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Rubens Furlan
comemora 45 anos
de vida pública com

homenagens e
 lançamento do seu livro

GCM de Santana
de Parnaíba realiza

“Operação Collatio”
para manter a

segurança na cidade

Prefeito de Jandira
Doutor Sato

reinaugura a Cidade
da Criança

Doria e Vinholi liberam
1ª "Casa Afro Brasil"

para Carapicuíba

Comunidade nordestina
é homenageada na

Câmara de Osasco pelo
Vereador Josias da Juco

Data que virou referência em todo o país,
Dia da Consciência Negra completa 50 anos
O Dia da Consciência Negra, anualmente celebrado no 20 de novembro, faz referência à data da morte de Zumbi dos
Palmares - ocorrida em 1695, após a traição de um ex-companheiro de luta contra a escravização.

Arte e fonte: https://recontaai.com.br/

{20 DE NOVEMBRO}

Empresário reage e mata ladrão da
"Gangue do Rolex" em Curitiba

Marcas de tiro que partiram de dentro do carro do empresário
Um empresário reagiu a um assalto após um suspeito tentar roubar o seu reló-

gio Rolex na Avenida Silva Jardim, em Curitiba, na última quinta-feira (18).
O homem foi atingido por três em cima de uma moto, que acabou batendo

contra um carro. Ele morreu no local.

Empresário reage e mata ladrão da
"Gangue do Rolex" em Curitiba
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Racismo prejudica negros e negras na economia
Engana-se quem pensa que

os efeitos do racismo no Brasil
limitam-se à violência. Na edu-
cação, na saúde e, até na eco-
nomia, o preconceito espalha
suas consequências.

A Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contí-
nua (PNAD-Contínua) é um
indicador que mede a situação
econômica de residentes no
Brasil. Ela é feita regularmente
e visa acompanhar os rendi-
mentos e o mercado de traba-
lho, associados a características
demográficas e educacionais.
Por isso, é utilizada constante-
mente como parâmetro para
estudos.

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE)
compilou os dados de 2018 e
fez um levantamento em rela-
ção a 2012.

Esse trabalho levou em con-
ta as características sociodemo-
gráficas da população: raça, cor,
nível de instrução, rendimento
de trabalho, entre outras carac-
terísticas.

Salários mais baixos e pro-
fissões com menor prestígio

No ano de 2018, o País con-
tava com 90,1 milhões de pes-
soas, com 14 anos ou mais, tra-
balhando. Destas, os ocupados
eram representados por:

Pretos: 10,1%;
Pardos: 43,5%;
Brancos, 45,2%.

Para efeitos de comparação,
segundo o IBGE, a composição
étnico-racial do Brasil no mes-
mo período era:

Pretos: 9,3%;
Pardos: 46,5%;
Brancos: 43,1%.

Os salários pagos pelo tra-
balho de pretos, pardos e bran-
cos são, em média, diferentes.
Enquanto brancos ganharam
em média R$ 2.897 em 2018,
pardos ganharam R$ 1.659 e
pretos R$ 1.636. Para se ter
uma ideia, a média nacional dos
rendimentos pelo trabalho é de
R$ 2.234. Segundo o IBGE,
brancos ganham 29,7% a mais;
os pretos, 26,8% e, pardos,
26,8% a menos que a média.

Formandos do curso de medicina da UFRJ, do outro, garis, funcionários da prefeitura do Rio de
Janeiro. Via Mídia Ninja.

Até quando negros e ne-
gras seguirão em profissões
que pagam menos por falta
de oportunidade?

O grau de educação formal,
ou escolarização, tem um forte
impacto na média salarial obti-
da. No Brasil de 2018, a popu-
lação que trabalhava era divida
quanto à escolaridade:

A estrutura que
perpetua o racismo

A pesquisa da PNAD-Con-
tínua – que analisou todo o ano
de 2018, mostra que em rela-
ção à cor ou raça, foram regis-
trados 10,3 anos de estudos
para as pessoas de cor branca e
de 8,4 anos para as de cor pre-
ta ou parda. A média brasileira
foi de 9,3 anos.

Segundo pesquisa da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV),
a cada ano a mais de estudo, o
profissional tem, em média, um
acréscimo de 15,07% no seu
salário. Além disso, a chance
de conseguir uma colocação
no mercado de trabalho tam-
bém aumenta com o nível de
escolaridade.

