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cyan magenta  amarelo  preto

MP cria força-
-tarefa para
investigar
Prevent Senior

COVID-19

A Procuradoria-Geral de
Justiça de São Paulo designou,
ontem, quatro promotores pa-
ra compor uma força-tarefa pa-
ra o caso Prevent Sênior. Em
nota, o órgão afirma que os
promotores Everton Zanella,
Fernando Pereira, Nelson dos
Santos Pereira Júnior e Neudi-
val Mascarenhas Filho vão
acompanhar um inquérito po-
licial que tramita no DHPP
(Departamento de Homicídio e
Proteção à Pessoa) para apurar
se a aplicação de medicamen-
tos sem eficácia comprovada
contra a Covid-19 em pacientes
que morreram se configura co-
mo crime de homicídio. Além
disso, a ideia é que a força-tare-
fa auxilie na investigação que
será conduzida a partir de dos-
siê contra a operadora entregue
à CPI da Covid. PÁGINA 3

Os esforços do Governo do Estado pela recuperação econômica,
geração de emprego e renda já estão se transformando em resulta-
dos. O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio de Janeiro teve alta de
1,7% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre do
ano, de acordo com estudo da Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan).  Na comparação com os mesmos perío-
dos de 2020 e 2021, a alta foi de 10,3%. “O crescimento do PIB do es-

tado mostra que o Rio de Janeiro está recuperando a sua credibili-
dade. Os nossos investimentos em infraestrutura, que vai aumentar
ainda mais com a concessão dos serviços de água e esgoto, já trou-
xeram o Magazine Luiza e a Amazon para cá.  Estamos mostrando
que o governo do estado é um grande parceiro para as empresas,
oferecendo segurança e diminuindo as burocracias”, afirmou o go-
vernador Cláudio Castro. PÁGINA 4

PIB do RJ sobe 1,7% no 2º trimestre
FIRJAN

A Receita Federal registrou uma arre-
cadação de R$ 146,5 bilhões em agosto,
um recorde para o mês, já considerando
números atualizados pela inflação. O
resultado representa um crescimento
real de 7,25% na comparação com agos-
to do ano passado. Em relação ao mes-
mo período de 2019, quando não houve
impacto da pandemia, os dados de
agosto de 2021 registraram alta real de
quase 9%. O balanço foi divulgado pelo
Ministério da Economia ontem. No acu-
mulado de janeiro a agosto, a arrecada-
ção de impostos somou R$ 1,199 trilhão.
Isso significa uma alta real de 23,5% na
comparação com o mesmo período do
ano passado, e também recorde na série
histórica iniciada em 1995. Apesar do
dado positivo, o crescimento da arreca-
dação perdeu força. A alta das receitas
foi de 67% acima da inflação em maio,
46% em junho e 30% em julho, indo a 6%
em agosto. PÁGINA 2

RECEITA

MTST

Arrecadação cresce 7,25% 
e bate recorde em agosto

FOLHAPRESS

Manifestantes do MTST (Movimento dos Tra-
balhadores Sem Teto) e da frente Povo Sem Medo
invadiram o edifício-sede da Bolsa de Valores de
São Paulo, na região central da capital, ontem à
tarde, em um protesto contra a fome. A ideia foi a
de fazer uma manifestação simbólica para evi-

denciar a gravidade do problema da fome no Bra-
sil atualmente, que ocorre de maneira simultânea
ao enriquecimento dos estratos mais ricos do
país, dizem os organizadores. Na base do proces-
so, afirmam, estão as políticas do governo Jair Bol-
sonaro. PÁGINA 2

TJ-SP bloqueia
R$ 144 mil 
da Precisa
Medicamentos

FRAUDE NA SAÚDE

A 27ª Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ-SP) confirmou
decisão do tribunal de bloquear
bens da Precisa Medicamentos,
empresa envolvida nas negocia-
ções para a compra da vacina
indiana Covaxin pelo governo
federal. Também foi determina-
do o "imediato envio de cópia
integral dos autos em primeiro
grau" à CPI da Covid. A decisão
foi tomada em um processo
aberto pelo Laboratório Côrtes
Villela, que, em janeiro deste
ano, assinou um contrato com a
Precisa para comprar 7.201 do-
ses da vacina contra a Covid-19,
produzida pelo laboratório
Bhrat Biotech. Cada dose de va-
cina, de acordo com o contrato,
custaria US$ 38. PÁGINA 3

Enviado ao
Haiti renuncia
com críticas a
ações  Biden

EUA

O enviado especial dos Esta-
dos Unidos para o Haiti, Daniel
Foote, renunciou ao cargo na
quarta-feira passada alegando
que não quer ser associado às
decisões do governo de Joe Bi-
den de deportar milhares de mi-
grantes haitianos detidos na
fronteira americana. Em uma
carta enviada ao secretário de Es-
tado Antony Blinken, Foote des-
creveu a conduta do governo
americano diante da crise migra-
tória como "desumana" e "con-
traproducente" devido ao agra-
vamento da violência e do cená-
rio de insegurança no país cari-
benho. "Nossa abordagem políti-
ca para o Haiti continua profun-
damente falha, e minhas reco-
mendações foram ignoradas e
rejeitadas", disse Foote. PÁGINA 4

Manifestantes protestam contra
fome no País dentro da Bovespa

ABRASIL

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(23/09) 6,25%
Poupança 3
(23/9) 0,30%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,66% (ago.)
IPCA 0,87% (ago.)
CDI
0,32 até o dia 23/set
OURO
BM&F/grama R$ 295,000
EURO Comercial 
Compra: 6,2316 Venda: 6,2323

EURO turismo 
Compra: 6,3053 Venda: 6,4853
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2885 Venda: 5,2891
DÓLAR comercial
Compra: 5,3080 Venda: 5,3086
DÓLAR turismo
Compra: 5,3286 Venda: 5,5086

