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Comemoração aos 60 anos da JUCO



Daniela Yuri Barbosa de Andrade Cunha
Daniela Yuri Barbosa de Andrade Cunha nasceu na cidade de 

São Paulo. É a terceira filha do inesquecível Prof. Daniel 
Barbosa de Andrade e da Sra. Marilda Tamay de Andrade. 
Iniciou seus estudos no Colégio Costa Zavagli, no bairro 
Butantã, em São Paulo, onde cursou o ensino fundamental. Por 
incentivo dos pais, veio para Osasco estudar no tradicional 
Colégio Fernão Dias Pais, onde concluiu o ensino médio.

Formou-se em ciência biológicas, recebendo o título de aluna 
laureada de sua turma. Daniela descobriu sua vocação para o 
magistério ao lecionar no Colégio Municipal Pedro Augusto, em 
Recife, capital do estado de Pernambuco.  Então, não teve 
dúvidas – já era uma educadora!

Após retornar ao estado de São Paulo, ingressou 
definitivamente no magistério, seguindo os passos de seu pai, 
Prof. Daniel, do qual herdou a coragem, a determinação e o 
amor pela educação. Em 1998, por meio de concurso público, 
tornou-se professora titular de cargo efetivo em ciências físicas e 
biológicas. A partir daí, continuou a se aperfeiçoar, chegando a 
ocupar o cargo de diretora de escola.

Claudenes Begnini
Claudenes Begnini é filho da Sra. Leonor e do 

Sr. José Begnini. Nasceu em Xambrê, um 
pequeno município próximo a Umuarama, no 
noroeste paranaense. Em 1978, a família 
mudou-se para Osasco. Da ocasião, recorda-se 
de terem sido muito bem recebidos, fazendo 
com que já se sentissem em casa.

Ainda muito jovem, em 1984, ingressou na 
JUCO, essa tradicional instituição de nossa 
cidade, que atua como elo entre o estudante, a 
empresa e a escola, contribuindo para a 
capacitação de jovens e sua inserção no 
mercado de trabalho. Três anos depois, entrou 

Biografia

Concluiu a graduação em pedagogia na Universidade Bandeirante/Osasco, obtendo 
habilitações em administração e supervisão escolar, além de realizar inúmeros cursos de 
aperfeiçoamento. É pós-graduada em gestão escolar pela Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo/USP.

Daniela exerceu também a função de vice-diretora e diretora substituta na E.E. Dr. Américo 
Marco Antônio, na Vila Pestana, e diretora da E.E. Prof.ª Francisca Lisboa Peralta. Atualmente é 
diretora efetiva da E.E. José Ribeiro de Souza. Ao longo desses 25 anos, tem realizado um 
trabalho incansável pela educação dos jovens de nossa cidade.

Como voluntária, iniciou suas atividades na JUCO em 1995, incentivada pelo Prof. Daniel. 
Começou como professora voluntária, depois professora palestrante, ministrando aulas sobre 
ecologia e liderança. Foi 1ª secretária por dois mandatos, vice-presidente e presidente da JUCO, 
em 2010. Com o apoio dos diretores e associados da instituição, está no quarto mandato 
consecutivo.

Colabora com matérias em jornais como educadora e bióloga, e está sempre pronta para se 
dedicar ao voluntariado. Em 2014, foi agraciada por esta Casa de Leis com o título de Cidadã 
Osasquense, por propositura do vereador Josias da Juco.

Profa. Daniela tem três irmãos, Daniel Jr., Dayse e a inesquecível Delma. Seus sobrinhos são 
Gabi, Belisa e Daniel Neto. É casada com Marcelo Cunha e tem um filho, Daniel, que é seu maior 
orgulho. Dona de uma fé inabalável, suas prioridades são a família e a educação.



