
TESOURO

Reino Unido
libera acesso de
brasileiro sem
quarentena 

COVID-19

O governo do Reino Unido
aprovou a eliminação da exi-
gência da quarentena em hotéis
para viajantes de 47 países, re-
duzindo assim a chamada "lista
vermelha" para apenas sete na-
ções. Com isso, turistas partin-
do do Brasil com esquema de
imunização completo serão au-
torizados a entrar no país euro-
peu sem a necessidade de reali-
zar quarentena após o desem-
barque. A lista de países autori-
zados inclui também África do
Sul, Índia e Turquia. Os recém-
chegados totalmente vacinados
terão de apresentar, no segun-
do dia em território britânico,
um teste negativo para a Covid.
De acordo com informações da-
das pelo ministro de Transpor-
tes, Grant Shapps, ontem, as
mudanças começam a valer na
próxima segunda-feira. A lista
de países que seguem sujeitos à
quarentena de dez dias em um
hotel -com estadia custeada pe-
lo próprio turista- é dominada
por latino-americanos: Colôm-
bia, República Dominicana,
Equador, Haiti, Panamá, Peru e
Venezuela. O governo britânico
justifica a permanência desses
países pela preocupação com as
variantes Lambda e Mu, pre-
sentes na América Latina. As va-
cinas autorizadas pelo Reino
Unido são as da AstraZeneca,
Pfizer, Moderna e Janssen. Tu-
ristas brasileiros completamen-
te imunizados com a Coronavac
ou, então, parcialmente imuni-
zados com qualquer uma das
vacinas, serão sujeitos a outras
exigências. PÁGINA 4

Governo ficará com recursos do IOF
maior cobrado para o Bolsa Família 

Diante do impasse sobre a votação de medidas para viabilizar o
Bolsa Família turbinado, o Ministério da Economia afirmou que a
prometida ampliação do programa social em novembro e dezem-
bro deste ano pode não ser feita. Nesse cenário, a pasta disse à REP
que o Tesouro Nacional embolsaria a arrecadação adicional fruto
do reajuste do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que já

está em vigor. O tributo foi majorado exatamente para viabilizar a
ampliação do Bolsa Família neste ano, após o encerramento do au-
xílio emergencial, que tem parcela final paga neste mês. No dia 16
de setembro, o governo anunciou a edição de um decreto para rea-
justar o IOF a partir do dia 20 do mesmo mês, com validade até 31
de dezembro. PÁGINA 2

Em depoimento à CPI da Covid, o paciente da Prevent Senior Ta-
deu Frederico de Andrade (foto) afirmou que a prática de tratamento
paliativo para vítimas de Covid era usado sem critérios médicos e sim
para "eliminar" pacientes de alto custo. "Era a prática da Prevent Se-
nior para eliminar pacientes de alto custo", afirmou. "Sou testemu-
nha viva da política criminosa dessa corporação e seus dirigentes",
completou. Andrade afirmou que a maior parte dos médicos da ope-

radora são comprometidos em dar as melhores condições e curar os
pacientes. No entanto, afirma que diretores e alguns profissionais
eram ligados a uma "trama macabra". "Tive uma maravilhosa chance
por ter sobrevivido e por isso não posso me omitir. Tenho que de-
nunciar os gravíssimos fatos que eu e minha família vivenciamos, as-
sim como inúmeras outras famílias que são invisíveis e não aparece-
ram", afirmou. PÁGINA 3

TRATAMENTO PALIATIVO

CASO MORO

Paciente denuncia espécie de ‘corredor
da morte’ mantido pela Prevent Senior 

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), determinou ontem que a Polícia Federal tome o depoimento
do presidente Jair Bolsonaro em até 30 dias. O interrogatório deverá
ser presencial. O chefe do Executivo poderá marcar dia e hora para
prestar esclarecimentos à PF sobre a acusação de que interferiu na
cúpula da corporação para proteger parentes e aliados, suspeita le-
vantada pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro. Moraes tomou a

decisão um dia após a AGU (Advocacia-Geral da União) comunicar
ao ministro que Bolsonaro, ao contrário do que vinha insistindo
desde o ano passado, aceitou prestar o depoimento pessoalmente.
O depoimento do chefe do Executivo, segundo os investigadores en-
carregados do caso, é apontado como uma das providências finais
da apuração relacionada à cúpula da PF. Bolsonaro nega interferên-
cia na Polícia Federal. PÁGINA 3

PF tem 30 dias para interrogar BolsonaroMST joga pés
de frango no
ministério de
Paulo Guedes
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Nossa Senhora
Aparecida