EMBRAER ON NM 23.89 +12.16 +2.59

ULTRAPAR ON NM 16.00 +9.51 +1.39

USIMINAS PNA N1 16.65 +9.25 +1.41

CVC BRASIL ON NM 23.51 +6.91 +1.52

GERDAU PN N1 27.00 +5.63 +1.44

EZTEC ON NM 25.10 −5.18 −1.37

CYRELA REALTON NM 19.43 −4.33 −0.88

MAGAZ LUIZA ON NM 15.87 −2.88 −0.47

AMERICANAS ON NM 35.50 −2.63 −0.96

B3 ON NM 13.91 −2.39 −0.34

VALE ON ED NM 78.91 0.00 0.00

PETROBRAS PN N2 26.84 +3.83 +0.99

ITAUUNIBANCOPN N1 28.71 +3.46 +0.96

USIMINAS PNA N1 16.65 +9.25 +1.41

BRADESCO PN N1 20.72 +4.44 +0.88

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Índice Bovespa 114.064,36 +1,59

Dow Jones 34.764,82 +1,48

NASDAQ Composite 15.052,243 +1,04

Euro STOXX 50 4.193,84 +1,17

CAC 40 6.701,98 +0,98

FTSE 100 7.078,35 -0,07

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,59% / 114.064,36 / 1782,08 / Volume: 33.088.968.195 / Quantidade: 3.927.290

Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 4

O maior é aquele
que serve 
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Economia

Bolsa tem 3ª alta
seguida; dólar reverte
queda e sobe 0,1%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

O alívio em relação ao mer-
cado chinês e as decisões sobre
os juros no Brasil e nos Estados
Unidos fizeram a Bolsa de Valo-
res de São Paulo (Bovespa) e o
dólar subir ontem. O Índice Bo-
vespa (Ibovespa) subiu pelo ter-
ceiro dia consecutivo e retomou
o nível de 114 mil pontos. O dó-
lar alternou altas e baixas ao
longo das negociações, mas fe-
chou em leve alta.  

O dólar comercial encerrou
o dia vendido a R$ 5,31, com pe-
quena valorização de 0,1%. A

cotação chegou a cair para R$
5,27, por volta das 11h10. Perto
do fim da sessão, a divisa firmou
a tendência de alta.

A moeda norte-americana
acumula alta de 2,66% em se-
tembro. Em 2021, a valorização
chega a 2,33%.

Depois de quedas recentes, o
mercado de ações teve mais um
dia de recuperação. O Ibovespa
encerrou ontem aos 114.064
pontos, com alta de 1,59%. Essa
foi a terceira alta seguida do in-
dicador, que acumula queda de
3,97% em setembro e de 4,16%
neste ano.

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

RECEITA

Arrecadação sobe 7,25% 
e bate recorde em agosto
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

A
Receita Federal regis-
trou uma arrecadação
de R$ 146,5 bilhões em

agosto, um recorde para o mês,
já  considerando números
atualizados pela inflação. O re-
sultado representa um cresci-
mento real de 7,25% na com-
paração com agosto do ano
passado.

Em relação ao mesmo perío-
do de 2019, quando não houve
impacto da pandemia, os dados
de agosto de 2021 registraram
alta real de quase 9%. O balanço
foi divulgado pelo Ministério da
Economia ontem.

No acumulado de janeiro a
agosto, a arrecadação de impos-

tos somou R$ 1,199 trilhão. Isso
significa uma alta real de 23,5%
na comparação com o mesmo
período do ano passado, e tam-
bém recorde na série histórica
iniciada em 1995.

Apesar do dado positivo, o
crescimento da arrecadação
perdeu força. A alta das receitas
foi de 67% acima da inflação em
maio, 46% em junho e 30% em
julho, indo a 6% em agosto.

De acordo com a Receita, o
dado do mês passado deve ser
celebrado porque a base de
comparação é agosto de 2020,
período em que houve reabertu-
ra das empresas e retomada da
atividade após arrefecimento da
primeira onda da pandemia do
coronavírus. O patamar deste

ano também é mais alto que o
de 2019.

Nos últimos meses, a arreca-
dação federal tem apresentado
desempenho acima do espera-
do inicialmente pelo governo
para 2021.

Na avaliação da Receita, o re-
sultado reflete a retomada da
atividade econômica. Houve va-
riação positiva na produção in-
dustrial e na venda de bens e
serviços no período.

"A arrecadação tributária tem
surpreendido positivamente. Os
valores arrecadados em cada
mês têm sido superiores às di-
versas previsões feitas de forma
recorrente. Esse desempenho
comprova que a trajetória da ar-
recadação é sustentável e tem

um importante componente es-
trutural", disse o secretário da
Receita Federal, José Barroso
Tostes Neto.

Em agosto, houve uma alta
real de 42% na arrecadação de
Imposto de Renda e Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líqui-
do. Houve um aumento de R$
7,6 bilhões nessa conta, na com-
paração com agosto de 2020,
mas R$ 5 bilhões são considera-
dos arrecadação extraordinária.

Houve ainda um ganho de
343% em IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras), mas es-
se ganho é distorcido porque no
ano passado o governo reduziu
esse tributo provisoriamente
para aliviar a economia durante
a crise sanitária do coronavírus.

MERCADOS

Não há possibilidade de
racionamento em 2021, diz ONS
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

O diretor-geral do ONS
(Operador Nacional do Sistema
Elétrico), Luiz Carlos Ciocchi,
afirmou ontem que o sistema
elétrico terá condições de aten-
der a demanda até o fim do ano
sem necessidade de raciona-
mento compulsório de energia.

"Não há a possiblidade de ra-
cionamento em 2021", disse, em
evento virtual promovido pelos
jornais "O Globo" e "Valor Econô-
mico". Ele não descartou, porém,
a possibilidade de problemas de
atendimento aos horários de pi-
co, quando o consumo é maior.

"Esse período de outubro a
novembro é mais crítico, a carga
aumenta, o calor aumenta, o uso
de ar condicionado aumenta,
mas temos as termelétricas e
acreditamos que teremos condi-
ção de enfrentar o atendimento
com segurança."

Também presente no evento,
o secretário de Energia Elétrica

do MME (Ministério de Minas e
Energia), Christiano Vieira refor-
çou a avaliação do ONS, dizendo
que as medidas já anunciadas
pelo governo vão garantir o abas-
tecimento de energia este ano.

"Esse conjunto de medidas é
suficiente hoje para atender os
requisitos de energia e de potên-
cia de 2021 e 2022", afirmou. A
expectativa é que a geração tér-
mica continue em alta durante
todo o ano que vem, para garan-
tir a passagem pelo próximo pe-
ríodo seco.

