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Fernanda e Alexandra
Alexandra Câmara de Oliveira, osasquense, tem 47 

anos, é casada e atualmente moradora da capital 
paulista. Graduada em psicologia e pós-graduada em 
Gestão Estratégica de Pessoas. Trabalha na área de 
recursos humanos, como Coach de Vida e Carreira.

Fernanda Assis de Oliveira Silva, osasquense, tem 45 
anos e é mãe de três filhos. Graduada em análise de 
sistemas, atualmente trabalha na área de tecnologia da 
informação, como gerente de parcerias e projetos.

Miguel de Oliveira (em memória)

Alexandra e Fernanda são filhas do inesquecível 
Miguel de Oliveira, nascido na cidade de Lençóis 
Paulista/SP, em 30 de setembro de 1947. Quando 

Daniel Anderson
Osasquense nascido em 7 de dezembro de 1976, 

Daniel Anderson é filho de Daniel Leonel e Ilda Marques 
do Nascimento, sendo o caçula de uma família de quatro 
irmãos. Ainda muito jovem, já demonstrava 
determinação, assim como seu pai. Começou a trabalhar 
na Imobiliária Nunes Imóveis, no departamento de TI e, 
em seguida, como corretor de imóveis.

Buscando novas experiencias de vida, no ano 2000 foi 
morar em Londres, Inglaterra. Lá, repetindo a mesma 
profissão de seu pai na juventude, foi motorista de ônibus, 
dirigindo os famosos “ônibus de dois andares”. Trabalhou 
também na Honda e Mercedes-Benz.

Em 2008 recebeu o convite de seu pai para voltar ao 
Brasil e assumir conjuntamente a direção da Nunes 

Biografia

criança, morou alguns anos na vizinha cidade de São Manuel. A família mudou-se para cá em 1960, quando Osasco 
era apenas um bairro da capital paulista.

Em 1970, Miguel tornou-se campeão brasileiro de boxe e, dois anos depois, já ranqueado na Associação Mundial 
de Boxe e no Conselho Mundial de Boxe, venceu o primeiro colocado do ranking da AMB e, com isso, conseguiu o 
direito de disputar o título mundial.

Em janeiro de 1973, disputou no Japão o título mundial de boxe. Foi derrotado, mas conseguiu revanche em 
fevereiro do ano seguinte, mas também foi derrotado por pontos depois de um longo combate.

Em 1974, casou-se com Maria de Lourdes Câmara de Oliveira, com quem teve as filhas Alexandra e Fernanda. 
Tiveram também três netos.

Determinado e persistente, em maio de 1975, no Principado de Mônaco, venceu o então campeão europeu, o 
espanhol José Duran e alcançou o Título Mundial dos Médios-Ligeiros do CMB.

Formado em educação física, foi treinador e pugilista brasileiro. Em sua carreira, acumulou diversos títulos, dentre 
eles o de Campeão Brasileiro de Boxe em 1970 pela AMB. Em seu retorno a Osasco, foi recebido com grande festa. 
Naquele tempo, o professor José Liberatti era prefeito da cidade.

Já em 7 de maio de 1975, tornou-se Campeão Mundial de Boxe pelo CMB em Mônaco e, quando retornou ao Brasil, 
foi recebido no Aeroporto de Congonhas por uma verdadeira multidão. Em cima de um caminhão do Corpo de 
Bombeiros, percorreu o centro e alguns bairros de Osasco. “Foi uma grande festa”, recorda Francisco Rossi, então 
prefeito de Osasco.

De suas 56 lutas, obteve 50 vitórias, sendo 25 por nocaute. Teve cinco derrotas e um empate. No dia 15 de outubro 
de 2021, Miguel de Oliveira partiu, mas será sempre lembrado pela história e pelo povo de nossa cidade, como um 
cidadão que, por onde foi, levou o nome de Osasco.

Imóveis. No início, esboçou uma certa resistência. Entretanto, acatou a convocação e passou a acompanhar cada 
passo daquele grande mestre.

No ano de 2019 seu pai precisou se afastar por motivos de saúde e, desde então, Daniel trabalha como CEO, 
seguindo à risca os ensinamentos e o exemplo deixado por seu pai, mantendo assim a tradição da Nunes Imóveis, 
atuando com dedicação e inovação.



