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Oencerramento das cele-
brações em homenagem à
Nossa Senhora da Apre-

sentação, padroeira da cidade de
Natal, teve início a zero hora des-
ta terça-feira (21). Último ato será
a procissão, que começa às 16h,
pelas ruas da Cidade Alta e
Petrópolis. Antes, Às 3h30, os
fiéis acompanham a procissão
fluvial no rio Potengi, que traz a
andor com  a imagem de Nossa
Senhora da Apresentação, e às 5h
se reúnem na Pedra do Rosário
para missa celebrada pelo padre
Flávio Herculano e, em seguida,
seguem para uma solenidade, às
7h30, na Antiga Catedral.

A expectativa da Arquidioce-
se de Natal é de que, pelo menos,
30 mil pessoas compareçam às
solenidades de homenagem à
padroeira da cidade. Os devotos
estão reunidos em torno da ima-
gem de Nossa Senhora da Apre-
sentação desde a zero hora des-
ta terça-feira, quando membros
da Comunidade Shalom coman-
daram uma vigília. Durante to-
da a celebração, a Secretaria de
Mobilidade Urbana (STTU) fa-
rá intervenções para garantir o
fluxo do trânsito e a segurança
na avenida do Contorno.

Na parte da tarde desta terça-
feira, se dá início ao momento
mais esperado pela comunidade
católica: a procissão. A partir das
16h, os fiéis saem da Antiga Ca-
tedral, passando pela ruas Ulis-
ses Caldas, Mossoró, avenida
Hermes da Fonseca, rua Apodi
e avenida Deodoro da Fonseca,
encerrando as celebrações à
padroeira na Catedral Metropo-
litana, às 18hm, com missa so-
lene celebrada pelo arcebispo
dom Jaime Vieira Rocha. Para o
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com procissão fluvial às 3h30; missa na Pedra do Rosário, às 5h, e procissão às 16h, pela Cidade Alta e Petrópolis

Igreja espera 30 mil em celebrações

arcebispo, a comunidade católi-
ca está colhendo frutos da graça
da canonização dos mártires de
Cunhaú e Uruaçu. “Para a nos-
sa igreja isso [a canonização] foi
uma benção muito especial.
Quero também que todos nós
participemos e experimentemos
o momento de graça, de reno-
vação espiritual e reavivamen-
to da fé”, comentou.

Trânsito
De acordo com Rogério Lei-

te, diretor de fiscalização e vis-
toria da STTU, na parte da tarde
haverá bloqueio da rua
Mossoró, a partir das 13h até
aproximadamente 20h, quan-
do terminam as festividades. As

linhas que passam pelo bairro
de Petrópolis sofrerão uma le-
ve alteração em seus itinerários,
segundo ele. Ao invés de entra-
rem na rua Mossoró, que esta-
rá bloqueada para a procissão,
os ônibus seguirão o trajeto nor-
malmente pela rua Jundiaí. 

Comércio
O feriado municipal em ho-

menagem à Nossa Senhora da
Apresentação também vai al-
ternar o horário do comércio lo-
cal nesta terça-feira. Lojas de rua
da Cidade Alta e da zona Norte
estarão fechados. O Alecrim
manterá o ponto facultativo das
8h às 12h, a exemplo do que o-
correu no feriado República

(15/11). Supermercados funcio-
narão das 7h às 21h. Os shop-
pings centers da capital potiguar
também funcionarão em horá-
rio diferenciado, com abertura
das praças de alimentação a par-
tir das 11h (com exceção do Via
Direta, que abre ao meio-dia). 

Transporte
O sistema de transporte pú-

blico da capital terá a frota de do-
mingo, com cerca de 47% dos
ônibus nas ruas. Por determina-
ção da Prefeitura do Natal, os
usuários poderão desfrutar da
tarifa social nas viagens urbanas.
Com isso, a passagem passa a ser
R$ 1,70. O Sistema de Trens Ur-
banos de Natal não funcionará. 

PROGRAMAÇÃO
RELIGIOSA

◗ 00h –Vigília na Pedra do Rosário
com a Comunidade Shalom

◗ 03h30 – Procissão fluvial
◗ 05h – Missa na Pedra do Rosário
◗ 07h30 – Missa Solene na Matriz
(Antiga Catedral)
◗ 10h – Missa Solene na Catedral
◗ 16h – Procissão
◗ 18h – Missa Solene de
Encerramento da Festa
◗ 19h – Show Pirotécnico em

honra de Nossa Senhora da
Apresentação

SERVIÇO

O QUE FUNCIONA EM NATAL

◗ Comércio de Rua 
Alecrim: Abertura facultativa das
08h às 12h
Cidade Alta: Fechado  
Zona Norte: Fechado

SHOPPINGS

◗ Midway Mall:
Praça de alimentação e Lazer: 11h
às 22h
Lojas de Departamento:  13h às 21h
Demais lojas:  15h às 21h

◗ Natal Shopping:
Praça de Alimentação e Lazer: 11h
às 22h
Quiosques Alimentação: 15h às 22h
Lojas âncoras/ Mega lojas: 13h às
21h
Demais Lojas/ Quiosques: 15h às
21h
Academia Formula: 09h às 15h

◗ Praia Shopping:
Praça de Alimentação e Lazer: A
partir das 11h
Lojas e Quiosques: 15 às 21h

◗ Shopping Cidade Jardim:
Praça de Alimentação: A partir das
11h
Lojas e Quiosques: 15 às 21h 

◗ Shopping Via Direta:
Praça de Alimentação e Lazer: 12h
às 22h
Lojas e Quiosques: Abertura facul-
tativa das 14h às 20h

◗ Partage Norte Shopping Natal
Lojas e quiosques: 15h às 21h
Praça de Alimentação/Lazer: 11h às
22h

◗ Cinemas conforme programação

◗ Supermercados
Funcionamento das 07h às 21h

Fonte: CDL

Andor de N. S. da Apresentação será levado em procissão fluvial, na madrugada de hoje, rememorando a chegada da imagem em Natal
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