Em outubro, o governo deve
realizar leilão emergencial para
a contratação por cinco anos de
térmicas que hoje estão sem
contrato, mas vêm gerando
energia a preços elevados para
ajudar a enfrentar a crise.

O leilão tem o objetivo de aju-
dar a encher novamente os re-
servatórios, que estão em níveis
historicamente baixos. Com
contratos mais longos, o gover-
no espera reduzir o custo dessa

energia emergencial.
O secretário do MME reco-

nheceu que a estratégia terá
custo para o consumidor, mas
disse que com a chegada das
chuvas, o sistema terá que gerar
energia hidrelétrica do Norte
no início do ano e, assim, as tér-
micas mais caras devem ser
desligadas.

"Vamos usar mais térmicas
do que o normal, mas menos do
que hoje" disse. "E o que fica de
fora? As mais caras, menos efi-
cientes." A térmica mais cara do
Brasil hoje, William Arjona, no
Mato Grosso do Sul, opera hoje
por R$ 2.443 por MWh (mega-
watt-hora).

Para a economista-chefe do
Credit Suisse Brasil, Solange
Srour, as incertezas em relação
ao abastecimento de energia
têm impactado na decisão de in-
vestimentos no país. Além do
risco de racionamento, diz, há
grande preocupação com a
pressão inflacionária gerada pe-

la alta da conta de luz.
"O setor empresarial não está

tomando decisão nenhuma",
afirma. "Porque entramos num
ano em que teremos eleição
muito polarizada e ao mesmo
tempo podemos ter que reduzir
compulsoriamente o consumo
de energia, o que afeta muito
não só a indústria, mas também
o setor de serviços, que é o prin-
cipal do PIB."

Nesta quinta, o ONS anun-
ciou que o programa de redução
voluntária da demanda de ener-
gia por grandes clientes teve
mais 205 MW (megawatts) em
projetos aprovados. Assim, a
economia prevista para setem-
bro chega a 442 MW.

Segundo Vieira, esses progra-
mas de redução da demanda
não constam das projeções do
governo para o abastecimento
até o fim do ano, que considera
apenas as medidas de aumento
da oferta e de melhor uso do sis-
tema de transmissão de energia

ENERGIA
Comissão aprova
reforma com estabilidade
e libera corte de salário

ADMINISTRATIVA

DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

A comissão especial que ana-
lisa as mudanças no serviço pú-
blico aprovou ontem o texto-ba-
se da reforma administrativa.

Apresentada pelo governo
Jair Bolsonaro para endurecer
as regras do funcionalismo, a
proposta acabou por manter
previsão de estabilidade a todos
os servidores, ainda que com
possibilidade de demissão por
desempenho insuficiente, e
com dispositivo que estipula
corte de salário em até 25% em
caso de crise fiscal.

O texto-base foi aprovado
por 28 votos a 18. Os deputados
ainda precisam votar sugestões
de modificações à proposta.

Ao final desta etapa, a PEC
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição) segue para o plenário
da Câmara dos Deputados, on-
de precisa do apoio mínimo de
308 dos 513 deputados, em vo-
tação em dois turnos, para ser
aprovada. Se passar, o texto irá
ao Senado. Lá são necessários
os votos de 49 dos 81 congres-
sistas, também em votação de
dois turnos.

Para afastar qualquer risco
de derrota, partidos da base do
governo trocaram membros da
comissão e os substituíram por
deputados favoráveis à reforma.

Inicialmente, o colegiado era
composto por 34 membros. O

número foi ampliado para 47 ao
longo das atividades, de acordo
com o presidente Fernando
Monteiro (PP-PE).

Com bancada de oito depu-
tados, o Novo, defensor das mu-
danças no serviço público, con-
seguiu emplacar quatro inte-
grantes entre os titulares do co-
legiado e três entre os suplentes.

O PL também trocou inte-
grantes e colocou na comissão,
por exemplo, o deputado Giova-
ni Cherini (RS), conhecido de-
fensor do governo.

A mudança surtiu efeito. Na
noite de ontem, um requeri-
mento para retirada de pauta
recebeu 22 votos contrários e 19
favoráveis. Nesta quinta, o pla-
car foi muito mais amplo: 31 vo-
tos contrários e 15 favoráveis.

Dois deputados mudaram
de voto em relação ao dia ante-
rior: Valtenir Pereira (MDB-
MT) e Gastão Vieira (PROS-
MA). Antes favoráveis à retirada
da PEC de pauta, eles votaram
contra a possibilidade nesta
quinta.

O relator, Arthur Maia
(DEM-BA), promoveu uma sé-
rie de mudanças em relação ao
texto aprovado na CCJ (Comis-
são de Constituição e Justiça).
Ele retirou dois tipos de víncu-
los previstos na PEC original: o
por prazo indeterminado e o de
experiência como etapa de
concurso público.

Manifestantes protestam
contra fome na Bovespa 
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Manifestantes do MTST (Mo-
vimento dos Trabalhadores Sem
Teto) e da frente Povo Sem Me-
do invadiram o edifício-sede da
Bolsa de Valores de São Paulo,
na região central da capital, on-
tem à tarde, em um protesto
contra a fome.

A ideia foi  a  de fazer uma
manifestação simbólica para
evidenciar a gravidade do pro-
blema da fome no Brasil atual-
mente, que ocorre de maneira
simultânea ao enriquecimento
dos estratos mais ricos do país,
dizem os organizadores.  Na
base do processo, afirmam, es-
tão as políticas do governo Jair
Bolsonaro.

Segundo a assessoria de co-
municação da Bolsa, a manifes-
tação ocorreu de forma pacífica
e não tendo havido impacto pa-
ra as operações de mercado.

Os manifestantes ficaram em
um local de acesso público, de en-
trada livre, chamado de Espaço
B3, onde se ficaram por aproxi-
madamente uma hora, no início
da tarde. Na sequência, continua-
ram o ato em frente ao edifício.

Em uma primeira avaliação
após o ato, a B3 não encontrou
qualquer dano às estruturas do
espaço.

