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QUEIMADO

Corrente de solidariedade luta
para salvar o pequeno Lucas

É NATAL
AAN

● Fachada da Estação Cultura, enfeitada com luzes para celebrar o Natal, é um dos seis pontos
turísticos montados pela Prefeitura. Na decoração foram usados dois quilômetros de luzes que
contornam janelas, portas e o antigo relógio. Flâmulas de “Boas Festas” também alegram o prédio.

MISSA DO GALO

Igreja prepara roteiro de
cerimônias para o Natal
A chegada do Natal será
celebrada hoje pela Igreja
Católica com a Missa Vespertina
da Vigília de Natal, conhecida
tradicionalmente como Missa do
Galo. Diversas Paróquias de
Campinas e região, além da
Catedral Metropolitana de
Campinas, irão reunir os fiéis em
cerimônias ao longo do dia. “A
celebração significa o despertar

da fé e do novo tempo”, afirma o
padre Luiz Roberto Teixeira Di
Lascio. Na Catedral
Metropolitana, será celebrada
uma missa às 7h. Já a Missa
Vespertina será às 19h30. Na
Paróquia Nossa Senhora do
Rosário de Pompeia, na Vila
Pompeia, a missa será às 20h. Na
Paróquia Divino Salvador, no
Cambuí, serão celebradas duas

missas vespertinas da Vigília do
Natal, às 17h e às 19h30. Na
Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, no Taquaral, a missa será
às 19h30. Trata-se de um dia de
expectativa, segundo o padre Di
Lascio. “Vamos ficar em oração.
Vamos nos reunir para rezar,
cantar, louvar, bendizer com
hino, com cânticos a chegada
daquele que vem em nome do
Senhor para trazer a salvação
para o povo.” O padre ressalta
que no dia do Natal os fiéis
também irão se reunir. Haverá

solenidades em diversas igrejas.
Na Comunidade Nossa Senhora
dos Pobres, no Cidade Jardim, em
Campinas, será realizada a Missa
do Natal de Nosso Senhor Jesus
Cristo com a entronização da
Cruz do Presbitério. Segundo o
padre Di Lascio, será feita a
bênção de uma cruz de 1,20m na
capela do bairro, às 9h. A
programação completa pode ser
acessada no site da Arquidiocese
de Campinas:
http://arquidiocesecampinas.com.
(Inaê Miranda/AAN)

A história do pequeno Lucas, de
3 anos, tinha tudo para ter um
final trágico, mas graças à
sensibilidade de uma rede de
médicos e do governador
Geraldo Alckmin (PSDB), seu
final pode ser diferente.
Internado desde o domingo em
estado grave no Hospital de
Clínicas (HC) da Unicamp, em
Campinas, o menino precisava
ser transferido para um hospital
de queimados. Pela gravidade
dos ferimentos, o menino não
poderia ser transportado para
uma cidade longe de
ambulância. Lucas, cuja
identificação completa
permanece em segredo, teve 60%
do corpo atingido por
queimaduras de terceiro grau
em um acidente no sítio onde a
família mora, em Joaquim
Egídio, distrito de Campinas. A
equipe de médicos do HC
acionou o helicóptero Águia da
Polícia Militar para fazer o
transporte, mas, devido à forte
chuva, ele foi cancelado. O
estado de saúde da criança é
delicado e requer cuidados
intensivos para aumentar suas
chances de recuperação e
sobrevivência. A história do
pequeno sensibilizou os médicos

que trabalham no helicóptero
Águia. Uma corrente de
solidariedade se formou para
encontrar uma solução. De
acordo com a assessoria de
imprensa do HC, o Palácio dos
Bandeirantes tomou
conhecimento da história e o
governador decidiu ajudar,
enviando o avião usado no seu
deslocamento para socorrer
Lucas. A caminho do Aeroporto
dos Amarais, a equipe médica
recebeu a informação de que
havia uma vaga em Limeira, que
fica a 40 minutos de Campinas. A
equipe médica decidiu então
usar a ambulância para o
transporte porque ainda
precisaria montar a Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) no avião
e havia urgência. Lucas foi
levado para Limeira em uma
ambulância, onde permanece
internado. Seu estado é grave e
ele contará com a presença da
família durante o tratamento.
Nas férias, aumenta o número
de acidentes domésticos. Os
atendimentos no HC crescem até
25% nessa época. Entre os
acidentes mais frequentes estão
quedas, cortes, queimaduras e
intoxicação. (Patricia Penzin/Da
Agência Anhanguera)