Erica Cristina Vassoler
Erica Cristina Vassoler, carinhosamente conhecida como 

Coronel Erica, nasceu no antigo Hospital Montreal, em Osasco, 
no dia 11 de novembro de 1986. É filha do Sr. Luiz Carlos 
Vassoler, da Sra. Nulma Macena Rocha Vassoler, e tem uma 
irmã, Helaine. Seus avós eram imigrantes italianos, que a 
princípio se estabeleceram na cidade de São Manuel, no interior 
do estado de São Paulo.

Viveu sua infância em um dos mais tradicionais bairros de 
Osasco, o Jardim Bela Vista, cuja origem remonta às primeiras 
décadas do século 20, e no qual dois terrenos se destacam: 
onde foi construída a igreja e onde foi implantado o cemitério.

Os dois terrenos foram doados pessoalmente por Antônio 
Agú, também imigrante italiano, e fundador de nossa cidade. 
Com seu falecimento em 1919, Giusephina Vianco, única filha 
de Primitiva Vianco e neta de Antônio Agú, esteve em Osasco 
para assinar a escritura.

Erica concluiu o ensino fundamental na escola Ivan Fleury 
Meirelles e o ensino médio na E.E. Prof. José Maria Rodrigues 
Leite, na Vila Campesina. Por meio de colegas, ficou sabendo da 
existência da JUCO. Então, em 2002 ingressou na instituição com facilidade, considerando as 
altas notas de seu boletim escolar.

Na ocasião, estagiou na Prefeitura de Osasco, no Departamento de Uso do Solo, por três anos. 
Após esse período, iniciou um estágio na sede da JUCO, onde atualmente exerce a função de 
supervisora de estágio.

A JUCO, fundada pelo Prefeito Hirant Sanazar em 26 de abril de 1962, é uma organização não-
governamental, que atende jovens alunos, na condição de estagiários, com o objetivo de prepará-
los e conscientizá-los sobre a importância da educação, disciplina, civismo e patriotismo.

Erica foi uma das milhares de jovens beneficiados ao longo desses 60 anos, tornando-se uma 
exímia profissional, muito determinada, de notável caráter, que trata a todos com respeito. É 
graduada em nutrição pela Faculdade Anhanguera e pós-graduada em Vigilância Sanitária de 
Alimentos, pela Uninove. Há quatro anos, é casada com Felipe.

no serviço público, no qual atuou por dois anos como supervisor de Zona Azul. Este foi o início de 
sua prolífica carreira.

Em 1989, passou a prestar serviços no Demutran. E, ao longo dos anos, ocupou os cargos de 
chefe de seção, de divisão e diretor. Muito dedicado e competente, Claudenes participou 
ativamente na elaboração da legislação de trânsito no âmbito municipal, bem como no Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana.

Com sólida experiência na área, em 2019 assumiu o cargo de secretário na Setran - Secretaria 
de Transporte e Mobilidade Urbana. Atualmente, ocupa o cargo de secretário-adjunto de 
Transportes e Mobilidade Urbana.

É considerado um exemplo a ser seguido, uma grande referência para os estagiários da JUCO, 
instituição que o acolheu e orientou. Com 35 anos de serviços prestados em nossa cidade, por seu 
comprometimento, humildade e por ser muito prestativo, Claudenes também é referência entre os 
servidores da prefeitura.

Em 2019, recebeu nesta Casa de Leis o Título de Cidadão Osasquense, por iniciativa do 
inesquecível vereador Valdenir Luiz de França, o Ni da Pizzaria, falecido em 2020 por 
complicações da Covid-19. Claudenes é casado com a Sra. Ester Alves de Amorim Begnini, e é pai 
da Letícia e do Leonardo.



Programa Nossa história homenageia JUCO pelos
60 anos de existência

Alunos da 121ª Turma prestigiaram solenidade, que contou com o comando da instituição

Por Ana Luisa Rodrigues

A edição do Programa Nossa História, realizada na quente manhã desta quinta-feira (28), celebrou os 60 
anos da Juventude Cívica de Osasco convidando, para a solenidade de hasteamento das bandeiras, a 
presidente, a comandante e um ex-estagiário da JUCO.