"Estamos acompanhando a
situação calamitosa do país, 19
milhões de pessoas passando
fome, 15 milhões de desempre-
gados, inflação nos produtos bá-
sicos, na gasolina, no butijão de
gás. Do outro lado, tivemos a
duplicação do número de bilio-
nários no país. Gente que recebe
dinheiro de maneira fácil, não
investe no crescimento do país.
Isso decorre da política de Bol-
sonaro de privilegiar o setor fi-
nanceiro às custas da miséria do
povo", afirma Felipe Vono, coor-

denador do MTST.
"De um lado, arrocho no sa-

lário, desemprego, inflação, ca-
restia. De outro, a minoria da so-
ciedade enriquecendo cada vez
mais. Isso é o que viemos de-
nunciar", completa.

Segundo Vono, o mote mais
geral do protesto é "tá caro, a
culpa é do Bolsonaro". Ele afir-
ma que é um ato simbólico, pa-
cífico, no qual apresentaram um
jogral e também um manifesto
com as motivações da interven-
ção. A ideia é deixar o edifício
em breve.

Dados do Inquérito Nacional
sobre Insegurança Alimentar no
Contexto da Pandemia da Co-
vid-19 no Brasil, conduzido pela
Rede Penssan (Rede Brasileira
de Pesquisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal), mostraram que a fome
atingiu 19 milhões de brasileiros
na pandemia em 2020.

INVASÃO

14º salário para
aposentados 
do  INSS passa 
em comissão
FÁBIO MUNHOZ/FOLHAPRESS

O projeto de lei que prevê
o pagamento em caráter ex-
cepcional do 14º salário para
beneficiários do INSS (Insti-
tuto Nacional do Seguro So-
cial) foi aprovado na quarta-
feira passada na Comissão de
Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados.

A proposta agora será exa-
minada pela Comissão de Fi-
nanças e Tributação, onde
ainda aguarda definição de
um relator. Em seguida, o
texto passará pela CCJC (Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania). Se apro-
vada nesses dois grupos, se-
guirá para análise no Senado.
Ao fim de toda essa tramita-
ção, ainda terá de passar por
sanção presidencial.

CÂMARA
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País/São Paulo

TJ-SP bloqueia 
R$ 144 mil da Precisa
Medicamentos 

FRAUDE NA SAÚDE

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A 27ª Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ-SP) confirmou
decisão do tribunal de bloquear
bens da Precisa Medicamentos,
empresa envolvida nas nego-
ciações para a compra da vaci-
na indiana Covaxin pelo gover-
no federal.

Também foi determinado o
"imediato envio de cópia inte-
gral dos autos em primeiro
grau" à CPI da Covid.

A decisão foi tomada em um
processo aberto pelo Laborató-
rio Côrtes Villela, que, em janei-
ro deste ano, assinou um con-
trato com a Precisa para com-
prar 7.201 doses da vacina con-
tra a Covid-19, produzida pelo
laboratório Bhrat Biotech.

Cada dose de vacina, de
acordo com o contrato, custaria
US$ 38. O laboratório disse à
Justiça ter pago R$ 142.217,24
de sinal (10% do total). Os imu-
nizantes seriam entregues até
30 dias após a publicação do re-
gistro da vacina pela Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).

Como a Anvisa indeferiu o
pedido de certificação da vaci-
na, as empresas assinaram um
distrato no mês de maio, mas,
de acordo com o processo, a
Precisa não devolveu os valores
adiantados.

"A ré vem sendo investigada
por participação alegada em
uma série de ilícitos penais e ci-
vis, envolvendo a compra das
vacinas da Covaxin, de forma
superfaturada e fraudulenta,
fatos que são gravíssimos, por
Comissão Parlamentar de In-
quérito no Senado Federal, a
denotar sério risco de não pa-
gamento dos valores antecipa-
dos pela autora. Há, assim, pe-
rigo de dano e risco ao resulta-
do útil do processo", diz o de-
sembargador Alfredo Attié, re-
lator do agravo.

"Pede, em sede de tutela de
urgência, a indisponibilidade
de bens da ré, no valor de R$
144.042,67, bem como, ao final,
a procedência do pedido de co-
brança", segue Attié.

COVID-19

MP cria força-tarefa para
investigar Prevent Senior
A

Procuradoria-Geral de
Justiça de São Paulo
designou, ontem, qua-

tro promotores para compor
uma força-tarefa para o caso
Prevent Sênior.

Em nota, o órgão afirma que
os promotores Everton Zanella,
Fernando Pereira, Nelson dos
Santos Pereira Júnior e Neudi-
val  Mascarenhas Filho vão

acompanhar um inquérito po-
licial  que tramita no DHPP
(Departamento de Homicídio e
Proteção à Pessoa) para apurar
se a aplicação de medicamen-
tos sem eficácia comprovada
contra a Covid-19 em pacientes
que morreram se configura co-
mo crime de homicídio.

Além disso, a ideia é que a
força-tarefa auxilie na investi-

gação que será conduzida a
partir de dossiê contra a opera-
dora entregue à CPI da Covid.
O anúncio quanto ao envio dos
documentos ao Ministério Pú-
blico foi realizado por Renan
Calheiros, relator da CPI, na
quarta-feira passada. A partir
da análise desse material,  a
instituição poderá abrir inves-
tigação no âmbito criminal.

O MP já tem um inquérito
civil instaurado pela Promo-
toria da Saúde contra a Pre-
v e n t  S e n i o r  p a r a  a p u r a r  s e
houve danos morais coletivos
de responsabilidade do plano
de saúde por pressionar seus
médicos conveniados a  en-
tregarem o chamado "kit co-
v i d "  d e  f o r m a  i r r e g u l a r  a o s
pacientes.

PRIMAVERA: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite com poucas nuvens.Manhã Tarde Noite

05:56 18:03
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Bolsonaro
aparece como
ex-cônjuge de
Ana Cristina
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
é citado diretamente, mas não
nominalmente, na petição do
Ministério Público do Rio de
Janeiro para quebra de sigilo
do vereador Carlos Bolsonaro
(Republicanos-RJ) e alguns de
seus ex-assessores.

Bolsonaro é chamado de
"ex-cônjuge" de Ana Cristina
Siqueira Valle quando promo-
tores se referem a um imóvel
cadastrado como endereço de
dois ex-funcionários suspeitos
de serem "fantasmas" do gabi-
nete na Câmara Municipal.

