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Fernanda Teixeira Feijó Munhoz
Fernanda nasceu em 19 de março de 1992 em Barueri, cidade 

vizinha de Osasco. É filha única da Sra. Maria da Glória Teixeira 
Feijó, professora, e do Sr. Cláudio Feijó, gerente financeiro. Na 
infância, gostava de brincar na rua com os vizinhos, sendo que 
alguns deles são grandes amigos até hoje. Aos finais de semana, 
seu passeio preferido era visitar o sítio da família, localizado em 
Cesário Lange, no interior de São Paulo. Seu sonho de criança era 
conhecer a Disney, desejo que conseguiu realizar em 2019.

Quando chegou a época de fazer faculdade, a princípio optou 
pelo curso de letras. Todavia, na grade curricular deparou-se com 
uma matéria dedicada à psicologia e, apaixonada pelo assunto, 
resolveu mudar de rota. Em 2018 formou-se na área pela 
Universidade Paulista - UNIP. O tempo e as conquistas mostraram 
que essa foi uma escolha acertada.

Fernanda, apesar de jovem, já conta com um expressivo currículo 
na Administração Pública. Antes da Câmara Municipal de Osasco, 
trabalhou por cinco anos como servidora efetiva na Prefeitura de 
Barueri. Lá ingressou quando tinha apenas vinte anos. Nos últimos 
dez anos, acumulou uma valiosa experiência, que aplica com 
dedicação e competência na Casa Legislativa de Osasco.

Letícia Carolina Dias Ribeiro
Letícia é natural da cidade de São Paulo, tendo nascida no bairro 

de Santo Amaro, em 13 de janeiro de 1995. É filha da Sra. Elaine 
Dias de Souza e do Sr. Antônio Carlos Ribeiro. É irmã da Jennifer. 
Sempre viveu em Osasco. Gosta muito de nossa cidade e de tudo 
que ela oferece. Já morou em bairros tradicionais, como Jardim 
Roberto, Vila Pestana, Jardim Padroeira e Jardim Conceição, 
locais que certamente estão na memória afetiva de inúmeros 
osasquenses.

Muito consciente e responsável, desde pequena pensava em 
trabalhar para contribuir no sustento da família. Queria ajudar a 
mãe com as despesas de casa. Foi então que, no ensino médio, 
ficou sabendo das oportunidades oferecidas pela JUCO – 
Juventude Cívica de Osasco, uma das mais importantes 
instituições de nossa cidade. Criada por Hirant Sanazar, primeiro 
prefeito de Osasco, está celebrando 60 anos de fundação.

Letícia ingressou na JUCO em janeiro de 2011 e, logo depois, 
iniciou um estágio na Procuradoria Seccional de Osasco. Por conta 
do bom trabalho realizado, foi efetivada no ano de 2013 e continua 
até hoje. Com forte sentimento de gratidão e responsabilidade, 
continua fazendo parte da JUCO, e integra seu comando-geral 

Biografia

No tempo livre, gosta de ler e ir à praia, especialmente Ilha Grande, em Angra dos Reis, no estado do 
Rio de Janeiro. Também se diverte com seus cães no sítio da família. Ao todo, são nove. Sendo que 
sete deles foram resgatados, e hoje são tratados com muito carinho.

Suas principais referências de vida são seus pais e seu marido, Rafael, com quem está casada há 
sete anos. Com ele compartilha grandes valores, como família, respeito, amizade e parceria.

juntamente com a comandante Érica e os supervisores voluntários Carlos, Carolinne e Emerson, que lá 
conheceu e com quem se casou.

Em busca de desenvolvimento profissional, cursou direito na Faculdade Anhanguera e pós-
graduação em direito de família e sucessões pela Universidade Anhembi Morumbi. Para Letícia, que 
tem sua família e o marido como principais inspirações, respeito é um dos valores mais importantes a 
ser cultivado, pois influencia diretamente nas decisões, nos relacionamentos e no modo de viver das 
pessoas. Dedicação e humildade também são destacadas por ela como virtudes que busca colocar em 
prática todos os dias de sua vida.



Alessandro Luciano Rocha Belcorso
Alessandro Luciano Rocha Belcorso nasceu 

em São Paulo em 8 de junho de 1974, mas 
reside em Osasco desde muito pequeno. Seus 
pais são a Sra. Izilda Rocha Belcorso e o 
inesquecível Sr. Luiz Sérgio Belcorso.

É formado em jornalismo pela FMU/FIAM - 
Faculdades Metropolitanas Unidas/Faculdades 
Integradas Alcântara Machado. Muito dedicado, 
fez pós-graduação em marketing pela 
Faculdade Anhanguera e MBA em gestão 
pública pela ESPM - Escola Superior de 
Propaganda e Marketing. Começou sua carreira 
profissional na Rádio Nova Difusora de Osasco.

