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Mary Tereza Firminiano Kariya
Mary, mais conhecida como Meiry, nasceu na 

cidade de Cruzeiro, em 19 de novembro de 1944. 
Recorda, com muita alegria, de sua infância no Vale 
do Paraíba, na Serra da Mantiqueira. É filha de João 
Firminiano e Isaura Gomes Firminiano. Seus irmãos 
são Marlene, Marcelo, Flávio e João Flávio, Carlos e 
Marilene, já falecidos.

Casada com Tomomitsu Kariya, que partiu 
precocemente, teve três filhos:  Bianca, José Luiz e 
José Hamilton. Num casamento muito feliz de 26 anos, 
Meiry e Tomomitsu dividiam a paixão pela pescaria, 
pelo gohan (arroz cozido japonês) e pelas plantas.

Meiry mudou-se para Osasco ainda criança. Seu 
pai trabalhava na Central do Brasil como guarda-

Helena Fukugauchi
Helena nasceu em 9 de junho de 1946 na cidade de Lins, 

município com cerca de 80.000 habitantes, na região centro-
oeste do estado de São Paulo. Criada no sítio da família, teve 
uma infância humilde em meio às plantações de café. Na parte 
da manhã, ia para a escola do bairro. À tarde, ajudava na roça.

Na época, as oportunidades de estudo eram limitadas, pois a 
escola local oferecia apenas até o 4º ano do então ensino 
primário. Ainda muito jovem, Helena viu ruir seu sonho de 
estudar. Assim, muito esforçada como sempre foi, passou a 
buscar conhecimento por conta própria.

Obstinada e com muito amor, formou sua família. Seus filhos 
Wagner, Cristina e Cleber receberam todo o suporte da mãe 
para que pudessem sonhar e conquistar o que desejassem. 
Exímia costureira, trabalhava dia e noite para proporcionar aos 
filhos as oportunidades que ela mesma não teve, numa 
demonstração de imensa generosidade. Hoje sente muito 
orgulho de ter uma família unida, em que todos se respeitam. E, 
para completar a alegria, vieram os netinhos Miguel e 
Guilherme.

Biografia

freios. Da época, recorda-se das aventuras do Sr. João e do dia a dia na cidade de Cruzeiro, onde a 
locomotiva era reforçada para conseguir subir a serra. Mais tarde, Sr. João conseguiu trabalho na 
Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC), empresa criada em 1946, responsável pela 
operação e fiscalização do transporte por ônibus na cidade de São Paulo.

No começo da década de 1950, a família começou a juntar dinheiro para adquirir uma propriedade. Os 
lugares mais acessíveis na cidade de São Paulo eram os mais afastados, como o então bairro de Osasco, 
que em 1962 conquistaria sua emancipação. Poucas ruas eram asfaltadas, mas, mesmo assim a família 
fixou residência no Jardim Sindona, onde Meiry vive até hoje.

Meiry estudou no Colégio Nossa Senhora da Misericórdia e no tradicional Ceneart. Especializou-se para 
trabalhar com crianças com deficiência, quando o termo “pessoas com deficiência” ainda não era utilizado, 
fazendo com que as famílias enfrentassem muitos preconceitos. Atuou na APAE de Osasco, sendo que sua 
experiência a aproximou da Câmara Municipal, quando no início da década de 1970 fazia a ponte entre o 
Legislativo e essas famílias.

Foi servidora pública durante muitos anos, sempre ligada ao então vereador e presidente do Legislativo 
Municipal, Dr. Octacílio Firmino Lopes e, depois, com o filho dele, o também ex-vereador e ex-presidente 
Antônio Márcio Lopes. Antes da pandemia de Covid-19, Meiry atuava como voluntária na cozinha do Japão 
Mitsuri, festival japonês tradicional em Osasco, realizado pela ACENBO - Associação Cultural e Esportiva 
Nipo-Brasileira. Como sócios da instituição, ela e os filhos participavam de ações culturais e esportivas.