O apartamento fica na Ti-
juca, zona norte do Rio de Ja-
neiro, e foi de propriedade do
presidente e de sua ex-mulher
Rogéria Bolsonaro entre 1997
e 2001, quando os dois se di-
vorciaram. O imóvel se tornou
propriedade de Rogéria de-
pois disso.

Esses dois supostos "fun-
cionários fantasmas" apre-
sentaram também como en-
dereço na Receita Federal e
na Câmara Municipal outra
casa que Bolsonaro comprou
com Ana Cristina em 2002, na
Barra da Tijuca (zona oeste),
como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo.

Neste caso, os promotores
afirmam apenas que o imóvel
indicado foi adquirido por Ana
Cristina, omitindo a proprie-
dade também do presidente.

Bolsonaro não pode ser in-
vestigado pelo MP-RJ por ter
foro especial no STF (Supremo
Tribunal Federal).

QUEBRA DE SIGILO

Nota
CIDADE DE SÃO PAULO ABRE XEPA DE 3ª DOSE 
DE VACINA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Profissionais da saúde da capital paulista podem se inscrever
na fila da chamada xepa da vacina para receber a terceira
dose do imunizante contra a Covid-19. A medida passou a
valer ontem. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde,
qualquer profissional com mais de 18 anos, que tenha tomado
a segunda dose ou a dose única há pelo menos seis meses,
poderá se candidatar a receber as doses remanescentes. A
prefeitura estima que 400 mil pessoas pertencentes a esse
grupo recebam o reforço. Esses trabalhadores precisarão
apresentar comprovante de vínculo empregatício em serviço de
saúde do município de São Paulo, documento de conselho de
classe, comprovante de profissão, certificado ou diploma.

Senadores batem boca aos gritos
de 'vagabundo' e 'ladrão picareta’ 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

A CPI da Covid voltou a regis-
trar uma forte discussão durante
sessão de depoimento, desta vez
com bate-boca, ofensas e uma
quase agressão física. Ontem, o
relator Renan Calheiros (MDB-
AL) chamou o governista Jorgi-
nho Mello (PL-SC) de "vagabun-
do", que reagiu ofendendo o re-
lator com termos como "picare-
ta, ladrão picareta".

A discussão começou quan-
do Renan disse que o presidente
Jair Bolsonaro negociou com
empresas de pouca credibilida-
de, que buscavam fraudar elei-

ções e obter vantagens.
"Por essas coisas é que au-

mentou a percepção de que es-
se governo é um governo cor-
rupto. Porque as pessoas vem
aqui  e  tem essa negociação
aberta,  conhecida em deta-
lhes", disse Renan.

"Eles se recusam a explicar,
sem transparência nenhuma.
Foi essa gente, e eu digo res-
peitosamente, que foi escolhi-
da pelo presidente da Repúbli-
ca para comprar vacina, quan-
do recusava comprar vacina da
Pfizer, Butantan, OMS", com-
pletou o relator da CPI.

Jorginho Mello abriu seu

microfone e passou a defender
o governo, dando início a uma
discussão. Ele disse que Renan
não tinha "envergadura" para
criticar o presidente da Repú-
blica. "Vai para os quintos, en-
tão...", disse Mello, em respos-
ta à fala do relator de que não
aceitava ser interrompido.

Renan reagiu chamando de
"vagabundo" o governista, que
novamente atacou o relator, afir-
mando que era um "ladrão pica-
reta". "Vai (para os quintos...)
vossa excelência com o presi-
dente, e com o Luciano Hang",
atacou Renan, em relação ao fa-
to de que Jorginho Mello costu-

ma defender o empresário.
"Vai lavar a boca para falar do

Luciano", rebateu o governista
"Vai lavar a sua, vagabundo",

disse Renan.
"Vagabundo é tudo, ladrão,

picareta. Ladrão e picareta, que
o Brasil conhece", disse Jorgi-
nho.

Os dois precisaram ser conti-
dos por senadores. Renan des-
ceu da mesa principal da comis-
são e partiu na direção de Mello,
sendo contido por Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP). Tentou dar a
volta para chegar ao seu adver-
sário por outro caminho, sendo
novamente contido.

CPI DA COVID

Justiça suspende avaliação por
suposto uso de critério ilícito
ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

A Justiça Federal determinou
a suspensão imediata do pro-
cesso de avaliação dos progra-
mas de pós-graduação feito pela
Capes (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível
Superior).

A decisão, em caráter liminar
(provisório), atende a pedido do
Ministério Público Federal
(MPF) no Rio de Janeiro.

Em ação civil pública, o MPF
apura o uso de critérios ilícitos
no ranqueamento dos progra-
mas de pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado)
de todo o país. O órgão pediu
que a avaliação fosse suspensa

até a Capes apresentar relação
completa dos critérios usados.

Vinculada ao MEC (Ministé-
rio da Educação), a Capes é res-
ponsável pela regulação e ava-
liação dos cerca de 5.000 progra-
mas de pós-graduação existen-
tes no país.

No último dia 16, o cronogra-
ma de análise do órgão já havia
sido impactado com a decisão
da presidência da Capes de des-
tituir todos os membros do CTC
(Conselho Técnico-Científico),
que é responsável por definir co-
mo serão as avaliações de cada
curso e estabelecer as notas de
qualidade para cada um deles.

Em agosto, o órgão chamou a
atenção quando sua presidente,

Claudia Mansani Queda de To-
ledo, nomeou para a diretoria
de Relações Internacionais uma
advogada e professora que ain-
da não terminou o doutorado.

Segundo a ação movida pelo
MPF, a Capes estaria usando cri-
térios que são definidos e modifi-
cados durante o período avaliati-
vo, além de aplicá-los de forma
retroativa. Assim, o órgão diz que
a avaliação não traz segurança
jurídica às instituições de ensino.

A juíza federal Andrea de
Araujo Peixoto, da 32ª Vara Fe-
deral do Rio de Janeiro, deferiu o
pedido e determinou que a Ca-
pes apresente em 30 dias os pa-
râmetros utilizados para anali-
sar os cursos.

PÓS-GRADUAÇÃO

Centrais criticam Bolsonaro
e convocam para ato do dia 2 
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

Centrais sindicais convocaram
os seus afiliados para manifesta-
ção contra o presidente Jair Bolso-
naro no dia 2 de outubro.

