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Vrejhi Sanazar
Vrejhi Sanazar nasceu em Osasco, no bairro de Presidente 

Altino, em 18 de dezembro de 1944. Durante os estudos primários 
e secundários, frequentou o Externato José Bonifácio, Ginásio 
Estadual de Presidente Altino, Ginásio Godofredo Furtado, Colégio 
Alfredo Bresser, Colégio Alfredo Pucca e Colégio Fernão Dias.

Sua formação cívica é muito expressiva e teve início no Grupo 
de Escoteiros de Presidente Altino. Sempre gostou muito de 
política. Aos 10 anos de idade, já frequentava as concorridas 
galerias da Câmara Municipal de São Paulo, onde Hirant, seu 
irmão, foi vereador e representante do então 14º Subdistrito da 
Capital.

É jornalista profissional desde 1969 e advogado formado pela 
FMU – Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 
Unidas, na turma de 1973. Ainda muito jovem, aos 24 anos de 
idade, fundou o jornal "Municípios em Marcha", depois 
transformado em "O Diário de Osasco" e, mais recentemente, no 
"Diário da Região". A título de curiosidade, a primeira máquina do 
jornal era inicialmente de propriedade de Monteiro Lobato, a 
mesma em que o escritor havia impresso seus livros.

Vrejhi costuma dizer que sua mãe é a verdadeira matriarca do 
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periódico. "Não fosse ela, acredito que eu não teria dado sequência ao jornal, porque quando o 
vendedor do equipamento veio a Osasco, ela disse num carregado sotaque armênio: ‘Pode vender 
máquina pra Vrejhi. Se ele não pagar, mãe do Vrejhi paga’”. O jornal tem hoje um impressionante 
parque gráfico. Instalado em sua sede, no centro de Osasco, conta com um imenso auditório 
denominado "19 de Fevereiro", já consagrado por toda a região por suas ilustres visitas.

A trajetória jornalística e a missão de informar continuam firmes no sangue da família Sanazar, por 
meio do trabalho de seus filhos Marcelo e Márcio, que são respectivamente diretores financeiro e 
administrativo do “Diário da Região”, que se tornou um grande marco na história de Osasco e região, 
uma verdadeira escola de jornalismo que forma grandes profissionais da área.

Representando a colônia armênia, Vrejhi foi eleito vereador na legislatura de 1973 a 1977. Com 
graduação de cabo, serviu ao Exército Brasileiro, no 2º GCAN-90, hoje 4º BIMEC — Batalhão de 
Infantaria Mecanizada de Osasco.

Em 1965, na condição de comandante da Juventude Cívica de Osasco, a JUCO, ministrava aulas 
de civismo e de ordem unida. Ainda hoje continua como conselheiro da entidade, que foi criada pelo 
primeiro prefeito, Hirant Sanazar, em 26 de abril de 1962. Na década de 1980 foi, por dois mandatos 
seguidos, presidente da tradicional Corporação Musical Santo Antônio. Hoje é o presidente de honra.

Osasco é uma cidade grata à família Sanazar. Os pais de Vrejhi, os imigrantes armênios Sra. 
Agavini e Sr. Sanazar Mardiros, chegaram ao Brasil, no então bairro de Osasco, em 1924. Foram 
tempos difíceis aqueles, mas aqui se instalaram e realizaram muitos de seus sonhos.

Além dos inesquecíveis irmãos Hirant e Achout, Vrejhi tem 5 irmãs: Aurora, Armenuí, Sofia, Ossana 
e Noritza. Achoute foi o primeiro, nascido em Presidente Altino. Atuou por cerca de 60 anos como oficial 
de farmácia. Profissional competente e exemplar, sempre foi muito querido e respeitado por todos. Foi 
eleito vereador por três mandatos, chegando a ser presidente da Câmara de Osasco entre os anos de 
1983 e 1985. Com dedicação e sabedoria, Sra. Agavini e Sr. Sanazar ensinaram seus filhos também a 
realizarem seus sonhos, tanto que em 1962 Hirant Sanazar tomou posse como o primeiro prefeito da 
recém-emancipada Osasco.

Vrejhi é reconhecido por sua paixão pelo jornalismo, liderança natural e capacidade realizadora. Em 
reconhecimento à sua brilhante trajetória de vida e aos serviços prestados a Osasco, por iniciativa do 
então vereador Sebastião Bognar, recebeu a mais alta condecoração do Legislativo Osasquense, em 
solenidade ocorrida no Teatro Municipal Dona Glória Giglio: a Medalha Antônio Raposo Tavares e o 
Diploma Cidade de Osasco. Na ocasião, o “Diário da Região”, por ocasião de seu cinquentenário, foi 
agraciado com uma Placa Comemorativa, por iniciativa do “sempre” vereador Jair Assaf.

