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HASTEAMENTO DE BANDEIRAS

João Roberto Martins
Justino Cotait - 9 anos

Filho do servidor municipal
Robson Cotait Lopes

Julia Pereira de Oliveira
10 anos

Filha da vereadora
Elsa Oliveira

Lívia Trindade Cozer dos
Santos - 8 anos

Neta da servidora municipal
Sara Trindade
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Julia Oliveira

Osasquense, nascida em 25 de março de 2011. Seu avô 
materno é o saudoso Manoel Serqueira de Oliveira, que chegou 
em Osasco em 1960, e casou-se com Benísia Pereira Nobre, 
originária do estado do Piauí. O casal teve quatro filhas: Ivete, a 
inesquecível Geni, Maria Cecília e Elsa.

Elsa, durante anos, foi assessora do então vereador Rogério 
Lins. Quando Rogério se elegeu prefeito, ela desempenhou as 
funções de chefe de gabinete, ocasião em que foi implantado o 
Programa Nossa História no poder Executivo, tendo participado 
da edição 001.

Ainda muito jovem, em 2017, Geni, mãe biológica de Julia, 
voltou para o Criador. A filha tinha, então, seis anos. Elsa, que é 
casada com o engenheiro Pedro Luiz Batista Ferreira Júnior, 
diante da nova realidade, não teve dúvidas: acolheu-a no 
coração e a adotou de forma oficial. Desde então, este ficou 
sendo o novo lar da pequena Julia.

João Cotait
Nasceu em 13 de março de 2012, na capital paulista. Seu 

primeiro nome, João, vem do bisavô materno, imigrante russo 
que chegou em Osasco em 1953. Roberto vem do avô, também 
materno, já nascido em Osasco.

É filho de Robson Cotait Lopes, fotógrafo por profissão e 
paixão e, atualmente, servidor desta Casa. Sua mãe, Juliana 
Martins Justino Cotait, é publicitária. A irmãzinha de João 
chama-se Helena e tem seis anos.

João Roberto cursa o 3° ano do ensino fundamental na Emef 
Prof. Max Zendron, na Vila Yara. Vai muito bem nos estudos e é 
particularmente aplicado em matemática. Sua diversão é jogar 
futebol e, quando dá tempo, videogame.

Seguindo os passos do pai, João já desenvolveu a arte de 
fotografar. Em janeiro de 2020, pouco antes do início da 
pandemia, Robson participou da edição 126 do Programa Nossa 
História no dispositivo da prefeitura de Osasco e João, com muita 
habilidade e competência, fez o registro fotográfico do ato cívico.

Lívia Trindade Cozer dos Santos
É osasquense e nasceu no dia 3 de setembro de 2013, 

tendo recentemente completado oito anos de idade. Seus pais 
são Renan Cozer e Débora Trindade. Tem um irmãozinho, 
Theo, de três aninhos, e sonha em ter ainda mais um.

A família vive na Vila Yara e está em Osasco há mais de 60 
anos, quando nossa cidade era só um bairro da capital paulista. 
José Soares Trindade e Benedita Augusta Trindade são seus 
bisavós maternos. Eles constituíram uma família de cinco filhos: 
César, Gerson, Sandra, Celso e Sara.

Sara casou-se com José Carlos Lima dos Santos e tiveram 
três filhos: Danieli, Débora e Eduardo. Quando Sara participou 
do Programa Nossa História do poder Executivo, Lívia tinha 
apenas cinco anos e foi a acompanhante da avó. Por conhecer a 
letra e a música, cantou com entusiasmo o hino de Osasco.

Lívia tem grande admiração por sua prima Elisa, que tem 16 
anos, e pela priminha Manoela, de um aninho. Tio Bruno e tia 
Danieli, juntamente com o primo Vitor, de 13 anos, e a 
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Elsa e Pedro se dedicam a cada dia, com todo carinho e amor, a oferecer o melhor para a sobrinha Julia, agora filha.
Aluna do Colégio Haya, cursa a 5ª série do ensino fundamental. Aplicada e muito inteligente, obtém excelentes notas e é uma 

exímia desenhista. Adora brincar com os amigos, andar de bicicleta e de patins.

amiguinha Ana, que também tem oito aninhos, formam o time de pessoas inseparáveis de seu coração.
Estuda no colégio Anglo e cursa a 3ª série do ensino fundamental. Na escola, faz balé, judô e já está inscrita na natação. Em sua 

infância feliz, já adotou uma gatinha, que se chama Jasmine. Ama, respeita e protege os animais.



A semana das crianças foi comemorada de forma 
especial nesta quinta-feira (14), na Câmara Municipal de 
Osasco, durante a 6º edição do Programa Nossa História. A 
iniciativa semanal promove o hasteamento das bandeiras do 
Brasil, do estado de São Paulo e do município de Osasco. 
Desta vez os responsáveis por hastear as bandeiras foram 
somente crianças, que se emocionaram com o momento.

João Roberto Martins Justino Cotait, de 9 anos, filho do 
servidor público e fotógrafo Robson Cotait; Júlia Pereira de 
Oliveira, de 10 anos, filha da vereadora Elsa Oliveira; e Lívia 
Trindade Cozer dos Santos, de 8 anos, neta da servidora 
pública Sara Trindade fizeram as honras do dia e mostraram 
toda sua espontaneidade.

“Essa bandeira é muito pesada”, disse Julia Pereira de 
Oliveira, que agradeceu de forma diferente o idealizador do 
programa, Sebastião Bognar. “Eu quero agradecer ao 
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Bognar, esse moço aí, pelo convite”, comentou a pequena, arrancando risos do público 
presente.

Lívia Trindade preferiu não falar, mas sua avó agradeceu a todos pela oportunidade. E o 
jovem João Roberto mostrou que, além de 
ser bom aluno em matemática, sabe usar as 
palavras. “Estou muito feliz em estar aqui. 
Para mim é uma honra e gostaria de 
agradecer a todos”.

A vereadora e mãe de Júlia, Elsa 
Oliveira, falou sobre a espontaneidade das 
crianças e sobre a importância de valorizar 
esses momentos. Presidente da Frente 
Parlamentar Nossa História, o vereador 
Rogério Santos pediu para as crianças 
sonharem e conquistarem o céu, como diz a letra do hino osasquense.

“Vocês têm o céu para vocês. Sonhem, acreditem”, aconselhou Rogério Santos.
O vereador Josias da Juco também usou a letra do hino osasquense para agradecer às 

crianças pela emoção que eles mostraram 
durante o hasteamento das bandeiras. “De 
mãos dadas, cultura e raças, se embalaram 
num mesmo querer, e do sonho se fez a 
cidade, que hoje se orgulha de ser”, destacou 
Josias.

“É gratificante ver o quanto vocês se 
emocionaram. Os olhos do João brilhando, 
as mãos da Livia geladas e a Júlia com um 
sorriso nervoso. Amem a cidade que vocês 
vivem, o estado e a pátria”, frisou Josias.


