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Oscar Buturi
Nascido em Osasco no dia 14 de julho de 1971, 

Oscar é filho do Sr. Celso Buturi, natural da cidade 
de Garça, e da Sra. Ruth Marlene Espassa Buturi, 
nascida em Osvaldo Cruz. Os dois chegaram em 
Osasco na primeira metade da década de 1960, e 
aqui tiveram os filhos Roseli, Hibraim e Oscar.

No início, Celso trabalhou na indústria e na 
construção civil. Todavia, com o tempo, 
desenvolvendo seu forte espírito empreendedor, foi 
proprietário de uma mercearia e, depois, de uma 
serralheria, ambas no bairro de Vila Yolanda, entre o 
final da década de 1970 e final da década de 1990.

Na década de 1980, já em seu segundo 
casamento, com Cleusa Aparecida dos Santos, 

Rubens Aparecido de Almeida
Rubens nasceu em Osasco, no antigo Hospital 

São Germano. É filho dos inesquecíveis Sr. Mauro e 
Sra. Jucelina Maria, que tiveram cinco filhos: Roberto, 
Reinaldo (em memória), Rubens, Regina e Renata. 
Vindos de Camanducaia, no sul de Minas Gerais, em 
1950, o casal foi morar no Jardim Santo Antônio, mais 
exatamente na Avenida João de Andrade, onde hoje 
é o posto de combustíveis do saudoso Sr. Paulo. 
Rubens e seus irmãos se lembram com muito carinho 
dos ensinamentos recebidos de seus pais, e os 
repassam a seus próprios filhos. Sr. Mauro foi um 
grande caldeireiro montador. E, como muitos dos 
migrantes que vieram para cá naquela época, 
trabalhou na Cimaf e na Cobrasma.

Biografia

Celso teve outros dois filhos: Celso Henrique e Polyana Gisele. Em 1998, após mais de 30 anos morando 
em Osasco, foi viver no interior do estado de São Paulo, no município de Fartura, onde reside até hoje.

Seguindo o empreendedorismo do pai, Oscar veio a dar seus primeiros passos em sua vida profissional 
na oficina de serralheria da Vila Yolanda. No ano de 1990, como soldado, serviu no Exército Brasileiro na 2ª 
Companhia de Fuzileiros, no antigo 39º Batalhão de Infantaria Motorizado – BIMtz, localizado em Quitaúna. 
Depois, em 1992, formou-se técnico em metalurgia no SENAI Nadir Dias de Figueiredo, no bairro 
Presidente Altino.

Na indústria, durante a década de 1990, dentre outras empresas, trabalhou na Hoescht do Brasil em 
Osasco, na Alcoa em Cotia e na Bayer localizada na capital paulista. Como autônomo, atuou no transporte 
escolar, atendendo a Escola do SESI, a escola estadual Prof. Vicente Peixoto e a EMEF Laerte José dos 
Santos, dentre outras.

No ano de 2005, foi trabalhar na Prefeitura de Osasco. Em 2007, foi aprovado em concurso público para 
o cargo de arquiteto e urbanista, carreira que, como servidor municipal, passou a trilhar em 2011. Ao lado de 
uma equipe dedicada e competente, e contando com diversos parceiros, atualmente Oscar responde pela 
diretoria-geral de Gestão de Resíduos Sólidos, vinculada à Secretaria de Serviços e Obras.

Em Osasco, já foi secretário de Comunicação Social e secretário-adjunto de Transportes e Mobilidade 
Urbana, além de ter atuado também na Secretaria de Governo e no gabinete do prefeito. Oscar foi, ainda, 
secretário de Meio Ambiente no município de Cruzeiro, importante cidade do Vale do Paraíba. Durante 
anos, escreveu uma coluna semanal no Jornal Correio Paulista e foi apresentador na Rádio Nova Difusora.

É casado desde 1997 com a advogada osasquense Luciana Guerardt Buturi. Dessa linda união, nasceu 
o Gustavo, que é formado em relações internacionais.

Rubens iniciou seus estudos na escola estadual Prof. Newton Espírito Santo Ayres. Trabalhou na 
agência do Bradesco no centro de Osasco e na gráfica na Cidade de Deus. Com formação em técnico na 
área de vendas, em 1990 passou a trabalhar na empresa Grafolex – Formulários Contínuos, onde revelou-
se um exímio vendedor, tendo recebido, inclusive, o Prêmio de Melhor Vendedor do Ano. Além de um 
belíssimo troféu, ganhou um carro zero quilômetro. Com grande habilidade em vendas, também já foi 
corretor de imóveis. Atualmente é gerente de varrição da Prefeitura de Osasco.



Angélica Marchetti de Oliveira
Angélica nasceu em São Bernardo do Campo, 

cidade vizinha da capital paulista, em 30 de 
setembro de 1990. É filha de Alice Marchetti e Luís 
Ricardo de Oliveira. Weslley é seu irmão mais velho. 
Por conta do casamento de sua mãe com José 
Arlindo da Silva, seu querido padrasto, cresceu na 
pequena cidade de Rosana, extremo oeste do 
estado de São Paulo. Segundo Angélica, a família é 
a base que a ajudou em todo seu percurso de vida, 
principalmente no incentivo aos estudos.