Profª Daniela Yuri B. de Andrade
Nascida na cidade de São Paulo, Daniela Yuri de 

Andrade é a terceira filha do Prof. Daniel Barbosa de 
Andrade e de Marilda Tamay de Andrade. Seus irmãos são 
Daniel Júnior, Dayse e Delma (em memória). É casada 
com Marcelo Cunha e mãe do Daniel. Tem três sobrinhos: 
Gabi, Belisa e Daniel Neto.

Iniciou seus estudos no Colégio Costa Zavagli e, 
posteriormente, veio estudar no Colégio Fernão Dias Pais, 
tendo se graduado em ciências biológicas na PUC-
Pernambuco. É também pós-graduada em Gestão 
Escolar, pela USP-SP. Lecionou no Colégio Municipal 
Pedro Augusto.

Retornando a São Paulo, ingressou no Magistério 
Paulista, seguindo os passos de seu pai, do qual herdou a 
coragem, a determinação e o amor pela educação. É professora titular de cargo efetivo em Ciências Físicas e 
Biológicas no Estado de São Paulo. Busca sempre se aperfeiçoar para melhor se dedicar à missão de educadora.

Tem duas habilitações, a de Administração Escolar e Supervisão Escolar. Foi vice-diretora e diretora substituta da 
E.E. Dr. Américo Marco Antônio, na Vila Pestana, diretora da E.E. Prof. Francisca Lisboa Peralta, e hoje é diretora 
efetiva da rede estadual, na E.E. José Ribeiro de Souza.

Seguindo sua vocação no magistério, é incansável no trabalho pela educação. Voluntária na JUCO desde 1995, é 
palestrante nos cursos de aspirantes, ministrando palestras sobre ecologia e liderança.

Na presidência da instituição e com o apoio dos diretores e associados da JUCO, está em seu 4º mandato 
consecutivo. Por iniciativa do vereador Josias da JUCO, em 2014 recebeu o Título de Cidadã Osasquense. Sua fé é 
inabalável e sua maior prioridade é a família e a educação.

Prof. Daniel Barbosa de Andrade (em memória)

O saudoso e inesquecível Prof. Daniel Barbosa de Andrade é paraibano, natural da cidade de Campina Grande. 
Nasceu em 10 de novembro de 1934. Formou-se em direito pela Faculdade Integrada de Guarulhos, em história 
natural (biologia) pela Universidade Federal de Pernambuco e em pedagogia pela Faculdade Ideal de São Paulo.

Ao longo da carreira, ganhou notoriedade por sua atuação na área educacional, como professor e diretor em várias 
escolas públicas, sendo duas em Osasco: EMEF Quintino Bocaiuva e E.E. Dr. Américo Marco Antônio, de 1972 a 2004.

Em sua trajetória profissional, dentre outros cargos importantes, foi diretor da Divisão Regional de Ensino (Região 
Oeste), coordenador das Comissões de Cultura e Meio Ambiente da 56ª Subseção da Ordem dos Advogados do 
Brasil, secretário da Associação dos Advogados de Osasco, conselheiro e vice-presidente do Conselho de 
Alimentação Escolar de Osasco.

No segundo governo do prefeito Francisco Rossi, foi titular das secretarias de Educação, Cultura, Promoção 
Social, Esporte, Recreação e Turismo. Participou da diretoria executiva da Juventude Cívica de Osasco desde 1976. 
Por sua liderança e credibilidade, ajudou a salvar a JUCO quando esta, por pouco, não foi dissolvida.

Prof. Daniel nunca esqueceu suas raízes. Sempre manifestou seu amor por Campina Grande, mas adotou Osasco 
como a cidade de seu coração, seu segundo lar, onde se dedicou com toda sua energia e capacidade na formação e 
educação digna de seus alunos.

Agradecendo por sua dedicação, alunos e ex-alunos da JUCO fazem ecoar por toda nossa cidade: “Querido Prof. Daniel 
Barbosa, o senhor também combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Descanse em paz, amigo”.

Daniel Leonel (em memória)

Filho de Francisco Leonel e Rosa dos Santos, Daniel Leonel é o quarto de dez irmãos. Nasceu em 24 de maio de 
1942 no município de Vera Cruz/SP. Mudou-se para Osasco em 1962, quando a cidade acabava de se emancipar.