Meiry descreve sua jornada de vida como feliz, principalmente quando se refere aos anos de convivência 
com Tomomitsu. Da Câmara Municipal de Osasco, guarda com carinho na memória os momentos 
compartilhados com servidores e parlamentares.



Antônio Luigi Camandoni e Janete Luzia de Oliveira
Antônio Luigi Camandoni nasceu em 17 de 

janeiro de 1951, na capital paulista. É filho do Sr. 
Giovavino Luigi Camandoni e da Sra. Geraldina 
Arantes Camandoni. Seus avós paternos eram 
da região de Vercelli, no norte da Itália, 
originários de uma pequena comunidade 
chamada Camandona, próxima da cidade 
italiana de Osasco.

A família Camandoni está em Osasco desde 
a emancipação, na década de 1960. O avô 
paterno de Antônio, Sebastian Pietro 
Camandona, foi homenageado pelo prefeito 
Hirant Sanazar com a denominação de uma 

Além de mãe exemplar, Helena também é referência em sua vizinhança, pois foi pioneira em 
programas de coleta seletiva. Após o horário escolar, as crianças iam até ela para aprender noções 
de cuidado com a natureza. Helena foi para essas crianças uma segunda mãe, sempre disposta a 
compartilhar o que aprendeu ao longo da vida.

O que ela não sabia é que acabaria ajudando a plantar a semente de um movimento que viria a 
dar muitos frutos em nossa cidade. Atualmente Osasco busca ser referência em coleta seletiva. 
Ótimo exemplos são os programas realizados nos condomínios e a Semana de Coleta Seletiva, 
celebrada anualmente no início de setembro, com ações de conscientização da população sobre a 
importância de dar a destinação correta aos resíduos. E tudo começou, em boa parte, com os 
sonhos da garotinha de Lins que queria saber mais e fazer a diferença no mundo.

A história de Helena mostra que ela, de fato, fez a diferença, tanto na preservação do meio 
ambiente, como no desenvolvimento pessoal daqueles que têm o privilégio de conviver com ela.

travessa da Avenida Antônio C. Costa.
Janete nasceu em Assis, no interior do estado de São Paulo, em 14 de janeiro de 1952, e com 

sua família mudou-se para Osasco em 1966. E foi aqui, em nossa cidade, que em 1970 Antônio 
conheceu Janete Luzia de Oliveira, o grande amor de sua vida.  Casaram-se na Igreja Matriz Santo 
Antônio, hoje Catedral Santo Antônio, em 15 de setembro de 1973. Em 2023 comemoram Bodas 
de Ouro.

Em 1983 fundaram a Aluminc Esquadrias Metálicas Indústria e Comércio LTDA., especializada 
na fabricação de portas e janelas de alumínio. A empresa é uma referência na região, gerando 
centenas de empregos, tanto que ao completar 30 anos foi homenageada pela Câmara Municipal 
de Osasco. A Placa Comemorativa, entregue em concorrida Sessão Solene, foi de propositura do 
vereador Josias da Juco, vice-presidente do Legislativo Municipal e vice-presidente da Frente 
Parlamentar Nossa História.

Antônio e Janete dedicam-se também ao aconselhamento de outras famílias. As palestras, 
focadas em convivência matrimonial, são ministradas na Diocese de Osasco. Além disso, 
participam do VIVER, grupo composto por dez pessoas que se dedicam a ações sociais junto às 
comunidades carentes de Osasco e região.

O casal tem três filhos. Vanessa, enfermeira obstetra e administradora do Hospital A.C. 
Camargo; Daniela, professora, administradora de empresas e diretora financeira da Aluminc, e 
Luciano, secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, a convite do prefeito 
Rogério Lins. Os queridos netos são Lívia, Ana Carolina, Leonardo, Loren e Manuela.

A família Camandoni carrega consigo dois grandes lemas. O primeiro é “O futuro da 
humanidade passa pela família”, do Papa João Paulo II e “Através da Aluminc, colaborar para a 
construção e o desenvolvimento de nossa cidade, fomentando a geração de empregos, bem como 
motivando a união das famílias através de respeitosa e fraterna convivência.”