"Vamos ocupar as ruas em pro-
testo contra o caos que representa,
ao país, ter o mitômano Jair Bolso-
naro na Presidência da República:
desemprego recorde, fome, cares-
tia, inflação, corrupção, retirada
de direitos, desmonte dos serviços
públicos e das estatais, ataques à
democracia, à soberania e às liber-

dades, atropelo da ciência e des-
prezo à vida", afirmam as entida-
des em nota divulgada ontem.

O texto é assinado pelas entida-
des CUT (Central Única dos Tra-
balhadores), Força Sindical, UGT
(União Geral dos Trabalhadores),
NCST (Nova Central Sindical de
Trabalhadores), CSB (Central dos
Sindicatos Brasileiros), CSP-Con-
lutas, Intersindical e Pública.

As sindicais também defen-
dem o impeachment de Bolso-
naro. "É urgente que o Congresso
Nacional atenda o clamor popu-

lar e acate a abertura de processo
de impeachment para que Bol-
sonaro seja afastado e seus cri-
mes apurados e julgados. Já são
mais de 130 pedidos engaveta-
dos na presidência da Câmara
dos Deputados, enquanto o país
afunda no lodo presidencial", se-
gue o texto.

A Campanha Nacional Fora
Bolsonaro, que organizou os
atos anteriores da oposição, já
havia indicado o dia 2 de outu-
bro para a realização da próxi-
ma mobilização.

SINDICATOS

Nota
AUGUSTO ARAS TOMA POSSE
PARA NOVO MANDATO NA PGR
E DEIXA CLARO QUE NÃO FARÁ
NADA CONTRA BOLSONARO 

Com uma contundente defesa do primeiro
mandato, Augusto Aras tomou posse
ontem para mais dois anos à frente da

PGR (Procuradoria-Geral da República). Em
claro recado aos adversários do Palácio do
Planalto que exigem ação contra condutas
do presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou
que "a caneta do procurador-geral da
República não será instrumento de peleja
política, menos ainda de perseguição". A
cerimônia de posse ocorreu no Palácio do

Planalto. Em quarentena após o
desembarque dos Estados Unidos,
Bolsonaro acompanhou a solenidade por
vídeoconferência. "O autocontrole coíbe
eventual e indevida militância partidária
ou eventualmente ideológica que por
ventura prejudique a imparcialidade com
que devemos atuar", disse Aras.
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EUA

Enviado ao Haiti renuncia
com críticas a ações
'desumanas' de Joe Biden
O

enviado especial dos
Estados Unidos para
o Haiti, Daniel Foote,

renunciou ao cargo na quarta-
feira passada alegando que
não quer ser associado às deci-
sões do governo de Joe Biden
de deportar milhares de mi-
grantes haitianos detidos na
fronteira americana.

Em uma carta enviada ao
secretário de Estado Antony
Blinken,  Foote descreveu a
conduta do governo america-
no diante da crise migratória
como "desumana" e "contra-
producente" devido ao agrava-
mento da violência e do cená-
rio de insegurança no país ca-
ribenho.

"Nossa abordagem política
para o Haiti continua profun-
damente falha, e minhas reco-
mendações foram ignoradas e
rejeitadas", disse Foote na car-
ta para Blinken.

Diplomata de carreira e en-
viado ao Haiti em julho deste
ano, Foote afirmou que a situa-
ção no país caribenho é tão
ruim que autoridades america-
nas ficam confinadas para se
manterem seguras. Ele diz que
o "estado colapsado" não tem
condições de aguentar a chega-
da dos migrantes deportados.

O enviado especial também
critica a decisão de Washing-
ton de apoiar o atual primeiro-

ministro do Haiti, Ariel Henry,
que assumiu o comando do
país após o assassinato do pre-
sidente Jovenel Moïse -crime
no qual o próprio Henry é sus-
peito de envolvimento.

Para Foote,  os  EUA não
aprenderam com os próprios
erros cometidos em outras "in-
tervenções políticas interna-
cionais no Haiti". "A arrogân-
cia que nos faz acreditar que
devemos escolher o vencedor -
mais  uma vez-  é  impressio-
nante", escreve Foote.

A cidade texana de Del Rio
está recebendo um fluxo maci-
ço de migração, com milhares
de haitianos abrigados em um
acampamento improvisado
sob a ponte que liga os EUA ao
município mexicano de Ciu-
dad Acuña.

No último fim de semana, o
local chegou a atingir o pico de
14 mil pessoas, segundo o Ac-
nur, a agência da ONU para re-
fugiados. Na terça-feira passa-
da, grupos no lado americano
do rio ocuparam uma área de
floresta,  e  algumas famílias
construíram barracas improvi-
sadas com galhos e folhas. Os
relatos são de que a comida é
escassa e que não há banheiros
suficientes para todos.

Do lado mexicano, o acam-
pamento também tem cresci-
do, e os migrantes têm recebi-

do assistência de grupos como
Cruz Vermelha e Médicos Sem
Fronteiras, além de moradores
de Ciudad Acuña.

No domingo passado e na
última segunda-feira, centenas
desses migrantes foram expul-
sos em três  voos para Porto
Príncipe.  Na terça,  estavam
programados mais quatro voos
e, para os próximos dias, há a
expectativa de até sete voos
diários com destino à capital
haitiana e a Cap-Haitien, a se-
gunda maior cidade do país.

Nesta segunda,  o  premiê
hait iano falou por telefone
com o secretário de Estado dos
EUA, Antony Blinken, sobre o
retorno dos migrantes. Segun-
do o porta-voz do departamen-
to americano, Ned Price,  os
dois "discutiram os perigos da
migração irregular, que coloca
indivíduos sob grande risco e
frequentemente faz com que
migrantes e suas famílias ad-
quiram dívidas paralisantes".

O alto fluxo de migração -
mais de 1,5 milhão cruzaram a
fronteira neste ano fiscal- im-
põe desafios políticos e huma-
nitários à gestão de Joe Biden.
Uma expulsão em massa de
haitianos está gerando fortes
reações de defensores de mi-
grantes, que dizem ser desuma-
no determinar o retorno a um
país em condições tão difíceis. 

