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Em seu Ano Jubilar Igreja Matriz e 
Paróquia de Sant’Ana recebe o Título 

de Dignidade de Basílica Menor
Na ocasião foi lido um anún-

cio público da concessão e pro-
clamação do título, de que a 
Igreja Matriz e Paróquia de 
Sant’Ana foi elevada à Basílica 
Menor. A Missa foi presidi-
da pelo Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, e o decreto emiti-
do pela Congregação para o 
Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos, foi entregue 
à comunidade. Foi oficializa-
do a elevação da Igreja Matriz 
à Dignidade de Basílica Menor, 
que foi concedido pelo Papa 
Francisco. O Pároco, Padre 
José Roberto Abreu de Mattos, 
na ocasião foi nomeado Reitor 
da Nova Basílica.

A Paróquia Sant’Ana, co-
memora 125 anos de criação, 
a partir dela centenas de paró-
quias nasceram e o bairro de 
Santana formou-se em torno da 
paróquia.

Foram exaltados duas insíg-
nias basilicais, ou seja, símbolos 
que identificam a Dignidade de 
Basílica. 

Umbrela basilical ou co-
nopeu, tem o formato de um 
guarda-sol semiaberto, nas  co-
res amarelo e vermelho, com os 
brasões do Papa que concedeu o 
título, do Arcebispo da época da 
concessão, a Arquidiocese à qual 
pertence à Igreja, da própria 
Basílica e do Reitor da época.

Tintinábulo: é uma insíg-
nia que a Santa Sé concede às 
Igrejas com o título honorífico 

de Basílica, concedido pelo Papa. 
Consiste num pequeno sino que 
figura na procissão de Corpus 
Christi e outras solenidades. 
A função do objeto é chamar a 
atenção dos fiéis para a passa-
gem dos cortejos das basílicas. 
Nele tem a imagem da Padroeira 
e o Brasão da Arquidiocese, a 
qual pertence à Basílica.

No final da Missa hou-
ve a inauguração da placa de 
Basílica Menor.

O Reitor Padre José Roberto 
Abreu de Mattos, discursou ao 
final da Missa e explicou que 
nos últimos meses, a igreja es-
teve fechada devido à pandemia 
do novo coronavírus. E destacou 

que nesse período, foram conclu-
ídas as obras de restauro e a pin-
tura no interior da Matriz. E con-
cluiu dizendo que: “Afirmarmos 
que as portas do templo, a par-
tir de hoje, voltam a se abrir, de 
forma que, com a colaboração de 
pessoas de boa vontade, possa-
mos continuar a desempenhar 
nosso apostolado diário, inclusi-
ve com os mais pobres que, nesta 
casa encontram refúgio”, disse.

No Brasil

No Brasil, há 65 basílicas 
menores, a maior e mais famosa 
é a de Nossa Senhora Aparecida, 
no interior de São Paulo, a se-
gunda maior basílica do mundo 
em dimensões, sendo menor do 
que a Basílica de São Pedro, na 
cidade do Vaticano.

São Paulo

Na cidade de São Paulo há 
quatro basílicas, sendo três de-
las no território da Arquidiocese: 
Basílica Abacial Nossa Senhora 
da Assunção (Mosteiro de São 
Bento), Basílica Santíssimo Sa-
cramento (Paróquia Santa Ifi-
gênia) e Basílica Nossa Se nho-
ra do Carmo, na Bela Vista. A 
Basílica Santuário Nossa Se-
nhora da Penha, na Zona Leste 
da Capital, agora pertence à 
Diocese de São Miguel Paulista, 
criada em 1989.
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Da esquerda para a direita: Dom Odilo, Arcebispo de São Paulo, 
Pároco, Padre José Roberto Abreu de Mattos, Reitor da Nova Basílica e 
Dom Jorge Pierozan, Bispo-auxiliar de São Paulo da Região Sant’Ana

Basílica Sant’Ana
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Umbrela basilical e Tintinábulo símbolos que 
identificam a Dignidade de Basílica

