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Coronavírus. Com lojas fechadas devido à quarentena decretada por Doria, Calçadão de São José está vazio. Ao lado, mulher usa máscara para tentar se proteger do Covid-19

RELIGIÃO IGREJAS OPTAM POR MANTER TEMPLOS SEM CELEBRAÇÕES QUE POSSAM PROVOCAR AGLOMERAÇÕES E EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS

Capital da fé ignora decreto
e mantém igrejas fechadas
Igrejas católicas e evangélicas irão manter a recomendação do Estado de suspender as
celebrações presenciais na região; decreto de Bolsonaro permite reabertura de igrejas
APARECIDA
Xandu Alves
@xandualves10

Na capital da fé, templos católicos e igrejas evangélicas
ignoraram o decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) e decidiram manter
portas fechadas para evitar o
coronavírus.
O presidente incluiu em decreto publicado nesta quinta-feira as igrejas na lista de
atividades essenciais, que estão autorizadas a funcionar
durante o estado de calamidade em vigor pela epidemia
de coronavírus.

Arquivo OVALE

Capital da fé. O Santuário Nacional de Aparecida recebe anualmente milhões de fiéis de todo o Brasil

Segundo o decreto, as “atividades religiosas” devem funcionar de acordo com as regras
estabelecidas pelo Ministério
da Saúde.
A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) emitiu nota aos arcebispos e bispos recomendando manter o
distanciamento social. Igrejas
podem ficar abertas para “orações individuais e transmissões
online”. “Não há como entender que os instrumentos legais
possam obrigar a reabertura
das igrejas”.
A Arquidiocese de Aparecida
manteve a orientação de suspender as celebrações, recomendação seguida pelo Santuário Nacional de Aparecida.
“A Canção Nova vai manter
suspensas as missas e celebrações com presença de fiéis”,
informou a comunidade.
Líder da Igreja da Cidade de
São José dos Campos, o pastor
Carlito Paes gravou um vídeo
aos fiéis e pediu para que as
pessoas sigam a quarentena.
“Não temos celebrações, não
temos aglomerações de pessoas, mas há espaço para orar
sozinho. Faça parte das escalas online de oração da igreja”,
disse o pastor.
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RISCO BEBÊ ESTÁ INTERNADO E SERÁ TRANSFERIDO PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA

ACESSOS

CAMPANHA

Grávida morre com
dengue em Ilhabela

Cruzeiro cria
barreiras
sanitárias

Lorena muda
atendimento
em hospital

ENTRADA. Para prevenir e
evitar a disseminação do
Coronavírus, e com base no
decreto municipal publicado,
a prefeitura de Cruzeiro instalou barreiras sanitárias nos
acessos. Os veículos serão
interceptados e os motoristas e passageiros receberão
orientações das equipes da
secretaria de Saúde.

DENGUE. A prefeitura de

SAÚDE. Uma grávida de 34
anos morreu vítima de dengue na madrugada desta
quinta-feira (26) no Hospital
Municipal Mário Covas, em
Ilhabela. O bebê está internado e não foram divulgadas informações sobre seu estado
de saúde.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a mulher havia
dado entrada no hospital na

quarta-feira (25), com quadro
de dengue. Ela estava em seu
nono mês de gravidez e passou
por um parto de emergência.
O bebê foi entubado e será
transferido para um hospital
de referência.
O arquipélago conta hoje
com 754 pessoas notificadas
com suspeita de dengue, sendo 121 confirmados, 509 descartados e 124 investigados.
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Luto. Gestante deu entrada no
hospital na quarta e não resistiu
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Lorena anunciou que encerrou as atividades do Hospital Campanha, para evitar
acúmulo de pessoas. Os
atendimentos foram direcionados paras as unidades de
atenção básica de saúde, de
acompanhamento a coleta de
exames laboratoriais, atendimento médico e hidratação.
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