O absurdo da
desigualdade

econômica

Segundo análise dos da-
dos do IBGE feita pela Fun-
dação Perseu Abramo, em
2016, pretos e pardos são
78% entre os mais pobres e
somente 25% entre os mais
ricos. A consequência desse
fato pode ser vista na desi-
gualdade social e econômica
no Brasil.

O rendimento médio men-
sal de trabalho da população
1% mais rica foi quase 34 ve-
zes maior que da metade
mais pobre em 2018. Isso
significa que a parcela de
maior renda arrecadou R$
27.744 por mês, em média,
enquanto os 50% menos fa-
vorecidos ganharam R$ 820,
segundo o IBGE.

• Sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto:
25,8%;

• Com, no mínimo, o ensino médio completo: 59,3%;
• Ensino superior completo: 20,3%.
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Data que virou referência em todo o país,
Dia da Consciência Negra completa 50 anos
O Dia da Consciência Negra, anualmente celebrado no 20 de novembro, faz referência à data da morte de Zumbi dos
Palmares - ocorrida em 1695, após a traição de um ex-companheiro de luta contra a escravização.

Por Rafael Locateli

Do ponto de vista do Esta-
do, o Dia da Consciência Ne-
gra foi inserido no calendário
escolar em 2003. Em 2011, foi
reconhecido legal no âmbito fe-
deral. Ainda assim, o caráter de
feriado depende das leis locais.
Antes do reconhecimento, a
data passou por um longo per-
curso. Há exato meio século -
ou seja, em 1971 - ocorreu a
primeira celebração contempo-
rânea do 20 de Novembro.

Arte e fonte: https://recontaai.com.br/

am o primeiro "Dia do Negro"
em plena ditadura militar, a par-
tir de uma sugestão de Oliveira
Silveira, um dos principais inte-
grantes e intelectuais do Grupo.

A importância de Silveira
seria reconhecida em 2011,
quando a Biblioteca da Fun-
dação Palmares, ligada ao
Governo Federal, foi nome-
ada em sua homenagem. Já
sob o governo Bolsonaro, a
direção do órgão tenta mo-
dificar o nome do acervo da
Fundação.

A primeira celebração do 20
de Novembro ocorreu no Clu-
be Social Negro "Marcílio
Dias", fundado em 1949 em
Porto Alegre.

O clima repressivo da dita-
dura era tal que o Grupo Pal-
mares precisou explicar às au-
toridades que não tinha ligação
com a Vanguarda Armada Re-
volucionária Palmares (VAR-
Palmares), grupo de resistência
armada ao regime militar.

A iniciativa do Grupo Pal-

mares se expandiria pelo país
principalmente a partir de 1978,
quando é fundado o Movimen-
to Negro Unificado (MNU), em
São Paulo.

O MNU surge tendo como
um de seus objetivos articular
diversas organizações locais já
existentes - como o Grupo Pal-
mares - e expandir o movimen-
to negro pelo país. Fundado em
julho de 78, o Movimento Ne-
gro Unificado decidiria em 4 de
novembro daquele mesmo ano
definir duas datas para a luta

A ideia de se utilizar o dia
da morte de Zumbi dos Palma-
res para rememorar o legado da
escravização e do racismo na
formação do Brasil, bem como
da resistência de negros e ne-
gras, está intimamente ligado ao
Grupo Palmares, do Rio Gran-
de do Sul.

Fundado em julho de 1971,
o Grupo funcionou até 1978.
Em 20 de agosto daquele ano,
lembraram os 89 anos da mor-
te do abolicionista Luiz Gama.
Em 20 de novembro, realizari-

antirracista no Brasil.
A primeira delas seria o tra-

dicional 13 de Maio, dia da Abo-
lição. Por entender que o pro-
cesso de extinção formal e legal
da escravização não incluiu o
negro e a negra na sociedade
brasileira, o MNU passou a cha-
mar a data de Dia Nacional de
Denúncia Contra o Racismo.