Obras nas calçadas continuam 
em ruas e avenidas da região
De acordo com a Secretaria 

das Subprefeituras, as obras nas 
calçadas devem abranger as se-
guintes vias: Avenida Cruzeiro do 
Sul, Rua Alferes Magalhães, Rua 
Alfredo Pujol, Rua Conselheiro 
Saraiva, Rua Dr. Zuquim, Rua 
Darzan, Rua Voluntários da Pá-
tria, Rua Dr. Gabriel Piza, Rua 
Dr. Olavo Egídio, Rua Duarte de 
Azevedo, Rua Ezequiel Freire, 
Rua Leite de Morais, Rua Salete, 
Rua Dr. César; Avenida Álvaro 
Machado Pedrosa, Avenida 
Luiz Dumont Villares, Avenida 
Gen. Ataliba Leonel, Avenida 
Tu cu ruvi, Avenida Guapira, 
Avenida Maestro Villa Lobos, 
Avenida Nova Cantareira, Rua 
Barra Mansa; Rua dos Ferro-
viários, Rua Paulo Freire, Rua 
Dr. Antônio Maria de Laet, Rua 
Ausonia, Rua Domingos Ca-
lheiros, Rua Juncal, Rua José de 
Albuquerque.

Irregularidades nas calça-
das podem ser denunciadas pela 
central SP156 (telefone, site e 
aplicativo iPhone e Android), 
ou nas praças de atendimen-
to das subprefeituras. Mais 

informações sobre as vias prio-
ritárias: http://www.capital.sp. 
gov.br/noticia/informacoes- 
sobre -ca lcadas -da-c idade- 
podem-ser-consultadas-no- 
geosampa
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Diferentes pontos da Avenida Cruzeiro do Sul estão em obras

Brócolis: aprenda receitas 
para aproveitar do talo, 

até as folhas

Muito saboroso e extrema-
mente saudável, o brócolis é 
um dos ingredientes mais ver-
sáteis na cozinha. Além de com-
binar com diversos pratos, o ve-
getal ainda pode ser consumido 
em sua totalidade: as folhas, flo-
res e talos são comestíveis e ren-
dem receitas saborosas, como 
sugere a nutricionista do Oba 
Hortifruti, Renata Guirau. Para 
o aproveitamento completo do 
alimento, a especialista ensina 
o passo a passo de bolinho assa-
do, recheio para tortas com talo, 
refogado de folhas e creme de 
brócolis.

Bolinho de brócolis

Ingredientes: 2 xícaras de chá 
de brócolis picado, 1 xícara de 
chá de farinha de aveia, 2 ovos, 
3 colheres de sopa de cheiro ver-
de picado, 1 colher de sopa de 
cebola picada, 2 dentes de alho 
amassados, 1 colher de sopa de 
azeite, sal e pimenta do reino a 
gosto.
Preparo: aqueça o azeite e re-
fogue o alho e a cebola, acres-
cente o brócolis picado e refogue 
bem. Acerte o sal e a pimenta e 
finalize com o cheiro verde, des-
ligando o fogo. Misture a aveia 
e os ovos. Misturando bem, até 
formar uma massa possível de 
modelar. Se necessário, acres-
cente mais aveia. Faça bolinhos 

e leve para assar em 
forma untada com 
azeite, em forno pré- 
aquecido, por cerca 
de 10 minutos.

Recheio de 
torta com talos 

de brócolis

Ingredientes: 1 xí-
cara de talos de bró-
colis picados,1 xícara 
de cenoura média pi-
cada, ½ xícara de va-
gem picada, ½ xícara 
de pimentão amarelo picado, ½ 
xícara de azeitonas pretas fatia-
das, 2 colheres de sopa de coen-
tro, 2 colheres de sopa de cebo-
la roxa picada, 1 colher de sopa 
de azeite, sal e noz moscada a 
gosto.
Preparo: aqueça o azeite e re-
fogue a cebola. Acrescente os 
vegetais e refogue bem, em fogo 
baixo. Acrescente a azeitona e 
o coentro. Em seguida, acerte o 
sal e a noz moscada e desligue o 
fogo. Use como recheio da torta 
de sua preferência.

Refogado de folhas 
de brócolis

Ingredientes: folhas de um 
maço de brócolis ramoso, 1 ce-
bola média ralada, 2 dentes de 
alho ralados, 3 colheres de sopa 
de azeite, sal a gosto.
Preparo: aqueça 1 colher de 
azeite e refogue o alho e a ce-
bola. Acrescente as folhas de 

brócolis previamente lavadas e 
fatiadas. Refogue em fogo bai-
xo, até que o volume reduza 
bem, acrescente o azeite restan-
te e acerte o sal.

