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Marco Antônio Leal
Marco Antônio nasceu no bairro da Lapa, na 

capital paulista, em 14 de julho de 1962, mesmo 
ano em que os autonomistas conquistaram a 
emancipação de Osasco. É filho da Sra. Gema 
Neide Leal e do saudoso Sr. Marcolino Leal 
Filho, eletricista de profissão, que se mudou 
para Osasco em 1958.  Sua família é composta 
por mais quatro irmãos, Mauro, Márcio, Roberto 
e Márcia.

Osasquense de coração, passou toda sua 
infância na Vila Pestana, tradicional bairro de 
nossa cidade. Gostava de jogar futebol no 
“terrão”, e teve até a oportunidade de atuar no 

Vanderlei Victor de Moraes
Vanderlei é osasquense, nascido no antigo Hospital das 

Damas, em 6 de junho de 1969. Seus pais são os inesquecíveis 
Sr. Mauro Victor de Moraes e Sra. Maria José de Moraes. Seus 
irmãos são Gilson, Mauro, Maria Elisabete e Roseli.

É técnico eletrônico e desenhista mecânico de formação. Foi 
militar, tendo servido no Exército Brasileiro de 1987 a 1988, no 
22º Batalhão Logístico, conhecido como B LOG, na Qualificação 
Militar de Comunicação, período do qual se recorda com muita 
gratidão pela experiência e aprendizado adquiridos.

Além de mecânico de bicicletas, eletricista de manutenção e 
empresário do segmento da saúde, participa de conselhos do 
Executivo Municipal e se dedica a propagar a Cultura Racional, 
que se caracteriza por um escopo de conhecimentos sobre a 
origem da humanidade, reunidos na emblemática coleção 
“Universo em Desencanto”, escrita pelo carioca Manuel Jacinto 
Coelho, a partir da década de 1930. A obra, bastante extensa, 
aborda temas como cosmologia, metafísica, ecologia, 
linguística e teologia.

Seu primeiro contato com a Energia Racional aconteceu pela 

Biografia

time juvenil da antiga SEDERT, a expressiva e sempre lembrada Secretaria de Esportes, 
Recreação e Turismo.

Formou-se em engenharia metalúrgica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e possui 
licenciatura em química e ciências pelo Grupo Oswaldo Cruz. É pós-graduado em administração 
pela USP – Universidade de São Paulo.

Antes de se dedicar totalmente ao campo da educação, começou sua jornada profissional em 
importantes empresas que fizeram parte da história de Osasco, entre elas a Cobrasma e a Ford do 
Brasil.

No ano de 1990, descobriu sua vocação de empreendedor. Começou, então, a oferecer cursos 
preparatórios para vestibulares. Foi assim que nasceu o Centro Educacional Desafio, instituição 
da qual é fundador e diretor, que conta hoje com Ensino Fundamental, Médio e cursos técnicos em 
administração e informática.

O Centro Educacional Desafio é uma história bem-sucedida em nossa cidade. Em setembro de 
2022, completa 32 anos de fundação e segue se aprimorando para contribuir na formação de 
cidadãos preparados para os desafios do presente e do futuro.

Marco é casado com a Sra. Sônia Maria Leal e é pai da Patrícia.

leitura de um folheto do “Universo em Desencanto” que, na época, era divulgado de porta em porta. 
A princípio, suspeitou um pouco, mas conforme foi se aprofundando no assunto, sentiu-se 



Déborah Heloísa Leite Motooka
Déborah nasceu na cidade de Araçatuba, interior do estado 

de São Paulo, em 24 de setembro de 1982. É filha do Sr. 
Massaru Motooka (em memória) e da Sra. Irene Maria Leite 
Motooka. Seus irmãos são Rita, Olívia, Paulo e o saudoso 
Marcos, seu irmão gêmeo que partiu com apenas dois dias de 
vida. É a caçula da família, e se sente muito sortuda por ter tido 
alguns privilégios.

Seus avós paternos imigraram do Japão em 1930. Eles 
tinham uma chácara na região central da cidade, e foi lá que 
passou sua infância e parte da adolescência. Seus avós por 
parte de mãe eram fazendeiros na região noroeste do estado de 
São Paulo.

Quando pequena, gostava muito de brincar com seus 
cachorros, andar de bicicleta, nadar e jogar videogame. 
Começou a estudar música com 12 anos, um interesse que nutre 
até hoje, e estudou no THATHI-COC, em Araçatuba. Antes, 
frequentou uma escola pública, a EEPG Francisca de Arruda 
Fernandes.

Quando chegou a época de prestar vestibular, pesquisou 

plenamente conectado à Cultura Racional, tanto que passou a divulgar o tema em conferências, 
palestras e na imprensa.

Desde 2019, por iniciativa do vereador Jair Assaf e da vereadora Lucia da Saúde, ficou instituída 
no Calendário Oficial do Município, a “Semana da Cultura Racional”, comemorada a partir do 
segundo domingo do mês de setembro.