Com passagens pela Rádio Bandeirantes, SporTV e Folha de São Paulo, atuou ainda como 
assessor de imprensa e diretor de comunicação em grandes clubes de futebol, tendo participado 
da equipe vice-campeã paulista de 2016, o Grêmio Esportivo Audax.

Em 2018, recebeu um prêmio de profissional do ano, abrangendo os municípios de 
Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom 
Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Em 2021, foi eleito presidente 
da Amecom - Associação Metropolitana de Comunicação.

Na área política, foi secretário de comunicação na cidade de Araçariguama, secretário-adjunto 
de comunicação em Cajamar e assessor parlamentar na Câmara de Osasco. Atualmente é 
voluntário na Ordem dos Emancipadores de Osasco, na área de comunicação, e na AACD, na 
área de marketing, além de diretor de portal de notícias e sócio da empresa New Horizons.

Foi em Osasco que Alessandro constituiu família, ao lado de Vanessa Yoshi Belcorso. O casal 
tem duas filhas, Giulia Tiemi e Isabela Miwa, ambas atletas da ginástica artística de nossa cidade.



“Bandeira dos nossos laços, retratos de todos nós”
Poeta Luiz Tamborilando abriu 61ª Edição do Programa Nossa História

Por Ana Luisa Rodrigues

“Bandeira dos nossos laços, retratos de todos nós”, declamou o poeta Luiz tamborilando, em 
homenagem à bandeira brasileira na 61ª edição do Programa Nossa História.

O tradicional evento cívico foi realizado na 
manhã desta quinta-feira, dia 3 de novembro, 
homenageando Fernanda Teixeira Feijó 
Munhoz (diretora de Gestão de Pessoas da 
Câmara de Osasco), Letícia Carolina Dias 
Ribeiro (voluntária da JUCO - Juventude Cívica 
de Osasco) e o jornalista Alessandro Luciano 
Rocha Belcorso. Eles conduziram e hastearam, 
respectivamente, as bandeiras do Brasil, de 
São Paulo e Osasco.

Fernanda Munhoz ressaltou a importância da 
solenidade como reconhecimento e gratidão às 
pessoas que ajudam a construir a cidade de 

Osasco. E lembrou-se do exemplo dado por seu primeiro gestor, um líder que valorizava as 
pessoas. “Na sala do meu primeiro gestor tinha uma frase: 'Seja você a mudança que você quer no 
mundo'. Ele me inspirava todos os dias com a forma como conduzia as pessoas”, comentou 
Fernanda.

Ex-aspirante da JUCO e agora voluntária na instituição, Leticia Ribeiro afirmou que se sente 
feliz em estar representando a JUCO pela história da instituição e pelo papel desempenhado na 
formação dos jovens.

“Estar lá para ajudar os adolescentes e saber 
que o pouco que a gente sabe tem uma 
importância enorme para transformar vidas é 
uma satisfação enorme”, afirmou Letícia. Ela 
recebeu os parabéns da comandante da JUCO, 
Érica Vassoler, que apontou as qualidades da 
jovem em sua atuação junto à instituição.

“A Letícia é muito dedicada e tem prestado 
uma grande ajuda à JUCO. Quando vemos 
pessoas como ela, sabemos que uma 
sementinha está sendo plantada e que faz 
diferença na vida das pessoas”, disse Érika 
Vassoler ao agradecer a Josias da Juco pelo papel que o vereador desempenhou em sua vida e à 
Juco.

Alessandro Belcorso, que estava representando a Ordem dos Emancipadores de Osasco, 
onde atua como voluntário na Comunicação, falou sobre a importância de valorizar e 
homenagear as pessoas em vida. “Esse programa é importante porque reconhece o papel das 
pessoas na história de Osasco enquanto elas estão vivas”, falou o jornalista, ao explicar como é 
difícil ser jornalista em uma cidade que fica próxima da capital. “A grande imprensa ocupa os 
espaços e fica bem complicado ser jornalista. Mas procuro desempenhar meu papel junto 

àqueles que não têm TV e não têm condições 
de comprar jornal”.

O vereador Josias da Juco agradeceu o 
colega Sebastião Bognar pelos trabalhos 
desenvolvidos junto ao Programa Nossa 
História e também ressaltou como o ex-
parlamentar foi importante no começo de sua 
carreira política. “Quando cheguei à Câmara 
para legislar, o Bognar disse para que eu 
trabalhasse tanto para quem votou em mim 
como para quem não votou. E eu sigo esse 
ensinamento todos os dias”, destacou Josias da 
Juco.


