, quer compartilhar seu conhecimento. Está escrevendo seu 
terceiro livro. Seu grande sonho é criar uma fundação que ofereça aos jovens aprimoramento em leitura, 
escrita, fala, civismo, filosofia clássica, noções de história geopolítica, preparação de alimentos, respeito ao 
próximo e desenvolvimento do senso humanitário.



28ª Edição do Programa Nossa História homenageia 
corintianos

Coincidência reúne torcedores alvinegros na solenidade de hasteamento das bandeiras

Por Ana Luisa Rodrigues

O Corinthians esteve representado na 28ª Edição do Programa Nossa História, realizada nesta quinta-feira (17). 
Isso porque, coincidentemente, os três convidados para conduzir e hastear a bandeiras de Osasco, São Paulo e do 
Brasil, são torcedores fiéis do time do Parque São Jorge, defensores da democracia e apaixonados por Osasco.

Emerson Márcio Vitalino, o Emerson Osasco, tem o nome da cidade no apelido, é vereador, corintiano, questionador 
e batalhador. Ficou conhecido quando, em uma manifestação na Avenida Paulista, ergueu os punhos, silenciosamente, 
com a camisa estampando o rosto de Malcolm X. Um gesto ousado em meio a manifestações de opositores. Um gesto 
de luta, resistência e orgulho de ganhar espaços em que a população negra não costumava frequentar.

“O Corinthians foi fundado 22 anos depois da 
abolição da escravidão. E foi o primeiro clube a ter 
em seu elenco jogadores negros. É o símbolo da 
democracia, da luta, da resistência. A população 
negra e das periferias estão sempre lutando para 
conquistar espaços”, comentou o parlamentar ao 
lembrar-se das lutas e desafios enfrentados pela 
população negra ao longo da história da formação 
da cidade, do estado e do país. Consciente das suas 
origens e das suas conquistas, agradeceu, 
emocionado, à sua família, que sempre esteve ao 
seu lado. “Sou grato a meu pai, minha mãe e minha 
esposa, por me apoiarem em todos os momentos, 
por sempre estarem comigo, por me ajudarem”.

Corintiana fanática, apaixonada por esporte e 
pelas palavras, a jornalista e pedagoga Ana Luisa 
Rodrigues, conhecida em Osasco como Ana Júlia, 

conduziu e hasteou a bandeira de São Paulo e ouviu a canção que originou seu apelido. “Ganhei esse apelido 
quando cheguei para trabalhar em Osasco. Gosto dele, pois faz com que me identifique com a cidade que me 
adotou”, disse Ana Júlia, que trabalha na Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Osasco. “É muito difícil 
estar desse lado, mas é emocionante. Amo o estado 
de São Paulo, tanto quanto amo o Corinthians, um 
time que tem uma das histórias de democracia mais 
bonitas que conheço”, falou Ana Júlia, ao 
agradecer, especialmente, a diretora da 
Comunicação, Meire Borges, pela oportunidade de 
poder trabalhar com as palavras. Para Ana Júlia, é 
possível transformar o mundo através do esporte e 
da educação.

O osasquense e advogado Rubens Machado 
conduziu a bandeira da cidade. Para ele, o dia 
amanheceu democrático, quando ao abrir a janela, 
um arco-íris no céu cinzento dava as boas vindas ao 
dia que levantava. “Foi uma noite de chuva, mas abri 
a janela e estava lá um arco-íris bonito, mostrando 
que o dia seria especial”, contou Machado, ao 
agradecer as pessoas que construíram a história de 
Osasco. “Nós éramos um bairro que tinha bandeira e hino. As pessoas lutaram para que esse bairro se transformasse 
em uma das principais cidades do país. Temos bandeira, temos hino e temos um povo que luta”, frisou. Dr. Machado é 
voluntário da Ordem dos Emancipadores de Osasco, renomado advogado, personal coaching, radialista e escritor. 

Seu sonho é criar uma fundação que aprimore a 
formação dos jovens.

O vereador Michel Figueredo, também 
corintiano, esteve presente na solenidade, 
agradeceu a todos os presentes e destacou a 
importância dos homenageados. “Também sou 
corintiano e sei que cada um aqui, deixou sua marca, 
trabalhou, lutou e fez com que sejam sempre 
lembrados”.

Vice-presidente da Frente Parlamentar Nossa 
História, o vereador Josias da Juco agradeceu os 
convidados, falou sobre sua convivência com cada 
um deles e destacou o que cada um representa. 
“Agradeço a Deus por sempre ter a oportunidade de 
estar nesta solenidade, sempre com pessoas 
especiais. E valorizar essas histórias é muito 
importante para todos."