Creme de brócolis

Ingredientes: buquês de 1 
brócolis ninja médio, 1 colher 
de sopa de cebola picada, 1 den-
te de alho picado, 2 colheres de 
sopa de cheiro verde picado, 2 
colheres de sopa de azeite, sal a 
gosto,1 colher de sopa de queijo 
parmesão.
Preparo: aqueça o azeite e re-
fogue o alho e a cebola, Acres-
cente os buquês do brócolis e re-
fogue bem, acrescente água até 
quase cobrir o brócolis e deixei 
cozinhando até que fiquem ma-
cios. Desligue o fogo e acres-
cente o cheiro verde picado. 
Finalize formando um creme 
com a ajuda de um mixer. Sirva 
decorando o prato com o parme-
são ralado.
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Vila Nova Cachoeirinha completa 
87 anos com ação pela saúde

A data de 5 de agosto de 
1933, marco inicial do bairro 
Vila Nova Cachoeirinha foi um 
decreto da Câmara Municipal de 
São Paulo porém, registros his-
tóricos apontam que as primei-
ras ocupações da região são bem 
anteriores. Conhecida como 
Sítio Cabuci, a região foi uma 
das áreas percorridas no início 
do século 17, por tropas bandei-
rantes que estavam em busca 
de ouro e índios para escravizar. 
Nessa época, consta que havia 
uma cachoeira no local onde 
está o Hospital e Maternidade 
Vila Nova Cachoeirinha, daí a 
origem do nome dado ao bair-
ro. Não há vestígios dessa ca-
choeira que foi aterrada para a 
construção da Avenida Inajar de 
Souza.

O casal de imigrantes ja-
poneses Gunzaburo Omae e 
Katsuyo Otiai, foram alguns 
dos primeiros proprietários de 
terra do local. Eles montaram 
uma loja de material de cons-
trução onde, atualmente está o 
Largo do Japonês. Essa deno-
minação ao local foi oficializada 
em agosto de 2006, a partir da 
Lei Municipal 14.191.

 O loteamento da região co-
meçou no início do século 19, 
com a venda de terrenos pela 
imobiliária Rudge. Porém, o 
crescimento e transformação 
do bairro se intensificou, a par-
tir da década de 40, com o de-
senvolvimento dos transportes, 

estruturas  viárias e serviços bá-
sicos, como iluminação.

Fazem parte do distrito de 
Cachoeirinha bairros como: Cam-
po da Água Rasa, Jardim Cam-
panário, Jardim Flamingo, Jar-
dim Nossa Senhora Conso lata, 
Jardim Peri, Jardim Santa Cruz, 
Sítio Casa Verde, Vila Amélia, 
Vila Anália, Vila Bela Vista, Vila 
Ca choeirinha, Vila Continental, 
Vila Dionísia, Vila dos Andradas, 
Vila Nova Ca choeirinha, Vila 
Roque, Vista Alegre.

Uma grande expectati-
va para região, atualmente é 
a construção da Linha 6-La-
ran ja do Metrô, que ligará a 
Brasilândia à estação São Joa-
quim (Linha 1-Azul) e atende-
rá bairros como Vila Nova Ca-
choeirinha. A construção da 
linha começou em 2012, e as 

obras estão paralisadas desde 
2016, devido a irregularidades 
com o consórcio de empresas 
para a construção da obra.

Depois de algumas tentati-
vas, o Governo do Estado anun-
ciou no início deste mês, a pre-
visão de retomada das obras em 
90 dias. A empresa espanhola 
Acciona, firmou contrato com o 
consórcio Move SP e adquiriu os 
direitos do consórcio na parceria 
público privada. Com 15km de 
extensão, a Linha 6-Laranja irá 
ligar a região de Brasilândia à São 
Joaquim, possibilitando conexões 
com as linhas 1-Azul e 4-Amarela 
do Metrô e com a Linha 7-Rubi, 
8-Diamante da CPTM, transpor-
tando cerca de 600 mil passagei-
ros por dia. A conclusão da obra 
está prevista para dentro de 4 
anos, após sua retomada.
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Largo do Japonês é a principal referência do bairro e importante ponto histórico