O 20 de novembro, nos de-
bates e na decisão do MNU em
1978, passaria a ser chamado
de Dia Nacional da Consciên-
cia Negra.
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Por Fábio Mendonça

Na manhã de terça-feira (16)
o Prefeito de Barueri, Rubens
Furlan (PSDB), comemorou seus
45 anos de vida pública. O presi-
dente da Câmara vereador , Toni-
nho Furlan, foi o anfitrião e deu
início a sessão solene da Câmara
Municipal de Barueri, para home-
nagear seu irmão Rubens Furlan,
ao recepcionar os prefeitos da
região, entre estes o Dr. Sato pre-
feito de Jandira, Igor Soares pre-
feito de Itapevi, Marcos Neves
prefeito de Carapicuíba, Rogério
Lins prefeito de Osasco, Josué
Ramos prefeito de Vargem Gran-
de Paulista, vereadores das cida-
des vizinhas, o ex-prefeito de
Osasco Francisco Rossi, o Radi-
alista Antonio Júlio Baltasar e tan-
tas outras autoridades que fize-
ram questão de abraçar esse gran-
de homem Rubens Furlan, que se
fez respeitar pelo trabalho que fez
nesses 45 anos de vida pública à
frente da prefeitura municipal de
Barueri, na câmara federal e na
Assembléia Legislativa do Esta-
do de São Paulo, todo o seu tra-
balho priorizou o povo, principal-
mente o povo barueriense, a
quem humildemente faz questão
de falar, que tudo que se tornou
deve ao povo da cidade que tanto
ama e que faz parte da sua vida.

Rubens Furlan estava visivel-
mente emocionado, o grande ho-
mem chorou quando assistiu um
vídeo contando sua história e o
depoimento dos filhos Bruna,
Rubinho e Felipe Furlan, e da es-
posa Sonia Furlan companheira
de uma vida, não podia faltar o
depoimento do Beto Piteri vice-
prefeito, secretário de obras e
amigo de muitos anos, todos fa-
lando do homem Furlan, marido,
pai, agora avô e amigo leal, hu-
mildade e respeito assim é ele,
ele ama gente e como pai ensi-
nou seus filhos a amar também.

Rubens Furlan comemora
45 anos de vida pública
com homenagens
e lançamento do seu livro

afirmou Belchior Martins - Pastor Presidente -
AD - Barueri, no início da sessão solene.

“Barueri é  feliz, não vou falar
sobre o que ele está  fazendo pela
cidade; o povo já sabe. O nosso
Prefeito dentro da sua trajetória
política, sempre governou e atuou
em pró ao povo, fazendo as coi-
sas como se fosse a si mesmo, é
desta maneira ‘ que o Furlan tra-
balha, sempre fazendo e trazendo
melhorias à população sem me-
dir esforços.

A família Furlan é  assim, tra-
tam a vida pública com muita
humildade favorecendo a to-
dos”, enfatizou Roberto Piteri
- vice-prefeito de Barueri.

“A história deste homem é de
muita luta, os seus amigos que
estão aqui sabem o que estou fa-
lando. Um exemplar chefe de fa-
mília e um magnífico pai. Ele é
um exemplo de como um Prefei-
to deve ver, sentir e governar um
Município, a população lhe é mui-
to grata, basta ver quantas vezes
já foi reeleito.

Par a mim é fácil falar deste
homem, eu nasci,  ele era Pre-
feito; hoje eu tenho trinta e oito
anos ele ainda é  Prefeito, não
poderia deixar da falar da im-
portância da minha mãe nesta
longa trajetória, uma mulher
que sempre esteve ao seu lado
nos momentos difíceis e soube
também cuidar e criar de mim e
dos meus irmãos. Falar do Fur-
lan, sempre teremos que lembrar
dela, uma benção em nossas vi-
das. Não sei se falo como filha
ou como admiradora, mas só sei
que um dia vou poder ajudar as
pessoas, assim como você faz,
muito obrigado, Pai”, afirmou
Bruna Furlan - deputada fede-
ral, durante seu discurso na ses-
são especial Rubens Furlan 45
anos de vida pública na Câma-
ra  Municipal de Barueri.

“Lá se vão quarenta e cinco anos de trabalho
sem fim,  para o melhor desta cidade. Quero aqui
expor a minha gratidão a todas os amigos  e servi-
dores que nos ajudaram nesses anos todos, e que
puderam servir e trabalhar pelo bem estar desta
cidade, falar deste homem para mim é fácil, resu-
mir em poucas palavras o que ele significa para:
um bom homem, um excelente chefe de família,
bom pai e um magnífico político.