Sua primeira formação deu-se na cidade de 
Rosana, em um curso técnico de produção 
sucroalcooleira. Como aquele município não 
contava com universidades, teve que se mudar para 

Por seu jeito simples de ser, tem uma imensidão de amigos. Por seu coração generoso, desenvolve 
atividades sociais dirigidas especialmente a crianças e jovens. A convite do prefeito Rogério Lins, está à 
frente de um projeto que acompanha diariamente 20 pessoas que buscam reinserção social.

Rubens tem quatro filhos. Priscila, profissional de TI e mãe do Daniel; Rubens Júnior, engenheiro de 
computação; Leandro, gestor de logística e pai da Heloísa e Felipe, que é webdesigner. Ambos são filhos da 
professora Edileusa Inês, um amor dos tempos de juventude que reencontrou depois de muitos anos.

Presidente Prudente, onde se formou em engenharia ambiental e sanitária no ano de 2017 pela UNOESTE. 
Logo depois, mudou-se para Osasco.

Em 2018, foi contratada pela BK Consultoria e Serviços Ltda para trabalhar com resíduos sólidos, tendo 
prestado assessoria técnica às cooperativas de reciclagem parceiras do município. Nesse mesmo ano, 
completou sua formação de perita ambiental.

Sempre em busca de desafios e evolução, continuou se profissionalizando, tendo concluído em 2021 
uma pós-graduação em gerenciamento de resíduos sólidos pelo SENAC - São Paulo. Atualmente, está 
cursando sua segunda graduação, desta vez em ciências biológicas, pela Universidade Cruzeiro do Sul, em 
Osasco.

Em nossa cidade, atua na prefeitura há mais de quatro anos, na Secretaria de Emprego, Trabalho e 
Renda, exercendo a função de técnica de referência no segmento de serviços ambientais voltados à 
reciclagem. Dentre o conjunto de suas atribuições, é responsável pelo acompanhamento e assessoria 
técnica das centrais de triagem, bem como das cooperativas parceiras do município, visando garantir a 
viabilidade econômica e associativa desses empreendimentos.

Apesar de jovem, Angélica já teve grandes conquistas em sua vida. Após um processo de seleção na 
Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz – UMAPAZ, em parceria com a Prefeitura de São 
Paulo e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, está iniciando uma formação para agente 
socioambiental urbano.

Angélica é “completamente apaixonada pela área ambiental”. Engenheira sanitarista, ambiental e 
educadora popular, com certeza continuará contribuindo na idealização e implantação de projetos em prol 
de um mundo mais sustentável para todos nós, e para as gerações futuras.



Servidores Públicos são homenageados da 48ª 
Edição do Nossa História

Atuando no Executivo Municipal, os três homenageados têm ligação com os cuidados com o meio ambiente

Por Ana Luisa Rodrigues

A 48ª Edição do Programa Nossa História, realizada na manhã desta quinta-feira 
(04), na Câmara Municipal, homenageou três servidores da Prefeitura de Osasco, 
que atuam em setores que, direta ou indiretamente, têm como função os cuidados 
com o meio ambiente.

Oscar Buturi, diretor geral de Gestão 
de Resíduos da Secretaria de Obras; 
Rubens Aparecido de Almeida, gerente 
de Varrição; e Angélica Marchetti de 
Oliveira, engenheira ambiental da 
Secretaria de Emprego, Trabalho e 
Renda, que atua no segmento de 
serviços ambientais voltados para a 
r e c i c l a g e m .  E l e s  f o r a m  o s  
homenageados desta edição e 
conduziram, respectivamente, as 

bandeiras do Brasil, São Paulo e Osasco.
A interiorana Angélica, que adotou Osasco como a cidade do coração, falou sobre 

a emoção de hastear a bandeira da cidade. “Eu tenho um orgulho muito grande de 
falar que moro nessa cidade. Carregar a bandeira da cidade do meu coração é uma 
honra. Não nasci em Osasco, mas foi 
nessa cidade que construí a minha 
história”, declarou a engenheira.

O gerente de Varrição da cidade, 
Rubens Aparecido de Almeida, usou 
poucas palavras para falar sobre a 
homenagem recebida. Agradeceu à 
família e à cidade em que nasceu e 
acrescentou que "tudo o que hoje sou, 
devo a essa cidade maravilhosa que é 
Osasco”, afirmou Almeida.

Muito emocionado, Oscar Buturi, que estava acompanhado da esposa e de 
amigos que fazem parte de sua equipe, falou sobre o momento. “Eu não sou de me 
emocionar, mas é um desafio manter as ideias organizadas. É uma emoção muito 
forte”. Buturi também expressou a gratidão que sente pela cidade. “A gente ama 
essa cidade. Esse é um programa muito importante porque, além de contar a história 

de muita gente, conta a história de muitos 
anônimos que constroem nossa cidade 
todos os dias”.

O ex-vereador e ex-deputado estadual 
Sebastião Bognar, organizador do 
Programa Nossa História, agradeceu a 
todos os envolvidos na realização de 
mais uma edição. “É uma emoção que 
todos nós sentimos e esse trabalho só é 
possível por causa de todo o esforço e 
trabalho desta Casa”, ressaltou.