Começou a trabalhar dirigindo caminhões e, depois, foi motorista de ônibus na Viação Helena Maria. Movido a 
desafios, sempre esteve atento às oportunidades, tornando este seu lema de vida.

Como desafio, aceitou trabalhar em uma imobiliária que estava em estado de falência. Descobriu, então, que era 
um vendedor nato. Assumiu a gerência e, com uma visão empreendedora e inovadora, fez a Nunes Imóveis, que 
surgiu como um pequeno negócio de família, tornar-se uma das principais empresas de nossa cidade, sendo grande 
referência no ramo imobiliário.

Nesses 59 anos morando em Osasco, 49 deles como dirigente da Nunes Imóveis, vivenciou e colaborou no 
desenvolvimento da cidade, oferecendo oportunidades aos profissionais da empresa, com especial atenção aos 
jovens estagiários da JUCO.

Tendo partido recentemente, como pai fez toda a DIFERENÇA, pois, com seus atos de bondade, deixou um legado 
de amor e generosidade a seus filhos Elizeu, Elias, Sandra Regina, Daniel Anderson e à esposa, Lucidalva Colares 
Leonel, com quem foi casado por 21 anos.

Para os amigos que tiveram a felicidade de com ele conviver, fica a lembrança de sua amizade sincera e, para 
todos, o sentimento de gratidão e eterna saudades.



Com a canção “Il Silenzio”, Programa Nossa História 
presta homenagem a personalidades de Osasco

Receberam homenagens póstumas o professor Daniel da JUCO, o pugilista Miguel Oliveira e o empresário Daniel Leonel

Por Ana Luísa Rodrigues

Homenagens a osasquenses de coração, que construíram belas 
histórias e que faleceram recentemente, marcaram a 9ª edição do 
Programa Nossa História, realizada na manhã desta quinta-feira (04). 
Foram lembrados o esportista Miguel Oliveira, falecido em 15 de outubro; 
Daniel Leonel, diretor da Nunes Imóveis, falecido no dia 12 de outubro; e o 
professor Daniel Barbosa, fundador da JUCO, no último dia 19 de outubro.

Antes do tradicional hasteamento das bandeiras, foi tocada a canção “Il 
Silenzio”, composta na década de 1960 e interpretada pela trompetista 
Melissa Venema, em homenagem às três personalidades, todas 
representadas por seus filhos.

Daniel Anderson - filho de Daniel Leonel - conduziu a bandeira do Brasil; 
Fernanda Assis de Oliveira Silva e Alexandra Câmara de Oliveira - filhas de 
Miguel Oliveira - ergueram a bandeira do estado de São Paulo; e Daniela 
Yuri Barbosa de Andrade Cunha - filha do professor Daniel Barbosa - 
hasteou a bandeira de Osasco.

Nascido em Campina Grande/PB, Daniel Barbosa de Andrade era apaixonado pela educação, a quem dedicou sua vida. 
Chegou a ser secretário Municipal de Educação, “um dos melhores”, segundo o ex-prefeito Francisco Rossi, que prestigiou a 
solenidade. “O trabalho da JUCO é uma referência nacional. Ainda prefeito, eu recebia pessoas de fora da cidade que queriam 
conhecer como funcionava a JUCO. O professor Daniel fazia as coisas com muita paixão e essa homenagem representa o 
sentimento do povo de Osasco com  pessoas como ele”, ressaltou Rossi.

Muito emocionada, Daniela Yuri agradeceu a todos, especialmente o vereador Josias da JUCO, a quem chama de "irmão", e 
falou sobre as lições que seu pai deixou. “Meu pai foi um guerreiro e digo que ele foi um guerreiro da educação. Combateu 
bravamente mesmo diante de tantas dificuldades, porque infelizmente nosso país não valoriza a educação como deveria. Meu pai 
sempre acreditou que a educação deveria ser a prioridade de qualquer governo e pessoa de todo país”, disse Daniela.