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(23/09) 6,25%
Poupança 3
(8/10) 0,36%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M -0,64% (set.)
IPCA 5 1,10% (set.)
CDI
0,12 até o dia 07/out
OURO
BM&F/grama R$ 306,50
EURO Comercial 
Compra: 6,3727 Venda: 6,3734

EURO turismo 
Compra: 6,4504 Venda: 6,6304
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5134 Venda: 5,5140
DÓLAR comercial
Compra: 5,5154 Venda: 5,5160
DÓLAR turismo
Compra: 5,5425 Venda: 5,7225

AMERICANAS ON NM 32.72 +7.31 +2.23

RUMO S.A. ON NM 18.23 +7.24 +1.23

MAGAZ LUIZA ON NM 14.46 +5.70 +0.78

LOJAS AMERICPN N1 4.96 +5.53 +0.26

VIA ON NM 8.12 +3.44 +0.27

CVC BRASIL ON NM 19.82 −4.71 −0.98

RUMO S.A. ON NM 17.64 −3.24 −0.59

VIA ON NM 7.79 −4.06 −0.33

MAGAZ LUIZA ON NM 14.03 −2.97 −0.43

JBS ON NM 36.70 −2.76 −1.04

VALE ON NM 79.36 +2.98 +2.30

XP INC DR1 231.50 +7.35 +15.85

PETROBRAS PN N2 28.60 −0.14 −0.04

BRADESCO PN EJ N1 20.71 −2.50 −0.53

ITAUUNIBANCOPN EDC N1 24.48 −2.12 −0.53

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.754,94 +0,98

NASDAQ Composite 14.654,015 +1,05

Euro STOXX 50 4.095,63 +2,09

CAC 40 6.600,19 +1,65

FTSE 100 7.078,04 +1,17

DAX 15.250,86 +1,85

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,02% / 110.585,43 / 25,86 / Volume: 32.761.181.645 / Quantidade: 4.006.235
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Economia

Dólar fecha a R$ 5,515,
maior valor desde abril,
e Bovespa estaciona
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

O mercado acionário brasi-
leiro andou de lado mais uma
vez ontem, quando a Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa),
subiu apenas 0,02%, a 110.585
pontos. É o terceiro pregão de
estabilidade desde o recuo de
2,22%, à casa dos 110 mil pon-
tos, na última segunda-feira.

Enquanto os investimentos
seguem em ritmo lento, o dó-
lar subiu 0,52%, a R$ 5,515. É o
maior patamar para a divisa
americana em quase seis me-
ses, desde que alcançou R$
5,547 em 20 de abril.

As taxas de DI negociadas
na Bolsa, uma medida do juro
esperado para o futuro, chega-
ram ao fim da tarde em fortes
altas de mais de 10 pontos-ba-
se (0,1%) entre 2023 e 2027, o
que evidencia as dúvidas do
mercado sobre os rumos da
inflação.

Nos Estados Unidos, onde
Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq

subiram 0,98%, 0,83% e 1,05%. 
Na Rússia, o presidente

Vladimir Putin prometeu vo-
lume recorde de exportação.
Além disso, os Estados Unidos
revelaram que houve aumen-
to do estoque de petróleo no
país. Essas duas informações
diminuíram a pressão sobre os
preços de energia e podem ali-
viar os temores de estagflação.

Ainda assim, o barril do
Brent, referência mundial, su-
biu 1,67%, cotado a US$ 82,43
(R$ 454,21). Apesar da tendên-
cia de queda dos últimos dias,
a alta acumulada neste ano
ainda é de 55%.

As ações da Petrobras re-
cuaram 0,14% no pregão desta
quinta.

A alta dos preços do gás
com a aproximação do inver-
no no hemisfério norte pode
levar a uma mudança para o
petróleo que impulsiona a de-
manda global em várias cente-
nas de milhares de barris por
dia, espremendo a oferta já
apertada.
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BOLSA FAMÍLIA

Governo já cobra IOF maior,
mas embolsará arrecadação
BERNARDO CARAM E 
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

D
iante do impasse sobre
a votação de medidas
para viabilizar o Bolsa

Família turbinado, o Ministério
da Economia afirmou que a pro-
metida ampliação do programa
social em novembro e dezembro
deste ano pode não ser feita.

Nesse cenário, a pasta disse à
REP que o Tesouro Nacional em-
bolsaria a arrecadação adicional
fruto do reajuste do IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras),
que já está em vigor.

