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Missa em Ação de Graças por amigos Dia da Bandeira
que faleceram em meio à pandemia A Bandeira Brasileira foi inspirada em fatos
relacionados com a história portuguesa
Foto: AGZN
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A Bandeira Brasileira foi
criada logo após a Proclamação
da República, em 15 de novem
bro de 1889, sendo apresenta
da há 132 anos, no dia 19 de no
vembro de 1889, portanto, essa
data foi escolhida como o Dia da
Bandeira.
A bandeira foi adotada a
partir do Decreto nº 04, assi
nado pelo presidente provisório
Deodoro da Fonseca. No decreto
consta que:

Basílica de Sant’ Ana terá missa em Ação de Graças em memória de amigos que faleceram durante a pandemia

Na próxima segunda-feira
(22), às 19h30, na Basílica de
Sant’Ana (Rua Voluntários da
Pátria, 2.060), acontece missa
em Ação de Graças por amigos
que faleceram durante a pan
demia. A celebração será con
duzida pelo padre José Roberto
Mattos, pároco e reitor da
Basílica de Sant”Ana.

Além de ceifar vidas, a pan
demia afastou os amigos e ti
rou muitas vezes a chance de se
despedir dos que partiram, ví
timas ou não da Covid-19. Por
essa razão, essa missa está sen
do celebrada.
Entre os amigos que se
rão carinhosamente homena
geados, estão: Arnaldo José

Giacosa, Eloy Gonçalves de Oli
veira, George Abraham Ayoub,
Cel. José Francisco Gia
nonni,
Leonardo Placucci, senador
Sergio Olimpio Gomes (o se
nador Major Olímpio), além
do também saudoso fotógrafo,
Ovídio Vieira, que por muitos
anos colaborou com A Gazeta
da Zona Norte.

Novembro Azul

Mensagens nas rodovias reforçam a importância
da prevenção do Câncer de Próstata
Foto: Divulgação

“Homem, cuide da saúde /
Faça exame de próstata”.
Além disso, os prédios das
sedes da ARTESP e das conces
sionárias receberam iluminação
azul para lembrar do tema da
campanha. O assunto também
está em pauta nas redes sociais
da Agência.
De acordo com a Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU),
comparando-se o ano de 2020
ao anterior, 2019, foi identifica
da uma queda de 21,5% no nú
mero de cirurgias realizadas,
33,5% no número de consultas
e 15,7% no número de interna
ções. Somente em São Paulo, a
queda no número de exames de
Próstata foi de 29%. De janeiro
a agosto de 2021, foram realiza
das 1.812.982 consultas em todo
o Brasil, um número baixo, se
gundo o instituto.

Decreta:
Art. 1º - A bandeira adota
da pela República mantém
a tradição das antigas cores
nacionais - verde e amarela do seguinte modo: um losan
go amarelo em campo verde,
tendo no meio a esfera celes
te azul, atravessada por uma
zona branca, em sentido
oblíquo e descendente da es
querda para a direita, com a
legenda - Ordem e Progresso
- e ponteada por vinte e uma
estrelas, entre as quais a da
constelação do Cruzeiro do
Sul, dispostas na sua situa
ção astronômica, quanto à
distância e ao tamanho rela
tivos, representando os vin
te Estados da República e o
Município Neutro; tudo se
gundo o modelo desenhado
no anexo n. 1.
O estilo da Bandeira Na
cio
nal (o losango amare
lo em meio a um quadro ver
de) já fazia parte do período
Imperial e foi definido pelo
pintor francês Jean-Baptiste
Debret. Com a derrubada da
Monarquia houve transfor
tuais na bandeira.
mações pon
Os autores da Bandeira foram
Raimundo Teixeira Mendes,
Miguel Lemos, Manuel Pereira
Reis e Décio Vilares. Em 11

Com apoio da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, Agência Reguladora
está veiculando mensagens de conscientização nos painéis eletrônicos das rodovias

A ARTESP - Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo e as 20 concessionárias
que administram as rodovias
concedidas paulistas, partici
pam da Campanha Novembro
Azul, iniciativa para divul
gar a importância da realiza
ção de exames preventivos con
tra o Câncer de Próstata. Com
a pandemia da Covid-19, hou
ve redução no número de exa
mes realizados, favorecendo a
descoberta tardia da doença, se
gundo a Sociedade Brasileira
de Urologia de São Paulo
(SBU-SP).
As mensagens de conscien
tização que estão sendo veicu
ladas nos Painéis de Mensagens
Variáveis (PMVs), distribuídos
ao longo dos mais de 11 mil qui
lômetros de rodovias concedi
das, são as seguintes:

O Governo Provisório da Re
pública dos Estados Unidos
do Brasil:
Considerando que as cores
da nossa antiga bandeira re
cordam as lutas e vitórias
gloriosas do Exército e da
Armada na defesa da Pátria;
Considerando, pois, que es
sas cores, independente
mente de forma de governo,
simbolizam a perpetuidade e
integridade da Pátria entre
as outras Nações:

“Nosso objetivo é fortalecer a
campanha, levando informação e
conscientização aos usuários que
trafegam pelas rodovias concedi
das”, afirma Milton Persoli, dire
tor-geral da ARTESP. “Na hora
de cuidar da saúde, não há espa
ço para preconceitos, por isso a
prevenção é fundamental.”
Em São Paulo, a Secretaria
de Estado da Saúde incentiva a
realização do exame preventi
vo de Câncer de Próstata, fun
damental para o diagnóstico e
tratamento precoce da doença.
Há inclusive serviço telefônico
para agendamento de consulta
com urologista nos serviços fi
xos do SUS, por meio do progra
ma “Filho que Ama leva o Pai
ao Ame”. O contato pode ser fei
to através do call center no tele
fone 0800-779-0000, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
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A Bandeira do Brasil foi adotada no dia 19 de novembro de 1889,
quatro dias após a Proclamação da República

Bandeira Imperial, antes da Proclamação da República

de maio de 1992 foi feita a úl
tima modificação na Bandeira
Brasileira, quando foram adi
cionadas novas estrelas, que
correspondem aos Estados do
Amapá, Roraima, Rondônia e
Tocantins.
A escolha das cores remon
ta a fatores relacionados a his
tória portuguesa, o verde, ama
relo, azul e branco:
Verde: faz menção a po
vos que habitavam Portugal
há mais de dois mil anos, e tor
nou-se símbolo da luta dos por
tugueses pela liberdade e o ver
de passou a ser utilizado como
cor nacional durante as guerras
contra os mouros.
Amarelo: utilizado no bra
são de armas de Portugal logo

após a conquista de Algarve
em 1250. Faz menção também
à cor da Casa dos HabsburgoLorena, dinastia da qual fazia
parte D. Leopoldina, esposa de
D. Pedro I.
Azul e Branco: foram ado
tados, a princípio, em Portugal
a partir do século XI. O azul e
o branco popularizaram-se no
Brasil após terem sido adota
dos como as cores de algumas
Capitanias Hereditárias.
O positivista Augusto Comte
inspirou a frase que está es
crito na bandeira, “Ordem e
Progresso”. Na realidade a frase
era que ele usava: “O amor por
princípio e a ordem por base, o
progresso por fim”. E foi adap
tada para a Bandeira Nacional.

