viver&

Cultura. Que tal pegar aquele cineminha? Confira a programação com todos os
filmes em cartaz na nossa região. É só escolher, pedir a pipoca e aproveitar. PÁG.20

Obras
de Arte

leilão.
Com quatro capas
diferentes, jornal faz
chamada para o leilão do
projeto Mãos à Obra, em
benefício das crianças
do Gacc.
CAPA

esportes&

Flávio Ricco.
Colunista traz as novidades
do mundo da televisão e das
celebridades. Confira! PÁG.18

Futebol.
Corinthians
de Carille
vai em
busca de
Uendel.
PÁG.30
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VALE+

geração de riqueza agropecuária puxa crescimento regional; indústria e serviços sofrem redução

santuário

edição especial
‘aparecida vale’
Confira a edição do Aparecida
Vale, jornal que é produzido
pelo Santuário Nacional de
Aparecida, o maior templo
mariano do mundo. ESPECIAL
bênção

EDITorIaL

Jornada Mundial 2019
Basílica faz missa de envio de
jovens de Maria para a JMJ

Feliz Natal e Ano Novo!
‘Natal é tempo de esperança’,
afirma o reitor do Santuário

Página 7

Página 2

Programação
Horários do Santuário
Confira a programação para o
Santuário no mês de dezembro

Página 2

PIB da RMVale fecha o ano
com alta de 3,4%, diz Seade
Estimativa prevê que o crescimento do PIB do Vale do Paraíba será o 2º maior
de São Paulo em 2018, atrás só de Sorocaba e acima da média estadual. PÁGS.2 E 3
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL MISSAS NA BASÍLICA de ApAreCIdA TerÃO prOGrAMAÇÃO dIFereNCIAdA dUrANTe O perÍOdO de FeSTAS de FIM dO ANO

Cerimônias que comemoram o Nascimento de Jesus e a chegada de novo ano acontecem em horários especiais
no Santuário Nacional, maior templo mariano do mundo. Confira a programação completa dessas atividades
As celebrações de fim de ano
no Santuário Nacional já têm
data marcada. Tradicionalmente procuradas pelos devotos, as missas de Natal e
Ano Novo celebram momentos importantes da vida de
Jesus Cristo e da Virgem Maria. Por este motivo, os horá-

rios de algumas missas foram
alterados, visando o melhor
atendimento aos peregrinos
que procuram o maior templo
mariano do mundo neste período. “Há uma preocupação
em adequar os horários do
Santuário às necessidades dos
peregrinos, já que muitos deles

24

DE DEZEMBRO
será realizada, às 21h, a
Missa do Galo no Altar Central
da Basílica de Aparecida

gostam de participar das celebrações noturnas de Natal e
Ano Novo”, esclarece o reitor
do Santuário Nacional, padre
João Batista de Almeida. Os
horários especiais acontecem
nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Na véspera de Natal, a Missa do Galo,

procedimento foi autorizado pelo legislativo

a principal do dia, acontece
às 21h no Altar Central, com
transmissão pela TV Aparecida. A Eucaristia vai celebrar o
nascimento de Jesus e inserir
os fiéis no Mistério da Encarnação de Jesus. No dia 25, as
mudanças nos horários das
missas acontecem pela manhã.

Thiago Leon/ Santuário Nacional

calendário. O Natal é a segunda data mais importante do calendário católico, ficando atrás só da Páscoa. Por esse motivo, tradicionalmente, os fiéis se preparam para viver as
comemorações natalinas com diversas atividades. Por isso, o Santuário faz pelo quarto ano seguido a Novena de Natal na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. PÁGS. 4 E 5

EM AÇÃO

AnIvERSÁRIO

RAInhA DO BRASIL

Santuário
destaca obras
feitas em 2018

Aparecida:
os 90 anos da
‘capital da fé’

Restaurantes
apostam em
diferenciais

DEvOtOS. Obras e manutenção
da Basílica são possíveis graças
ao auxílio dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. PÁG. 3

DAtA. Capital da fé, cidade faz

Thiago Leon/Santuário Nacional

90 anos de emancipação política e tem no Santuário a mola
de seu desenvolvimento. PÁG.6

CARDÁPIO. Com clientes exi-

Thiago Leon/Santuário Nacional

gentes, restaurantes dentro do
Hotel Rainha do Brasil têm um
cardápio diferenciado. PÁG.8

política

TEMER APOSTA
EM BOLSONARO
“Bolsonaro vai ter governo
‘extraordinário’”, diz o
presidente Michel Temer
durante evento no Complexo
Naval de Itaguaí (RJ). BRASIL&

+ SABOR

CADERNO TRAZ
DICAS PARA CEIA
Caderno + Sabor mostra
sugestões para uma fazer
uma ceia inesquecível neste
Natal. Destaque é um pernil
de cordeiro delicioso! GRÁTIS

ÍNDICE
1º Caderno
Ideias& Política

16 págs.

Brasil&
Política e Mundo

4 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

8 págs.
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Izaias vai emprestar R$ 1 mi para ampliar ETA
Divulgação

saneamento. Governo Izaias Santana (PSDB) deve contratar uma operação de crédito de cerca de R$ 1 milhão para a elaboração
do projeto executivo para ampliar a ETA (Estação de Tratamento de Água) de Jacareí. A medida foi autorizada pela Câmara. PÁG.8

região

saúde

Bolsa ganha
6,1 mil famílias
na era Temer

Rede pública
tem aumento
nas consultas

benefício. Gestão Temer fe-

são josé. Prefeitura teve alta

cha seu mandato atendendo
6,1 mil famílias a mais no Bolsa
Família na área do Vale. PÁG. 4

Rogério Marques/Arquivo OVALE

de 15% na oferta de consultas do
SUS na comparação de janeiro e
outubro de 2017 e 2018. PÁG.12

Cláudio Vieira/ PMSJC

