
6  BAURU, quinta-feira, 11 de junho de 2020

GERAL

Catedral cria tapete decorado interno
Sem procissão, Catedral do Divino Espírito Santo achou alternativa para o Corpus Christi; assentos têm fotos de padres e fiéis

A Catedral do Divino Espí-
rito Santo encontrou uma 
alternativa para manter o 

tradicional tapete decorado para 
celebrar o Corpus Christi nes-
ta quinta-feira (11) em Bauru. 
Como a procissão precisou ser 
cancelada por conta dos riscos 
da pandemia, o tapete colorido 
foi montado dentro da igreja. 

“Com a impossibilidade de 
se fazer o tradicional tapete de 
Corpus Christi nas ruas de Bau-
ru, resolvemos fazer dentro da 
Catedral. Vimos algumas ima-
gens na Internet para ter ideias 
e montamos tudo em dois dias”, 
aponta a organização. O traba-
lho ficou sob comando do pa-
dre Adinam Ronieri, pároco da 
Catedral, que também partici-
pou diretamente da confecção. 

Além do tapete, os assentos 

receberam fotos dos padres da 
Diocese de Bauru e também 
de famílias de fiéis que as en-
viaram durante a quarentena.

Os participantes da mon-
tagem são todos paroquianos 
da Catedral. O material uti-
lizado foi pó de serra, obtido 
por meio de doações. A equipe 
trabalhou no tingimento para 
chegar nas cores necessárias.

Conforme o JC noticiou 
na edição de ontem, o Corpus 
Christi marca a retomada das 
missas presenciais em toda a 
Diocese de Bauru. A entrada 
de fiéis está restrita a 30% da 
capacidade das igrejas, até o 
limite de 100 pessoas.

HORÁRIOS DAS MISSAS
Na Catedral, as celebra-

ções estão marcadas para as 
7h30, 10h30 e 19h, sendo esta 
última presidida pelo bispo 
dom Rubens Sevilha. Cada pa-

róquia terá seus horários espe-
cíficos de missas presenciais.

Na Igreja São Cristóvão, 
por exemplo, a missa ocorrerá 
às 17h. Esta última paróquia 
- assim como algumas outras 
- levará o Santíssimo para as 
ruas em um caminhão.

Mesmo após a retomada 
das missas presenciais, ao me-
nos até o final do período de 
limitação de acesso de fiéis 
nas igrejas, cada paróquia pre-
tende manter ao menos uma 
missa com transmissão ao 
vivo pelas redes sociais, como 
já ocorre atualmente.

TISA MORAES   
VINICIUS BOMFIM

Catedral terá tapete decorado e fotos de padres e fiéis em bancos

Malavolta Jr.

HORÁRIOS
Celebrações estão 

marcadas para as 7h30, 
10h30 e 19h na Catedral

Comércio central e bancos não funcionam; shoppings abrem
Por conta do feriado, servi-

ços como a coleta de lixo e os 
bancos não funcionarão nesta 
quinta-feira (11). O comércio na 
região central de Bauru também 
não irá abrir. Para ir às compras, 
apenas os dois shoppings fun-
cionam normalmente.

Tanto o Bauru Shopping 
quanto o Boulevard Shopping 
vão manter as atividades, das 
14h às 20h, atendendo o pú-
blico com aferição de tem-
peratura e uso obrigatório de 
máscaras, conforme as me-
didas impostas pelo decreto 
municipal. Vale lembrar que 
os cinemas não vão funcionar.

Os serviços de alimentação 
dos dois shoppings funcionam 
no formato “take away”, para 
retirada no local. As praças de 

alimentação estão montadas em 
área livre, mantendo o distan-
ciamento entre as mesas.

Já no Centro da cidade, 
as lojas permanecerão com 
os portões fechados, informa 
Édio Cassio Ramos, gerente 
da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Bauru (CDL).

Além do comércio central, 
os bancos também não irão 
abrir. Os terminais de autoa-
tendimento, aplicativos de 
celular e Internet permanece-
rão provendo os serviços de 
forma usual, como já ocorrem 
em feriados bancários.

SEM COLETA
A Emdurb informa que não 

haverá coleta de lixo orgânico 
e seletivo em Bauru hoje. O 

serviço será retomado nesta 
sexta-feira (12). Para os bair-
ros onde a coleta orgânica é 
realizada às terças, quintas e 
sábados, o lixo orgânico será 
recolhido no sábado (13).