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens durante o dia e
períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
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Trabalhador cultiva alimento,
mas não pode pagar refeição
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

O Ifad (Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola),
agência das Nações Unidas que
atua em temas como segurança
alimentar e pobreza em países
em desenvolvimento, divulga
nesta semana um relatório que
aponta que os pequenos agri-
cultores são responsáveis por
produzir de 30% a 80% dos ali-
mentos pelo mundo, mas rece-
bem apenas 6,5% dos preços de
supermercado, enquanto o

maior lucro fica com distribui-
doras, fabricantes e varejistas.

São considerados pequenos
agricultores os produtores que
trabalham em fazendas de até
dois hectares.

Gilbert Houngbo, presidente
do Ifad, disse ontem, na sede da
agência, em Roma, que é uma ni-
nharia o salário recebido por es-
ses trabalhadores rurais, que cul-
tivam grande parte da comida
mas não podem pagar por uma
alimentação saudável para suas
próprias famílias.

A fala de Houngbo acontece na
esteira do evento Food Systems
Summit, realizado pela ONU, em
Nova York, em que líderes globais
discutem temas como a seguran-
ça alimentar, agricultura e meio
ambiente, presidido por António-
Guterres, secretário-geral das Na-
ções Unidas.

O presidente do Ifad direcio-
nou sua fala aos participantes do
Summit, enfatizando que a po-
breza e a fome são os principais
motores de migração, conflito e
instabilidade.

ONU

Portugal quer reabrir
tudo a partir de outubro
GIULIANA MIRANDA/FOLHAPRESS

Com 83,4% da população
completamente vacinada, o per-
centual mais alto no mundo,
Portugal concluirá o processo
de reabertura total do país em 1º
de outubro.

Os detalhes da última etapa
do plano de desconfinamento
foram anunciados em rede na-
cional, ontem à tarde, pelo pri-
meiro-ministro António Costa.
O líder socialista exaltou o pa-
pel da vacinação na reabertura
e pediu responsabilidade aos
cidadãos.

"Passamos a uma fase basea-
da na responsabilidade indivi-
dual. Não podemos nos esque-
cer de que a pandemia não aca-
bou e que, embora controlado, o
risco permanece. Sabemos que
há uma faixa muito pequena de
recusas de vacinação. Sabemos
que toda a população com me-
nos de 12 anos não está vacina-
da e, por isso, o risco existe",
afirmou.

Fechados desde o começo da
pandemia, em março de 2020,
bares e discotecas finalmente
poderão voltar a funcionar. A

entrada nesses estabelecimen-
tos, no entanto, estará condi-
cionada à apresentação de cer-
tificado de imunização ou teste
negativo para a Covid-19.

O uso de máscaras, que dei-
xou de ser obrigatório nas ruas
em 13 de setembro, também
não será mais exigido para fre-
quentadores do comércio local,
ainda que a utilização da prote-
ção siga obrigatória nos trans-
portes públicos, em grandes es-
tabelecimentos comerciais, em
visitas a hospitais e casas de re-
pouso e em espetáculos cultu-
rais onde não há distanciamen-
to mínimo de dois metros entre
os espectadores.

Restaurantes, por sua vez,
deixarão de ter limites de lota-
ção e de horário de funciona-
mento, além de não precisa-
rem mais exigir a apresentação
de certificado de vacinação ou
de teste negativo para a Covid-
19 para os clientes que utiliza-
rem os espaços internos dos
locais.

Da mesma forma, a apresen-
tação do passe sanitário tam-
bém deixa de ser obrigatória pa-
ra o check-in em hotéis, aparta-

mentos de temporada e aulas
das academias de ginástica.

No entanto, o documento -
que atesta vacinação completa,
recuperação da Covid há menos
de 6 meses ou teste negativo pa-
ra o vírus- seguirá importante na
"normalização da vida" dos por-
tugueses, porque, além de ser
exigido nas casas noturnas, o
certificado sanitário segue obri-
gatório em viagens aéreas e ma-
rítimas, em estabelecimentos
hospitalares e para a entrada em
grandes eventos esportivos e
culturais.

Por outro lado, deixa de ha-
ver limitação à lotação de esta-
belecimentos comerciais, espe-
táculos culturais, casamentos,
batizados e outras celebrações.

O anúncio da reabertura do
país foi feito a dois dias das elei-
ções municipais portuguesas, o
que gerou críticas de que o Exe-
cutivo estaria tentando se bene-
ficiar eleitoralmente com o alí-
vio das restrições -o primeiro-
ministro negou que tenha havi-
do esse caráter nas decisões.
"Nada justifica continuarmos a
impor, para além do necessário,
essas restrições", completou.

NOVO NORMAL

PIB do RJ tem
alta de 1,7%
no segundo
trimestre

Os esforços do Governo
do Estado pela recuperação
econômica, geração de em-
prego e  renda já  estão se
transformando em resulta-
dos. O Produto Interno Bru-
to (PIB) do Rio de Janeiro
teve alta de 1,7% no segun-
do trimestre em relação ao
primeiro trimestre do ano,
de acordo com estudo da
Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro
(Firjan). 

Na comparação com os
mesmos períodos de 2020 e
2021, a alta foi de 10,3%.

“O crescimento do PIB
do estado mostra que o Rio
de Janeiro está recuperando
a sua credibilidade. Os nos-
sos investimentos em infra-
estrutura, que vai aumentar
ainda mais com a concessão
dos serviços de água e esgo-
to, já trouxeram o Magazine
Luiza e a Amazon para cá. 

Estamos mostrando que
o governo do estado é um
grande parceiro para as em-
presas, oferecendo seguran-
ça e diminuindo as burocra-
cias”, afirmou o governador
Cláudio Castro.

Durante os  meses de
abril, maio e junho, de acor-
do com os dados do Novo
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Ca-
ged), o Rio de Janeiro regis-
trou um saldo positivo de
38.115 empregos formais. 

O setor de Serviços foi o
que mais se destacou, com
abertura de mais de 20 mil
vagas. A análise da Firjan
destaca o quarto trimestre
seguido de taxa positiva no
estado, com uma perspecti-
va mais positiva do que a
economia nacional, que re-
gistrou recuo de 0,1%.

O mesmo estudo da Fir-
jan revisou a projeção de
crescimento do Rio de Ja-
neiro em 2021 para cima, de
3,8% para 4,2%. 