Programa Nossa História celebra o Dia Nacional da 
Família

Data é comemorada no dia 8 de dezembro, desde 1963

Por Ana Luisa Rodrigues

O Programa Nossa História, realizado na manhã desta quinta-feira, dia 8 de dezembro, celebrou o Dia 
Nacional da Família. A data foi instituída em 1963, através do Decreto de Lei nº 52.748.

A família tem outras duas datas de celebrações oficiais: o 
Dia Internacional da Família, estabelecido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), celebrado em 15 de maio; e o Dia 
da Família na Escola, comemorado em 24 de abril.

Em homenagem a data, para hastear e conduzir a bandeira 
de Osasco foi convidado o casal Antônio e Janete Camandoni 
— fundadores da Aluminc e pais do secretário municipal de 
Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, 
Luciano Camandoni, que também prestigiou a cerimônia.

“Quero parabenizar a todos e agradecê-los por essa 
homenagem aos meus pais. Quando a gente chega aqui a 
gente sente uma calmaria no coração. Estou feliz em ver 
meus pais aqui, eles são minha referência”, comentou Luciano Camandoni ao relembrar a homenagem 
prestada pelo vereador Josias da Juco (PSD) na ocasião da celebração 30 anos da Empresa Aluminc 
Esquadrias Metálicas Indústria e Comercio LTDA, fundada em 1983, pelos pais, Antônio Luigi Camandoni e 
Janete Luzia de Oliveira Camandoni.

Foi Janete Camandoni a primeira homenageada a 
agradecer à oportunidade. “Amo essa cidade desde 1966. Foi 
aqui que conheci o amor da minha vida, e os amores da minha 
vida”, disse Janete ao passar a palavra para Antônio 
Camandoni.

“Tenho uma enorme satisfação em ser homenageado hoje. 
Estou muito feliz em estar aqui com meus filhos, netos, meu 
genro e meu cunhado. Obrigada a toda a Câmara Municipal 
pelo carinho”, disse Camandoni.

Com poucas palavras, a premiada pioneira da Coleta 
Seletiva em Osasco, Helena Fukugauchi, hasteou e conduziu 
a bandeira de São Paulo. “Estou muito emocionada, nem sei 

como agradecer essa homenagem, não consigo expressar. Mas estou muito agradecida em participar 
desse momento”, disse a ambientalista.

Ex-funcionária da Câmara Municipal há mais de duas 
décadas, Meiry Tereza Firminiano Kariya, que hasteou e 
conduziu a bandeira do Brasil, comentou que essa é a 
segunda vez que sua família foi homenageada na Casa de 
Lei. A primeira, quando sua saudosa mãe, Isaura Gomes 
Firminiano, deu nome à rua onde a família mora há anos.

“Há tempos os vereadores desta casa acolhem minha 
família e eu agradeço a todos por isso. Lembrando que 
família não é só sangue, família também é amizade”, 
declarou Meiry.

O presidente da Frente Parlamentar Nossa História e da 
Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, vereador Rogério Santos (MDB), apontou a força da 
família, especialmente nesta data.

“Hoje é o Dia Nacional da Família e é importante que saibamos que é a família que nos defende. A 
realidade mostra que no respeito, no amor, na dedicação, na integração um pelo outro, é ela quem nos 

defende”, disse o parlamentar, ao reforçar o que está previsto 
na Constituição Federal que a Família é a base da sociedade. 
Rogério Santos também declarou que, nesta semana, o 
prefeito Rogério Lins deve enviar à Câmara Municipal o 
projeto da criação da Secretaria Municipal da Família.

Josias da Juco (PSD) parabenizou todos os 
homenageados e falou sobre como Rogério Santos lutou 
para a implantação da Frente Parlamentar em Defesa da 
Vida e da Família. “No primeiro mandato, Rogério deixou 
claro para todos nós o quanto seria importante a criação da 
Frente Parlamentar. E nós percebemos o quanto isso foi 
bom”, disse Josias.