Também não haverá expe-
diente administrativo no dia 
11, com exceção dos servi-
ços do Terminal Rodoviário, 
GOT, setor de implantação e 
manutenção semafórica, ce-
mitérios municipais e fune-
rária. Já o sistema de trans-
porte coletivo acompanhará 
a tabela horária de domingo 
e feriado nesta quinta.

MAIS SERVIÇOS
A Prefeitura de Bauru 

informa que as repartições 
públicas municipais estarão 

fechadas para atendimento 
ao público. Já os serviços de 
urgência e emergência serão 
realizados de forma ininter-
rupta pelo Pronto-Socorro 
Central (PSC), Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) e as UPAs 
Bela Vista, Mary Dota, Ipi-
ranga e Redentor/Geisel.

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) estarão fecha-
das, mesmo as que atendem 
somente os casos suspeitos de 
Covid: Falcão, Geisel, Bela 
Vista, Geisel e Tibiriçá.

O Conselho Tutelar atende-
rá em sistema de plantão todos 
os dias, inclusive feriados, pelo 
telefone (14) 99148-1203.

Os casos envolvendo água 
e esgoto do município poderão 

ser comunicados ao Serviço de 
Atendimento ao Público (SAP) 
do DAE, através do 0800-
7710195, que recebe chamadas 
de telefone fixo, ou 3235-6140 
e 3235-6179, para ligações fei-
tas por aparelho celular. O aten-
dimento é ininterrupto (24 ho-
ras todos os dias, inclusive nos 
finais de semana e feriados).

O Zoológico, o Jardim Botâ-
nico, o Bosque da Comunidade 
e o Horto Florestal estão fecha-
dos até o final da quarentena. 

As feiras livres funcionam 
normalmente. Os Ecopontos 
funcionam das 7h às 19h na 
quinta (11), sexta (12) e sá-
bado (13), e das 8h às 16h no 
domingo (14). Já o Ecoverde 
estará fechado durante todo 
o feriado prolongado.

Irmã Arminda completaria 100 anos neste domingo

O Unisagrado comemo-
ra neste domingo (14) 
os 100 anos de nasci-

mento de sua fundadora, irmã 
Arminda Sbríssia. A religio-
sa projetou e consolidou a 
constituição física, jurídica e 
institucional da Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras do 
Sagrado Coração (Fafil), atual 

Unisagrado celebra a 
data em homenagem 
à freira que fundou a 
instituição de ensino

Unisagrado, que foi inaugura-
da em 1953 sendo a instituição 
de ensino superior pioneira no 
Interior de São Paulo, com os 
cursos de Letras, Pedagogia, 
Geografia e História.

Nascida em 14 de junho de 
1920 em Piraquara (PR), irmã 
Arminda recebeu o nome de 
batismo de Itália Sbríssia de 
seus pais Ferdinando e Armin-
da, um casal humilde com seis 
filhos. Foi alfabetizada aos 6 
anos, teve uma infância voltada 
às brincadeiras e aos estudos e 
era considerada pelos seus pais 
como uma menina muito inteli-

gente e segura do que queria, de 
tal modo que aos 10 anos pediu 
para ser religiosa. Uma forte in-
fluência em sua vida religiosa foi 
a tia por parte de pai, Irmã Lúcia. 

Itália Sbrissia ingressou no 
Instituto das Apóstolas do Sa-
grado Coração de Jesus (IASCJ) 
em 1935 e pronunciou os votos 
religiosos em 1940. Tornou-se 
professora em 1941. Já em 1945, 
graduou-se em Letras Neolatina; 
em 1946, em Ciências Religio-
sas pelo Sedes em Sapientiae 
(SP); e, em 1948, habilitou-se 
em Orientação Educacional na 
USP, além de diversos cursos 

realizados na Itália e outras ativi-
dades intelectuais e acadêmicas. 
Irmã Arminda foi a primeira di-
retora da Fafil, atual Unisagrado, 
e faleceu em 12 de abril de 1965.

A reitora do Unisagrado, pro-
fessora doutora Irmã Vânia Cris-
tina de Oliveira, ressalta a grati-
dão e alegria em comemorar os 
100 anos do nascimento da fun-
dadora da instituição. “Celebrar 
o centenário de nascimento de 
irmã Arminda Sbríssia é cultivar 
a memória grata pela trajetória 
desta apóstola tão apaixonada 
pelo Coração de Jesus e dedica-
da à causa da educação”, expõe. Irmã Arminda morreu em 1965
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