Vrejhi é casado com a Sra. Azniv Maldjian Sanazar. Tem dois filhos: Marcelo e Márcio. Seus netos 
são Ian, Caio, Isabela e Gabriela.



Fábio Chirinhan

Fábio Chirinhan nasceu em Osasco, no dia 23 de junho de 1970. 
Neto de armênios, aprendeu desde cedo com os pais, Sra. Terezinha e 
o saudoso Sr. Ovanes, o valor do trabalho. É o caçula de quatro 
irmãos, sendo um deles o inesquecível Cláudio, que ficou famoso por 
interpretar o carismático ET, da dupla ET & Rodolfo.

Da infância, Fábio recorda-se com carinho do centro de Osasco, 
local onde cresceu em meio a uma tranquila vizinhança. De origem 
humilde, sempre estudou em escola pública. Aos 14 anos, trabalhou 
como office-boy e entregador de lacticínios.

Em 1996, formou-se em economia pela FEAO - Faculdade de 
Economia e Administração de Osasco. Em seguida, cursou pós-
graduação em administração financeira. Com competência e 
dedicação, construiu uma sólida carreira no setor bancário e em 
multinacionais.

Ao mesmo tempo, cultivava o sonho de trabalhar no setor público, 
já que considera a política um poderoso meio de transformação social. 
Foi assim que, no ano 2000, disputou uma vaga na Câmara Municipal 
de Osasco. Apesar da votação expressiva, não foi eleito. Mas Fábio 
não desistiu. Em 2004 trabalhou na campanha eleitoral do então 
candidato a vereador Rogério Lins.

Em 2013, Lins se reelegeu vereador e convidou Fábio para 
trabalhar em seu gabinete. Foi assim que adquiriu uma vasta experiência em processo legislativo. Da 
Câmara, foi para a Prefeitura, novamente a convite do prefeito eleito Rogério Lins. Atuou como secretário-
adjunto na Secretaria de Administração e, depois, na de Transportes e Mobilidade Urbana.

Em 2016, voltou a se candidatar a vereador. Mas, ainda desta vez, não foi eleito. Continuou a trabalhar 
com afinco no Executivo. No fundo, sabia que sua vez chegaria. E chegou. Em 2020, foi eleito para 
representar o povo na Câmara Municipal. Hoje continua sua trajetória na vida pública, tendo como 
prioridades a saúde, e a consequente melhoria da qualidade de vida da população osasquense.

Fábio é casado com a Flaviane, e é pai do Vinícius e da Júlia. A exemplo de sua família, que preserva com 
muito orgulho o legado armênio, ama a cidade e aqui vive sua história, ajudando a escrever, a cada dia, uma 
nova página da trajetória da comunidade armênia em Osasco.

Paulo Tarpinian Júnior
A família de Paulo Tarpinian Júnior reside em Osasco desde 1924, 

quando seus bisavós, Sr. Sanazar Mardiros e Sra. Agavini Sanazar, 
escolheram o então bairro de Osasco como sua nova terra. Tanto por 
parte de pai, quanto de mãe, a ascendência de Paulo é armênia, um 
povo que muito sofreu, mas não perdeu suas raízes.

Pelo lado paterno, são seus avós o Sr. Agop Tarpinian e a Sra. 
Armenui Tarpinian. Pelo materno, é neto do inesquecível Achoute 
Sanazar, vereador por três legislaturas e presidente desta Casa no 
biênio 1983-1985. Sua inesquecível avó, Dona Lúcia, foi casada com 
Achoute durante 64 anos, tendo, ao lado desse grande osasquense, 
colaborado com inúmeras famílias de nossa cidade.

Paulo é o caçula da família formada pelo casal Paulo Tarpinian e 
Sônia Sanazar Tarpinian. Ele tem dois irmãos, Fábio e Fabiana. De 
seus pais, os três receberam e sempre cultivaram princípios e valores 
fundamentais para a formação do caráter.

Desde muito pequeno, em companhia de seu amado e querido pai, 
que é seu exemplo de vida, participa das atividades da comunidade 
armênia, tanto que é organista da banda da colônia, a mesma em que 
seu pai foi maestro. Dos tempos de escola, lembra-se com saudades 
dos amigos que fez na FITO, tradicional instituição de ensino, fundada 
em 1968 pelo então prefeito Guaçu Piteri.