Nossos filhos cresceram e foram criados para
sempre ajudar a respeitar o próximo, esta é a
tônica da Família Furlan. Eu agradeço todos
dias a Deus pela linda família que tenho, sinto
muito  orgulho pelo trabalho que o Furlan faz
pela cidade, Parabéns!”, declarou  Sônia Fur-
lan - Primeira Dama e Presidente do Fundo
Social de Solidariedade de Barueri

“Quero agradecer aos que me antecederam com
lindas palavras. Quero dizer que no meu início na
vida pública eu sempre procurei bons  exemplos
na política, é uma das coisas que trago até os dias
de hoje; respeito ao próximo, sem isso não chega-
ríamos a lugar nenhum, é  assim que penso e assim
que eu trabalho pela nossa cidade. Eu quero ser
um ótimo Prefeito, quero fazer mais pela nossa
cidade, sinto que posso fazer muito mais do que
estamos fazendo. Certa vez em um dos meus dis-
cursos na Câmara Federal, disse quero ser a res-
posta para as perguntas dos meus filhos e netos “O
que fiz como político”, pois bem, tenho procura-
do fazer o melhor para a  nossa população.

“Quero agradecer a todos por me  ajudarem
a governar a nossa cidade, quero agradecer a
minha família o homem que sou, sem o apoio da
minha esposa nos momentos difíceis, não sei se

Capa do livro; Rubens Barueri Furlan 45 anos de
vida pública

Rubens Furlan aos 10
anos de idade: um meni-
no que tinha um sonho

“Quando o justo governa,
o povo se alegra”,

conseguiria, aos meus filhos agradeço por esta-
rem sempre ao meu lado me ajudando nas tarefas
políticas e aos meus netos quero que sigam o meu
legado. Obrigado!”, finalizou Rubens Furlan, o
homenageado, que na ocasião lançou seu livro
“Rubens Barueri Furlan, um legado de ousadia
e amor à cidade, em 45 anos de vida pública!
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VENDO CASA  EM OSASCO | ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
EXCELENTE PARA INVESTIDOR! TERRENO COM 4 CASAS

• Local: Jd. Roberto -
Osasco - SP
 (próximo ao Largo do
Jd. Roberto e Jd. Pestana)

• Medida: 10 x 20 - 200m²

• Com escritura tudo
devidamente registrado

• ATENÇÃO!!!

• 2 casas 3 cômodos e 2 de 2 cômodos
• Na garagem tem mais 2 cômodos
pequenos prontos
• Garagem com portão automático
(novo)
• Tratar direto com a proprietária

Comente o código 2000 e ganhe desconto na negociação!

Mais informações: (11) 99800-2000
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Para seguir promovendo a
sensação de segurança e ini-
bir ações criminosas na ci-
dade de Santana de Parna-
íba, na semana passada, a
Secretaria de Segurança, por
meio da Guarda Municipal,
realizou a “Operação Colla-
tio” em diversos pontos da
cidade.

A ação contou com 32 via-
turas e 95 agentes, que atuaram

GCM de Santana de Parnaíba realiza “Operação
Collatio” para manter a segurança na cidade

Ao todo mais mais de 90 GCMs participaram da ação

em pontos de bloqueio  estraté-
gicos pela cidade, realizando
abordagens de rotina para man-
ter os índices de segurança da
cidade.

Nos últimos anos, Santana
de Parnaíba se consolidou como
referência em segurança públi-
ca, alcançando o posto de 2ª ci-
dade mais segura do Brasil en-
tre os municípios com mais de
100 mil habitantes.

Para facilitar a vida do ci-
dadão, a prefeitura de Santa-
na de Parnaíba, por meio da
Secretaria Municipal de de
Tecnologia e Informação,
disponibilizou o ícone “Agen-

Santana de Parnaíba disponibiliza
agendamento de consultas por aplicativo e site

da Fácil”, para agendamento
de consultas no aplicativo E-
Parnaíba e no site
santanadeparnaiba.sp.gov.br, no
portal do cidadão.

Este novo canal permitirá

que o munícipe que já esteja ho-
mologado na prefeitura, realize
agendamentos de consultas para
as especialidades de clínica mé-
dica e ginecologia nas unidades
básicas de saúde, de forma rá-

pida e simples por meio do seu
smartphone.

Além de realizar agenda-
mento, também é possível
consultar agendamento e fila,
atualizar contatos, visualizar

histórico de atendimento e
desmarcar consultas. Vale
ressaltar que o App E-par-
naiba já está disponível nas
plataformas Apple Store e
Play Store
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 Após a realização de repa-
ros e reformas em praticamen-
te todas as estruturas presentes
na Cidade da Criança. No últi-
mo sábado, dia 3, foi realizada
a reabertura deste importante
espaço de lazer para a família
jandirense.

