8

Quarta-feira, 1 de Abril de 2020

PANDEMIA EM FOTOS

Adenir Britto/CMSJC

Adenir Britto/CMSJC

Covid-19. À esquerda, funcionária do Bom Prato, em São José, entrega o almoço para cliente. À direita, pessoas se aproximam do restaurante popular para comprar comida

ORAÇÕES IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA SERÁ MOSTRADA EM CELEBRAÇÃO COM O ARCEBISPO DE APARECIDA, DOM ORLANDO BRANDES

Coronavírus faz Santuário colocar
imagem original da santa na tevê
Imagem de 1717 de Nossa Senhora Aparecida, encontrada nas águas do rio Paraíba, será exibida diariamente
pela TV Aparecida; haverá transmissão pelos canais na internet da Basílica; visitação ao nicho segue aberta
APARECIDA
Xandu Alves
@xandualves10

Sem missas e com a maior
parte dos locais de visitação
fechados por conta do coronavírus, o Santuário Nacional de Aparecida terá transmissão pela TV da imagem
original de Nossa Senhora
Aparecida, encontrada no rio
Paraíba em 1717.
A santa aparecerá nas orações que a TV Aparecida irá
exibir diariamente, sempre às
11h35. Também haverá transmissão pelos canais na internet da Basílica.
Segundo o Santuário, as celebrações serão transmitidas
durante o programa “Mensagem de Fé” com o arcebispo
de Aparecida, dom Orlando

200foram
APedaços
quebrados da imagem
original de Nossa Senhora,
no atentado que sofreu
em 1978, na Basílica Velha.

Brandes, a partir da Capela
dos Apóstolos, na Basílica.
O missionário redentorista
e diretor de produção da TV
Aparecida, padre Mauro Vilela, também participará da
reflexão diária, além do reitor
do Santuário Nacional, padre
Eduardo Catalfo.
De acordo o Santuário, a concessão para a retirada da imagem original de Nossa Senhora
do nicho dourado da Basílica é
bastante rara.
Desde 1978, quando sofreu
um atentado e foi quebrada em
mais de 200 pedaços, o Santuário reforçou a proteção da
santa, colocando-a no nicho,
pelo qual os romeiros podem contemplá-la e fazer
suas orações, no entanto à
distância.
“A finalidade dessas celebrações de segunda a
sexta-feira, para todo
o país, é pedir a proteção de Nossa Senhora
Aparecida ao povo
brasileiro neste difícil momento da
pandemia”, informou o Santuário.
Segundo a Basílica, a visitação

ao nicho de Nossa Senhora
segue permitida, mas dentro
de regras para evitar aglomerações. “Os romeiros podem visitar a Basílica diariamente, das
6h às 19h. O acesso ao nicho
de Nossa Senhora Aparecida
permanece livre durante este
período”, disse a Basílica.
O espaço é monitorado por
seguranças, que orientam os
devotos em relação à prevenção do coronavírus.
“As práticas de higienização
do Santuário Nacional foram
ainda mais reforçadas, seguindo todas as orientações das
autoridades de saúde.”
AÇÕES.

Entre as medidas para evitar
a disseminação do coronavírus, o Santuário dispensou das
atividades os funcionários
com mais de 60 anos ou com
doenças crônicas. Há 70 trabalhadores em home Office
e 1.100 em férias.
O atendimento ao público na Casa das Velas,
Casa do Pão e nas lojas
oficiais da Basílica o
foi suspenso, o mesmo com a Sala das
Promessas, livrarias,

serviços e a Secretaria do Batismo. O circuito de visitação
(Mirante, Museu e Cúpula)
também está fechado, assim
como os bondinhos aéreos e
Memorial da Devoção. Também está suspensa a visita ao
Morro do Cruzeiro, Cidade do
Romeiro, Caminho do Rosário
e Porto Itaguaçu.
Na Basílica, os elevadores só
levam cinco pessoas de cada
vez, embora tenham capacidade para transportar 34.
As obras sociais do Santuário
Nacional estão suspensas desde 23 de março.
As celebrações da Basílica
se transferiram para a TV e as
redes sociais, com missas, programas especiais e o Terço da
Esperança e da Solidariedade
da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que
será transmitido nesta quartafeira (1), às 15h30.
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303
AAnos
tem a imagem
original de Nossa Senhora
Aparecida, encontrada
nas águas do rio Paraíba
em 1717.

CAMPANHA LANÇAMENTO FEITO PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SERÁ NESTA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA

PANDEMIA

Guará lança arredação aos carentes

Campos mantém
vacina de crianças

AÇÃO. O Fundo Social de So-

AÇÃO. Campos do Jordão
continua a oferecer as vacinas
para crianças na sala de vacina.
Como a dos idosos é nas residências, não há aglomeração na
sala que está agendando horários, segundo a prefeitura.

lidariedade de Guaratinguetá
lançou nesta terça a campanha ‘Guará Solidaria - É tempo de unir forças e fazer o
bem’. O objetivo, é arrecadação de alimentos, materiais

de limpeza e higiene pessoal
para doação de kits emergenciais à famílias de baixa renda
do município, inscritas no CadÚnico (Central de Cadastramento Único), no período de
crise do coronavírus. A cam-

panha será iniciada nesta quinta com Drive Thru na Praça da
Estação, das 8h30 às 17h, e um
posto de arrecadação no Fundo Social, que fica na Rua Sargento Baracho, 79, no bairro
Vila Paraíba.
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Solidariedade. Centro de Guará
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