Josias da JUCO (PSD) lembrou que professor Daniel, a quem considerava um pai, foi seu grande incentivador para entrar na 
carreira política e que ele amava ter consciência de ter formado milhares de 
jovens. “O professor Daniel tinha o sonho de formar pessoas. Um sonho 
realizado ao passar na rua e poder falar que colaborou para formação 
daquele jovem. Ele sempre gostou de política e sei que um dos sonhos dele 
ele realizou através de outras pessoas. Eu tinha 11 anos quando o conheci. 
Ele pegava no meu pé, dava conselho, incentivava. Eu não queria ser 
político, mas ele insistiu. E comemorava cada vitória minha como se fosse 
dele”, declarou Josias, ao pedir que as pessoas sejam gratas, 
principalmente àqueles que fazem algo pelo outro. “Seja grato na velhice da 
outra pessoa, seja grato. Muitas pessoas não se preocupam com dinheiro, 
com bens materiais, era assim o professor Daniel, ele era feliz em formar as 
pessoas. E eu sou grato a ele”.

Um dos principais nomes do pugilismo nacional, Miguel de Oliveira 
venceu 50 de 56 lutas disputadas, perdeu cinco lutas e empatou uma. Em 

1975, derrotou o espanhol José Duran, conquistou o título mundial dos médios ligeiros do Conselho Mundial de Boxe (CMB) e foi 
recebido em Osasco com honras e desfile no carro de bombeiros.

“Para nós e uma honra estar aqui representando meu pai. Ele vai fazer muita falta e agradeço de coração o amor, o respeito e as 
boas memórias que vocês guardam dele”, comentou Alessandra, filha de Miguel. O atleta foi vítima de um câncer de pâncreas que o 
levou tão rapidamente quanto os nocautes que aplicava em seus adversários. Nascido em Lençóis Paulista, no interior de São 
Paulo, o pugilista mudou-se para Osasco em 1960, quando a cidade ainda era um bairro paulistano.

“Ele foi um orgulho de Osasco. Uma pessoa querida, um tanto quanto tímida, mas que marcou fortemente a história do esporte 
de Osasco. Um mês antes dele receber o diagnóstico de um câncer agressivo, conversei longamente com ele. Ele estava eufórico, 
falando bastante, bem diferente do que ele costumava ser, acho que foi uma espécie de despedida”, descreveu Francisco Rossi ao 
se lembrar de seu último encontro com o atleta.

Um dos empreendedores mais bem sucedidos de Osasco, Daniel Leone, dirigente da Nunes Imóveis, mudou-se para Osasco 
no ano de emancipação da cidade, 1962. Trabalhava como motorista de caminhão e de ônibus, até que aceitou trabalhar em uma 
imobiliária que estava para fechar as portas. Com estilo, revitalizou a imobiliária que se tornou uma das maiores da cidade e região. 
Apoiou os jovens estagiários da JUCO e deixou muitas lições inspiradoras.

“Meu pai sempre falou: 'Seja o melhor no que você faz, não importa o cargo ou a nomenclatura. Sirva, seja o melhor'. Meu pai sempre 
abraçou as pessoas, assim como a cidade de Osasco faz com as pessoas que vem de outras cidades e estados”, afirmou Daniel 
Anderson, filho caçula de Daniel Leonel, que morava em Londres e aceitou a convocação do pai para assumir a direção da Nunes Imóveis.

“A Nunes foi uma das primeiras anunciantes da nossa emissora de rádio. A gente vai vendo as pessoas partindo e nossa 
emissora prestes a completar 40 anos. Todas essas pessoas realmente 
saíram dessa vida para ficar na história de Osasco”, disse Francisco Rossi.

Rogério Santos (PL), presidente da Frente Parlamentar Nossa História, 
passou a palavra para Josias da JUCO, que recebeu o agradecimento 
emocionado do colega parlamentar. “Rogério Santos, obrigado por abrir seu 
tempo para que eu pudesse expressar o que está no meu coração nesse 
momento”, falou Josias, que também agradeceu Francisco Rossi, que 
apoiou a JUCO em um dos momentos mais difíceis da instituição. “Você, 
como prefeito, fez o convênio para que a prefeitura recebesse os alunos da 
JUCO. Isso aconteceu em 1989 e os eles estão até hoje na prefeitura”, 
destacou o parlamentar. “Quero agradecer à 'minha irmã' Daniela e a meu 
'cunhado' Marcelo, pelo que vocês fizeram pelo professor Daniel e pela 
JUCO. Nós precisamos de pessoas assim. Minha eterna gratidão”, finalizou 
Josias da JUCO.