A reabertura contou com a
presença do Prefeito Doutor Sato,
Vice-prefeito Carlos Piteri (Piti),
Secretário de Segurança Públi-
ca Ricardo Antunes Ribeiro, Di-

Prefeito de Jandira Doutor Sato
reinaugura a Cidade da Criança

A Cidade da Criança está localizada na Área do Trabalhador de Jandira, e funciona de terça a domingo das 8 às 17 horas.

retor de Comunicação e Even-
tos Fernando Paes, e o Diretor
de Esporte Abílio Kouzmin,
junto com toda sua equipe.

Na reforma, foram realiza-
das: pinturas e reparos em to-
dos os brinquedos;  reforma nos
banheiros, com construção do
telhado, troca de lavatórios,
colocação de azulejos, dentre
outros reparos, tanto na es-
trutura quanto na parte elé-
trica; em todos os quiosques

houveram reparos nos telha-
dos, na parte elétrica, nas
churrasqueiras, além de pin-
turas; os bebedouros foram
reformados; as casinhas fo-
ram pintadas e também  ti-
veram reparos nos telhados;
os bancos passaram por re-
formas; e a quadra foi total-
mente reformada, inclusive
com sua pintura refeita.

O primeiro a fazer uso da
palavra na cerimônia de rei-

nauguração foi o Diretor de
Esporte, que agradeceu a pre-
sença do Prefeito e também do
Vice-prefeito, e destacou o pra-
zer dele em estar à frente da
equipe que realizou a recupera-
ção da Cidade da Criança. Logo
em seguida, o Vice-prefeito pa-
rabenizou a Diretoria de Espor-
te pela recuperação da área, des-
tacando a importância dela para
o lazer da família jandirense.
Por fim, o Prefeito Doutor

Sato destacou que lazer faz
parte da qualidade de vida:
“nosso objetivo é trazer cada
vez mais qualidade de vida
que significará mais saúde”.

Ao visitar a Cidade da Cri-
ança, as famílias terão acesso a
diversos brinquedos, vários qui-
osques com churrasqueiras, área
cercada pela natureza, diversos
bancos espalhados para que os
pais possam observar suas cri-
anças brincando.

A Casa do Trabalhador da
cidade, está disponibilizando
mais de 375 novas vagas de
emprego. As vagas são para di-
versas áreas e estarão disponí-
veis para seleção que será rea-
lizada nos próximos dias 22 e
23 de Novembro, na Casa do
trabalhador de Jandira.

São 150 vagas de auxiliar
logístico I, que são destinadas
a candidatos de ambos os se-
xos, que concluíram o Ensino
Fundamental. Para essas vagas
não é necessário ter experiên-
cia na área.

Para os candidatos com ex-

Jandira divulga mais de 375 novas vagas de emprego
As vagas são para seleções marcadas para os próximos dias 22 e 23 de Novembro.

periência mínima de 6 meses
em logística e Ensino Médio
completo, há 150 vagas de Au-
xiliar logístico II, para ambos os
sexos.

Aos candidatos que possu-
em curso superior em
Logística,estarão disponíveis 50
vagas de Assistente de opera-
ção e também 25 vagas de Ana-
lista de Reversa/Planejamento,
destinada a candidatos de am-
bos os sexos.

Ressaltamos que serão dis-
tribuídas 300 senhas na segun-
da, dia 22, e 300 senhas na ter-
ça, dia 23, na Casa do Traba-

lhador de Jandira. Portanto,
para se candidatar às novas
oportunidades disponíveis, o
candidato precisará compa-
recer no local indicado, com
seu currículo e documentos.

A Casa do Trabalhador de
Jandira está localizada na Rua:
Rubens Lopes da Silva, 333,
Centro de Jandira.

Além das  vagas  aqu i
descritas, a Casa do traba-
lhador de Jandira, também
dispõe de oportunidades
pa ra :  pedre i ro ,  p in to r  ,
s e r r a lhe i ro  i ndus t r i a l  e
mecânico de manutenção.
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GRÃOS | FARINHAS | QUEIJOS
PIMENTAS | TEMPEROS | CARNE SECA

VENHA CONFERIR! ESTAMOS NA ESTR. DO ADERNO, 47 - VILA MENCK - CARAPICUÍBA - SP

O Governo de São Paulo,
por meio da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Re-
gional, lançou no sábado (13/
11) a "Casa SP Afro Brasil".

O projeto visa oferecer às
cidades espaços de multiuso
que incentivem e fomentem
o desenvolvimento regional
e socioeconômico da popu-
lação negra paulista.