Paulo é casado com Camilla Ajaj Tarpinian e é pai do Bernardo, que tem oito anos, e do Bento, de quatro 
aninhos. Atualmente está em seu segundo mandato como presidente da Comunidade Armênia de Osasco.

Na pessoa do presidente do conselho, Sr. Ary Gudjian, Paulo manifesta imensa gratidão a toda sua 
diretoria, honrosamente estendida ao Padre Boogos, sempre amigo e conselheiro de toda a comunidade.



Armênia é homenageada em solenidade
na Câmara Municipal

Programa Nossa História celebrou os 104 anos da Primeira República da Armênia

Por Ana Luisa Rodrigues

A bandeira da Armênia foi hasteada na Câmara Municipal de Osasco, em homenagem feita pelo 
Programa Nossa História. Em comemoração aos 104 anos da Primeira República da Armênia, a 38ª 
edição do Programa da Frente Parlamentar Nossa História celebrou as realizações da Comunidade 
Armênia em Osasco, na manhã desta quinta-feira (26).

Três representantes da comunidade Armênia foram convidados para hastear e conduzir das bandeiras 
da Armênia, do Brasil e de São Paulo, respectivamente Paulo Tarpinian Júnior, Vrejhi Sanazar e o 
vereador Fábio Chirinhan.

Em 28 de maio de 1918 a Armênia se tornou 
independente, mas o país sempre foi palco de 
problemas internos e externos. A primeira república 
durou pouco mais de dois anos e, no final de 2020, 
a nação foi conquistada pelo Exército Russo. 
Apenas em 1991, após a queda da União Soviética, 
a Armênia recuperou a independência.

A solenidade em Osasco começou com um 
toque de silêncio, em homenagem a Lúcia Sanazar, 
falecida aos 91 anos na última segunda-feira (23). 
Ela era esposa do ex-vereador e presidente da 
Câmara, Achoute Sanazar, que era irmão de Vrejhi 
Sanazar, um dos homenageados da solenidade 
cívica. Lúcia também era avó de Paulo Tarpinian 

Júnior, que conduziu a bandeira da Armênia e agradeceu pela lembrança da avó e pelas homenagens 
feitas pela Câmara Municipal à comunidade armênia.

“Tenho um orgulho imenso. Osasco e a comunidade Armênia estão no meu coração. Para retribuir o 
que a comunidade me deu, ajudo hoje como presidente da Comunidade Armênia em Osasco e acredito 
que, depois de dois anos de pandemia, este ano voltaremos com as nossas atividades”, afirmou Paulo 
Tarpinian.

Para o empresário Vrejhi Sanazar, a Armênia é uma 
nação perseverante, honrada, que dá exemplo de 
resiliência e luta desde quando os turcos do governo 
otomano invadiram o país.

“Tenho orgulho de ser filho de armênios. E uma 
nação que trabalha persiste, luta. Uma comunidade 
que tem sido um baluarte no comércio, na indústria e 
na política osasquense”, declarou Sanazar, ao deixar 
as palavras para serem completadas pelos 
homenageados.

O vereador Fábio Chirinhan lembrou dos ex-
vereadores osasquenses que pertenciam à 
comunidade armênia. Além de Vrejhi Sanazar, da IV Legislatura (1973-1977); André Bogasian, da I e III 
Legislaturas (1962-1966 - 1970-1973); Ananias Kir Biyikian Neto, da VI legislatura (1983-1988); e Achoute 
Sanazar, da II, III e VI Legislaturas (1967-1970 - 1970-1973 - 1983-1988).

“Agradeço a todos da comunidade armênia que ajudaram a construir essa cidade”, afirmou o 
parlamentar Fábio Chirinhan, ao agradecer o trabalho e a parceria de todo o seu gabinete. “Sem vocês o 

caminho seria difícil”.
Vice-presidente da Frente Parlamentar Nossa 

História, o vereador Josias da Juco (PSD) reforçou a 
importância da solenidade de hasteamento das 
bandeiras para a cidade. “É uma oportunidade de 
conhecermos não apenas as histórias das pessoas 
que ajudaram a construir a nossa história, mas 
também é a oportunidade que temos em conhecer 
histórias de comunidades, como da Armênia e de 
outros países. É enriquecedor”, ressaltou o 
parlamentar, ao recordar as histórias que viveu 
enquanto menino e amigo dos filhos de Vrejhi 
Sanazar.


