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CELEBRAÇÕES MAIOR PONTO DA FÉ NA REGIÃO, SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA VOLTOU A CELEBRAR MISSAS COM A PRESENÇA DE DEVOTOS

Com missas restritas, Santuário
tem retorno de público gradativo
Após mais de quatro meses, Igreja
volta a receber fiéis para celebrações
com limitação inédita em sua história
APARECIDA
Thaís Leite
@_thaisleite

O Santuário Nacional de Aparecida, capital da fé católica
no país, registra um retorno
gradativo de fiéis em meio à
pandemia da Covid-19.
Isso, porque embora as celebrações presenciais tenham
voltado a ser realizadas, as
restrições ainda impedem
aglomerações, algo antes rotineiro na casa de Nossa Senhora, Padroeira do Brasil.
Pelas normas, o espaço que
recebia até 35 mil religiosos
por missa, agora acolhe o

número máximo de 1.000 peregrinos por vez. As restrições
incluem, por exemplo, o uso
obrigatório de máscaras de
proteção, distanciamento social e a aferição de temperatura daqueles que vão integrar as
celebrações.
Decreto da prefeitura em vigor barra ainda a entrada de
ônibus e vans destinadas ao
turismo religioso -- o que já teria influenciado no número de
pessoas que chegam ao espaço.
“Imaginamos que o retorno
será gradativo, tomara que
seja bastante gradativo mesmo para que a gente possa receber com segurança, receber
com qualidade. As pessoas que
vem não podem se descolar da

Thiago Leon

Retomada. Santuário recebe devotos com restrições na pandemia

1000
peregrinos
são recebidos por vez com
o retorno das celebrações
presenciais no Santuário

sua responsabilidade pessoal”,
afirmou o padre Luiz Claudio
Alves de Macedo, ecônomo do
Santuário Nacional.
COMÉRCIO.

Diretamente impactados pela
queda de turistas, comerciantes e empresários registram

grandes expectativas com o
retorno das celebrações.
Segundo a categoria, embora
as lojas já estivessem abertas
havia mais de um mês, poucos
foram os que passaram pelas
portas neste período.
“Temos um único cliente que
toca a economia, que é o visitante. É um alívio porque as
pessoas já não estavam suportando mais. Ao mesmo tempo,
é um risco que vamos correr
de importar e exportar a doença”, afirmou Reginaldo Leite, à
frente da Associação Comercial de Aparecida.
Para o empresário, os primeiros dias de retorno das missas
com público ainda refletem
em um movimento tímido.
Por outro lado, o segundo
semestre costuma acarretar
em vendas superiores em 50%
quando comparadas ao primeiro no município, o que ainda
consegue deixar os comerciantes mais otimistas.
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Entrevista. O prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB) conversa com a repórter Thaís Leite
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