Doria e Vinholi liberam 1ª "Casa
Afro Brasil" para Carapicuíba

O lançamento da iniciati-
va aconteceu durante o “Fó-
rum SP Afro Brasil 2021".
Abrigado no Memória da
América Latina, o evento
contou com a presença do
governador de São Paulo,
João Doria, do Secretário de
Estado de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, do
prefeito de Carapicuíba, Marcos

Neves e de representantes da
sociedade civil organizada.

A cidade de Carapicuíba foi
contemplada com a 1ª Casa
Afro Brasil.

A primeira fase da “Casa
SP Afro Brasil” vai receber
investimento de R$ 7,4 mi-
lhões. A previsão é que se-
jam construídas a princípio 10
unidades do tipo no estado.
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!
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Comunidade nordestina é homenageada na
Câmara de Osasco pelo Vereador Josias da Juco
Parlamentares enalteceram o papel dos nordestinos na formação da cidade

Por Ana Luisa Rodrigues

Em reconhecimento à im-
portância da comunidade nor-
destina na formação de Osas-
co, o vereador Josias da Juco
(PSD) propôs uma Moção de
Aplauso pelo “Dia do Nordes-
tino”, comemorado no dia 8 de
outubro. A moção foi aprova-
da por unanimidade durante
a 28ª Sessão Ordinária, rea-
lizada terça-feira (16).  Na
oportunidade, os parlamenta-
res enalteceram o papel dos
nordestinos no município.

“O nordestino contribuiu
muito para o crescimento da
cidade e também pela emanci-
pação de Osasco. Estamos pre-
parando uma edição do Progra-
ma Nossa História com nordes-
tinos que marcaram nossa his-
tória”, comentou Josias da Juco,
que também é vice-presidente
da Frente Parlamentar Nossa
História.

O vereador ressaltou histó-
rias de personalidades nordes-
tinas que moram na cidade,
como comerciantes que home-
nageiam cidades nordestinas em
seus comércios e pessoas que
orgulhosamente defendem a
cultura nordestina.

“Solicitei ao prefeito que seja
nomeada uma praça para que
haja uma homenagem à comu-
nidade nordestina e que eles se-
jam reconhecidos pela nossa ci-
dade”, salientou Josias.

Filho de baianos, Julião
(PSB) homenageou os pais e
todos os nordestinos que estão
em Osasco. “Meus pais vieram
da Bahia e parte dos meus ir-
mãos também. Eles vieram

para essa cidade e ajudaram a
formá-la. Quero parabenizar to-
dos os nordestinos que deixa-
ram seus lares e vieram para cá
constituir família e encontrar o
progresso”, disse o parlamentar.

Délbio Teruel (DEM) tam-
bém ressaltou a importância
fundamental da comunidade
nordestina na formação de
Osasco. “Temos muitos bairros
formados por nordestinos e te-
mos muito orgulho de todos”.

Carmônio Bastos (Pode-
mos), que é nordestino, lem-
brou a todos a discriminação
sofrida pela comunidade. “Sou
nordestino com muito orgulho.
Para mim, nordestino, sulista,
nortista... somos todos brasilei-
ros. Mas, às vezes somos um
pouco discriminados, somos
mal interpretados pela nossa
maneira de falar, de agir”, co-
mentou Bastos.

Durante sua fala, Elsa Oli-
veira (Podemos), filha de nor-
destinos, comentou que conver-
sou com a deputada federal
Renata Abreu (Podemos) e ava-
liou a possibilidade de Osasco
receber um Centro de Tradições
Nordestinas. “Acho que deve-
ríamos ter aqui em Osasco um
Centro de Tradições Nordesti-
nas, como em São Paulo, para
que possamos preservar essa
cultura também aqui na nossa
cidade”, ressaltou a vereadora.

A data homenageia toda a
diversidade cultural típica da
região Nordeste conhecida, en-
tre tantos outros fatores, pela
sua musicalidade, culinária,
danças, superstições, artesana-
tos e belíssimas paisagens.

“O nordestino contribuiu muito para o crescimento da cidade e também pela emancipação de Osasco.
Estamos preparando uma edição do Programa Nossa História com nordestinos que marcaram nossa
história”, comentou Josias da Juco



Receba as notícias da semana

NO SEU celular ou e-mail

SEU JORNAL  SEMANAL!

Manda um ZAP para: (11) 99800-2000

com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)

ANO 13 | DIÇÃO Nº 162|SÁBADO, 20 DE NOVEMBRO DE 2021GERAL•Página 13