O esforço do Governo do
Estado, por meio da Secre-
taria de Saúde, para a distri-
buição constante das vaci-
nas para todos os 92 muni-
cípios proporciona um am-
biente econômico mais fa-
vorável, potencializando a
chegada de investimentos.

PRÓXIMOS MESES
Os números de novos

empregados em julho apon-
tam um crescimento contí-
nuo. O Estado do Rio de Ja-
neiro apresentou pelo sexto
mês seguido um saldo posi-
tivo na geração de empre-
gos, com 18.733 novos pos-
tos de trabalho. 

A economia fluminense
já recuperou aproximada-
mente oito em cada dez va-
gas perdidas após o início
da pandemia.

“Estamos lutando cada
vez mais por essa retomada
dos investimentos, gerando
emprego e renda. Tivemos
melhoras significativas no
setor de serviços e no seg-
mento de bares e restauran-
tes, que foi beneficiado pela
lei estadual que reduziu o
ICMS dos alimentos servidos
nesses estabelecimentos. 

O saldo deve se manter
positivo nos próximos me-
ses,  em função do grande
volume de investimentos
previstos em todo o estado”,
concluiu o secretário de De-
senvolvimento Econômico,
Energia e Relações Interna-
cionais, Vinícius Farah.

FIRJAN

Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

O maior é aquele
que serve 

Celebramos neste domingo o 25º desse Tempo
Comum. Mais uma vez somos convidados a

nos reunirmos em torno do altar para escutar o
que o Senhor tem a nos falar. Estamos no mês da
Bíblia, mês em que a Palavra de Deus merece
destaque e toda a nossa atenção.

Ao aproximarmo-nos da última parte desse
Tempo Comum, Jesus começa a dizer aquilo
que viria a acontecer com Ele, ou seja, sua Pai-
xão, Morte e Ressurreição. Pois o Tempo Co-
mum retrata a vida pública de Jesus e o seu ca-
minho até entrar em Jerusalém para se entregar
na Cruz. Os discípulos ainda não compreen-
diam muito bem aquilo que deveria acontecer
com Jesus, e pensavam com o pensamento hu-
mano e não o pensamento divino.

Que todos nós possamos compreender a en-
trega de Jesus na Cruz. Essa entrega d’Ele na
Cruz foi antes de tudo para nos salvar e nos
mostrar que devemos sempre fazer a vontade
de Deus e servir aos irmãos na alegria e no
amor. Jesus ensina que ninguém deve se consi-
derar maior ou melhor do que o outro, mas to-
dos estão juntos na construção do Reino de
Deus. E que como irmãos devem se colocar a
serviço uns dos outros.

Na Primeira Leitura (Sb 2,12.17-20) somos
convidados a trilhar o caminho da justiça, ou
seja, andar ao lado de Deus, praticando a jus-
tiça, o amor e a misericórdia. O caminho do
injusto não é feliz, pois não anda ao lado de
Deus e quer prejudicar a vida daquele que an-
da ao lado de Deus.

A maior raiva do injusto é receber a correção
fraterna daquele que é justo, pois eles não que-
rem andar no caminho da justiça e preferem
continuar fazendo maldades. O caminho do jus-
to é sempre reto e receberá o consolo da vida
eterna. Já o injusto receberá a condenação eter-
na, devido às suas maldades.

O Salmo Responsorial é o 53 (54), que traz
como refrão “É o Senhor quem sustenta mi-
nha vida”. É o Senhor que conduz o caminho
do justo e sustenta a sua vida. Quem faz o
bem sempre colherá o bem. Quem nos ampa-
ra e protege é o Senhor e nos livra daqueles
que se insurgem contra nós.

Na Segunda Leitura (Tg 3,16-4,3), Tiago alerta
a sua comunidade e serve para nós nos dias de
hoje que não deve haver entre os cristãos qual-
quer tipo de rivalidade ou inveja, pois delas nas-
cem as desordens. Por outro lado, a sabedoria
que vem de Deus é conciliadora e pacificadora.
As guerras e conflitos nascem das paixões e de-
sejos humanos, pois um quer competir e ser me-
lhor do que os outros. Saibamos pedir ao Senhor
aquilo que é o nosso desejo e não esbanjemos as
nossas vontades nos prazeres mundanos.

No Evangelho (Mc 9,30-37) Jesus e seus dis-
cípulos estavam atravessando o mar da Gali-
leia. Ele não queria que ninguém soubesse
que Ele estava ali, pois estava ensinando aos
seus discípulos. Jesus estava dizendo aos dis-
cípulos tudo aquilo que deveria acontecer
com Ele, que seria entregue nas mãos dos ho-
mens e sofreria a Paixão e Morte e, depois,
ressuscitaria ao terceiro dia.

Os discípulos não compreenderam em um
primeiro momento, pois pensavam como ho-
mens, ou seja, não pensavam como Deus. Era
necessário que tudo aquilo acontecesse com Je-
sus para que, por meio dessa entrega total na
Cruz, Ele salvasse a humanidade. E através de
sua morte na cruz, Jesus nos mostra o amor in-
condicional de Deus por todos nós.

Ao chegarem a Cafarnaum, entrando em ca-
sa, Jesus pergunta aos discípulos o que eles iam
discutindo pelo caminho. Eles, porém, ficaram
calados, pois no caminho discutiam qual deles
era o maior. Jesus, ao perceber que era sobre isso
que conversavam, chamou os discípulos e disse
que se alguém quiser ser o primeiro, que seja o
último e aquele que serve a todos.

Jesus ainda pega uma criança e a põe no meio
deles e diz que quem acolher em nome d’Ele
uma daquelas crianças é a Ele que está esco-
lhendo. E quem recebe Jesus, recebe aquele que
o enviou.

Sejamos como crianças para podermos en-
trar no Reino de Deus, ou seja, sejamos inocen-
tes como as crianças e não disputemos o pri-
meiro lugar com ninguém, mas antes de tudo,
sejamos humildes servidores do Reino de
Deus. Pratiquemos antes de tudo a caridade e o
amor, porque o amor vem de Deus e brota no
coração humano.

Aproveitemos ainda o mês de setembro para
nos debruçarmos na Palavra de Deus e com o
auxílio dela edificar o Reino de Deus.
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