O hino da instituição foi executado ante dos hinos de Osasco e do Brasil. A bandeira azul da instituição foi 
conduzida pelo vereador Josias da JUCO (PSD), que se orgulha de levar o nome da “escola da vida” no 
nome "de guerra".

A bandeira da JUCO tremulou ao lado das 
bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de 
Osasco. Os convidados para o hasteamento foram a 
professora Daniela Yuri Barbosa Cunha (presidente 
da JUCO), Claudenes Begnini (ex-JUCO e atual 
secretário adjunto de Transporte e Mobilidade Urbana 
de Osasco) e Érica Cristina Vassoler (atual 
supervisora de estágio da JUCO), que conduziram e 
hastearam as bandeiras do Brasil, Estado de São 
Paulo e Osasco, respectivamente.

O evento foi marcado pela emoção nas 
declarações dos participantes e nos bons conselhos 
dados aos jovens que integram a 121ª turma de 
estagiários da JUCO, presentes para representar todos os estagiários da instituição.

“Hoje é uma manhã alegre e especial. É uma data significativa, nem dá para acreditar que já são 60 anos 
de trabalho. São décadas de perseverança de todos os que nos precederam”, ressaltou a presidente da 
JUCO ao lembrar do primeiro prefeito de Osasco — Hirant Sanazar, que fundou a JUCO em 1962 — e de 
seu pai, o professor Daniel Barbosa — falecido recentemente e que presidiu a JUCO por décadas.

Aos alunos, Daniela reforçou a importância de 
cada um deles para a existência da instituição. “A 
JUCO não é um prédio, não são paredes. A JUCO é 
gente, são vocês. Nosso objetivo é mudar e 
transformar a vida de cada um de vocês. Levem o azul 
da farda no coração”, disse.

A comandante Érica Vassoler, após ser elogiada 
por todos pelo seu profissionalismo e competência, 
pediu que os alunos nunca percam a fé. “Eu tenho 
uma imensa gratidão e reconhecimento pela JUCO e 
pelo professor Daniel. A Juco é cada um de vocês. 
Nunca percam a fé em Deus, respeitem os pais e as 
pessoas que acreditam em vocês”, declarou.

Ex-estagiário da JUCO, o secretário adjunto da 
SETRAN agradeceu ao Legislativo pela parceria com o Executivo que, segundo Claudenes, tem rendido 
“bons frutos”. Falou sobre sua trajetória na administração pública desde os tempos de estagiário e pediu 
que os atuais estagiários aproveitem o tempo que passarão pela JUCO. “Prezem pela família de vocês e 
valorizem o tempo que passarão na JUCO. Eu já estive lá e sei o quanto é importante deixarmos nosso 
legado. Sigam o exemplo do professor Daniel; sejam persistentes, aprendam, coloquem em prática o que 
será ensinado a vocês na vida profissional e na vida pessoal”, pediu Begnini.

Eterno "JUCO", o vereador Josias tirou selfies com estagiários, cantou o hino, bradou o grito de guerra e 
lembrou o quanto a JUCO foi fundamental em sua 
vida. O parlamentar aproveitou para agradecer aos 
pais dos estagiários pela confiança na instituição. 
“Minha gratidão a todos os pais que acompanham 
seus filhos. Obrigado pela confiança na JUCO. Tenho 
certeza que essa instituição não vai desapontar".

Josias recordou dos momentos que passou com o 
professor Daniel Barbosa. “O professor Daniel era um 
educador, um homem honrado e amoroso. Ele 
defendia seus alunos; era um pai, um amigo. Foi ele 
quem me incentivou a entrar na vida pública, quem me 
orientou, quem me inspirou”, revelou Josias. “Tenham 
gratidão àqueles que cuidam de vocês. Não deixe para 
depois. Sigam os bons exemplos”, concluiu Josias.


