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Celebrando os 200 anos de Independência do Brasil



Programa Nossa História celebra bicentenário da 
Independência

Presidente da Câmara Municipal, prefeito e presidente da Ordem dos Emancipadores foram os homenageados na 53ª Edição

Por Ana Luisa Rodrigues

Em Osasco, a solenidade de comemoração do bicentenário da Independência do Brasil começou as sete da 
manhã desta quarta-feira (07), na Câmara Municipal, com a realização da 53ª edição do tradicional Programa 
Nossa História.

O prefeito Rogério Lins, vereador Josias da Juco 
(PSD) — presidente da Câmara em exercício — e 
Lázaro Antônio Suave — presidente da Ordem dos 
Emancipadores — foram os homenageados e 
responsáveis por conduzir e hastear as bandeiras do 
Brasil, de São Paulo e de Osasco. Apesar da chuva 
constante, o público prestigiou o evento que abriu as 
comemorações do Sete de Setembro.

Na oportunidade, além do bicentenário da 
Independência, foram celebrados os 60 anos de 
Osasco (completados em fevereiro) e a volta da 
realização do Desfile Cívico Militar de Osasco, após 
dois anos de pandemia da Covid-19.

“Não poderíamos estar mais felizes por poder 
realizar esta festa de forma presencial, depois de dois 

anos difíceis, em que perdemos tantas pessoas queridas. Osasco se preparou para as comemorações do Sete 
de Setembro com o carinho e dedicação com que nos dedicamos a tudo o que fazemos”, comentou Rogério Lins.

O presidente Josias da Juco declarou que a chuva representa bênçãos, é um lembrete pela celebração da 
vida. “Foram dois anos muito difíceis e nós sobrevivemos. Estamos aqui para celebrar esse momento, para 
comemorar essa festa. Temos muitos motivos para celebrar”, declarou Josias.

Lázaro Antônio Suave, estava ansioso para o início 
do desfile, já que a Ordem dos Emancipadores de 
Osasco sempre é umas das primeiras instituições a 
entrar na Avenida para o Desfile Cívico Militar de 7 de 
Setembro. “Nem dá para esconder a ansiedade e a 
felicidade por este momento. Dois anos sem desfile e 
agora estamos comemorando o bicentenário da nossa 
independência e os 60 anos da nossa emancipação. 
Celebrar esses momentos históricos é muito importante. 
Quem não celebra e não respeita o seu passado, não 
consegue construir um futuro”, afirmou Suave.

Desfile Cívico Militar

Logo após a solenidade de hasteamento das bandeiras na Câmara Municipal, as autoridades e convidados 
se dirigiram para a Av. dos Autonomistas, onde se realizaria a cerimônia de incorporação da bandeira do Brasil, 
um ato realizado em todos os eventos cívico-militares. Em seguida, o prefeito Rogério Lins e o coronel QMB 
Arthur da Costa Lima passaram a revista das tropas para que o desfile pudesse começar.

Apesar da chuva, o prefeito Rogério Lins e o presidente da Câmara Municipal, em exercício, Josias da Juco, 
preferiram acompanhar o desfile na avenida, apoiando os participantes da festividade. Cerca de 17 mil pessoas 
participaram do desfile, que começou às 9h30 e terminou às 13h30. Mais de 60 escolas da rede pública 
municipal, estadual e particular desfilaram e contaram a história do Brasil nos últimos 200 anos. Destaque para o 
momento em que algumas escolas alertaram sobre a importância da vacinação no combate as doenças. Um 
momento que emocionou a secretária adjunta da Saúde, Suzete Franco.

“Foi uma linda homenagem aos profissionais da 
saúde, um reconhecimento pelo trabalho que eles 
tiveram nos últimos dos anos, um reconhecimento e um 
agradecimento pela luta, pelo esforço em salvar vidas”, 
declarou Suzete, ao reforçar a importância de manter o 
calendário vacinal atualizado. “Vacinas salvam vidas”.

No final do desfile, o prefeito Rogério Lins agradeceu o 
empenho de todos, especialmente aos profissionais da 
Secretaria de Educação. “Meu especial agradecimento a 
todos os profissionais da Educação, pela dedicação, pelo 
empenho e esforço em fazer esse desfile. As famílias 
compareceram e, mesmo com a chuva, foi uma festa 
muito bonita”, disse Lins, que também agradeceu a todos 
os envolvidos na organização e na realização do desfile.