Vanderlei é casado com Elides Mangueira Rocha, é pai da Thamirys e avô da Lorena.

algumas carreiras e se interessou pela área de comunicação social, pois sempre gostou de criar e 
escrever. Fez o processo seletivo para algumas universidades públicas e escolheu a USP - Escola 
de Comunicações e Artes. A graduação em relações públicas foi em 2005. Depois, se especializou 
nas áreas de jornalismo, publicidade e comunicação digital.

Trabalhou em importantes agências de publicidade, na área de redação e criação, e já atendeu 
contas como Coca-Cola, Heineken, Avon e Latam, entre outras. A Câmara de Osasco foi sua 
primeira experiência no setor público, onde tem aprendido muito. Ficou surpresa com o 
acolhimento desta grande cidade com clima de interior.

Chegou no Legislativo em agosto de 2018. O concurso público, realizado em 2016, só oferecia 
duas vagas para sua área, e ela quase não se inscreveu. Mas foi encorajada pela família, 
composta em sua maioria por servidores públicos, que disse em tom de brincadeira que ela 
deveria fazer a prova, mesmo que só houvesse “meia vaga”. Atualmente trabalha na diretoria de 
Comunicação Social da Câmara de Osasco e colabora continuamente no Programa Nossa 
História.

Déborah vive em São Paulo desde 2001. Morou em algumas repúblicas, uma época de grande 
diversão, e hoje divide seu apartamento com a cachorrinha Teka. Aproveita bastante o que a 
cidade tem a oferecer em seu aspecto cultural e gosta de viajar, inclusive para Araçatuba e Rio de 
Janeiro, onde também cultiva laços afetivos. É tia do Thales, da Giovana, da Mariana, da Laura e 
do Vitor.



Cultura Racional é homenageada no Programa Nossa 
História

Servidora da Câmara de Osasco e o diretor do Colégio Desafio também hastearam bandeiras

Por Ana Luisa Rodrigues

A 55ª edição do Programa Nossa História nossa reuniu um grupo eclético de pessoas na manhã 
desta quinta-feira (22), que conduziu e hasteou as bandeiras de Osasco, São Paulo e Brasil. 
Contaram suas histórias e o significado de Osasco para suas vidas Marco Antônio Leal — diretor 
do Colégio Desafio; Vanderlei Victor de Moraes — representante da Cultura Racional; e Déborah 
Motooka — servidora pública da Câmara de Osasco.

Marco Antônio Leal nasceu no bairro 
paulistano da Lapa, em 1962, mesmo ano da 
emancipação de Osasco. Osasquense de 
coração, passou a infância na Vila Pestana, se 
formou em engenharia e foi tributarista. Mas, 
com as mudanças na vocação da cidade, ele 
também mudou de área ao fundar o Colégio 
Desafio, há 32 anos.

“É uma honra muito grande estar aqui. Eu 
praticamente nasci aqui em Osasco, onde 
estudei para ser engenheiro. Nossos 
governantes não conseguiram manter as 
indústrias e eu também mudei minha vocação. 

Sei que o [colégio] Desafio tem feito a diferença na vida das pessoas”, declarou Leal.
Na semana de comemoração dos 36 anos da Cultura Racional em Osasco, Vanderlei Victor de 

Moraes, que pode parecer excêntrico para quem o ouve pela primeira vez, falou sobre a o poder do 
Universo em todos os aspectos na vida de cada um e de como é importante respeitar e valorizar as 
forças da natureza.

“Devemos agradecer esse ser maravilhoso 
que é a natureza, uma regência da nossa vida. 
Agradecer a todas as mães, o nome mãe a 
gente fala da força da mulher. Precisamos ser 
obedientes às leis da natureza. Deus é o 
supremo, a verdade das verdades”, disse 
Moraes, ao agradecer a Câmara de Osasco 
pelo convite. Fez questão de relatar que seus 
avós trabalharam como pipoqueiros na frente 
da catedral de Santo Antônio por muitos anos.

A relações públicas Déborah Motooka contou 
com a presença da família na solenidade. 
Nascida em Araçatuba (SP), entrou na Câmara de Osasco por meio de concurso público em 2018 
e, desde então, tem acompanhado a evolução da cidade.

“É uma honra participar da organização do Programa Nossa História toda semana. Já conheci 
muitas histórias de luta e de preservação da memória de Osasco durante esse tempo em que 
escrevo as biografias”, disse Déborah, que agradeceu os seus colegas do departamento de 
Comunicação.

A d i r e t o r a  d o  D e p a r t a m e n t o  d e  
Comunicação, Meiri Borges, falou sobre o papel 
do setor no Programa Nossa História, 
parabenizou Déborah pelo trabalho e reforçou a 
importância da Comunicação no funcionamento 
da Câmara Municipal.

“É motivo de muito orgulho para todos nós 
fazer parte de todo o processo do 'Nossa 
História', desde a confecção dos convites até a 
divulgação dos eventos nos canais oficiais da 
Câmara. Valorizamos muito esse trabalho”, 
ressaltou Meiri Borges.