O tributo foi majorado exata-
mente para viabilizar a amplia-
ção do Bolsa Família neste ano,
após o encerramento do auxílio
emergencial, que tem parcela fi-
nal paga neste mês.

No dia 16 de setembro, o go-
verno anunciou a edição de um
decreto para reajustar o IOF a par-
tir do dia 20 do mesmo mês, com
validade até 31 de dezembro.

Foi usado como argumento "a
necessidade legal de indicar fonte
para o programa Auxílio Brasil,
sucessor do Bolsa Família, e redu-
zir a fila de espera pelo benefício".

No dia seguinte, o secretário
do Tesouro e Orçamento, Bruno
Funchal, disse que a arrecadação
extra do imposto destinada ao
programa social, de R$ 1,6 bilhão,
permitiria o reajuste do benefício
médio de R$ 190 para R$ 300 em
novembro e dezembro.

O número de famílias atendi-
das, pelo plano do governo, pas-
saria de 14,7 milhões para 17 mi-
lhões.

O argumento é que, além da
transição após o auxílio emer-
gencial, o governo precisa am-
pliar o programa social ainda
neste ano porque a lei proíbe au-
mentos desse tipo de gasto em
ano eleitoral.

Agora, porém, o Ministério da
Economia deixou de tratar esse
plano como certo. A ampliação
do programa social, mesmo nes-
te ano, dependerá da aprovação
de medidas negociadas pelo go-
verno para destravar o programa
em 2022.

As explicações foram dadas
em resposta a uma série de ques-
tionamentos feitos pela reporta-
gem em relação ao futuro dos
programas sociais.

De acordo com a pasta, não há
previsão de prorrogação do auxí-
lio emergencial. No entanto,
membros da ala política do gover-
no pressionam por mais uma ro-
dada do benefício, liberando mais
despesas fora do teto, regra que li-
mita o crescimento de gastos pú-
blicos à variação da inflação.

O ministério disse que conta
com a aprovação da PEC (pro-
posta de emenda à Constituição)
que limita o pagamento dos pre-
catórios -dívidas do governo re-
conhecidas pela Justiça- e da re-
forma do IR (Imposto de Renda).

As duas medidas são tratadas
como essenciais para que o Bolsa
Família seja turbinado.

Enquanto a limitação de pre-
catórios abre espaço no Orça-
mento de 2022, a reforma do IR,
no trecho que cria a taxação de
dividendos, será usada como fon-
te de compensação para os novos
gastos.

"O novo programa social entra
em vigor em 9 de novembro. Sem
a aprovação dessas matérias
compensatórias, inicia-se o pro-
grama mantendo o orçamento
como está e com os valores exis-
tentes anteriormente (correspon-
dentes ao Bolsa Família)", afir-
mou o ministério.

Ou seja, o programa social
continuaria, em linhas gerais, co-
mo o Bolsa Família atual e, na
prática, haveria apenas uma tro-

ca de nome, pois o benefício mé-
dio permaneceria na casa dos R$
190 por mês e seriam atendidas
14,7 milhões de famílias.

Como o Auxílio Brasil passa a
valer já no próximo mês, todo
processo legislativo mencionado
pelo órgão comandado pelo mi-
nistro Paulo Guedes (Economia)
precisaria ser concluído nas pró-
ximas semanas.

Não há sinal concreto do Con-
gresso de que as propostas serão
aprovadas de forma acelerada.

A PEC dos precatórios não tem
previsão de votação. A reforma
do IR, por sua vez, foi aprovada
na Câmara, mas sofre resistên-
cias no Senado.

Considerando esse cenário, a
reportagem perguntou à Econo-
mia o que aconteceria com o IOF,
que já foi reajustado prevendo a
ampliação do programa neste
ano. "A arrecadação extra com o
IOF fica para o Tesouro", respon-
deu a pasta.

Para que o novo programa so-
cial possa valer definitivamente, o
Congresso ainda precisa aprovar
a MP (medida provisória) que cria
o Auxílio Brasil. Mas também não
há data para votação do texto.

O relator da proposta, depu-
tado Marcelo Aro (PP-MG), dis-
se que pretende apresentar o
parecer aos líderes partidários e
deputados até o fim da próxima
semana.

Com isso, a MP poderia ser vo-
tada no plenário da Câmara por
volta de 20 de outubro. Mas esse
calendário depende de acordo
partidário na Casa.

"O Auxílio Brasil tem de neces-
sariamente começar neste ano.
Em 2022, por ser ano eleitoral,
não poderá ser criado. O governo
tem dito que quer o programa já
em novembro e dezembro", afir-
mou Aro.

Por ter sido enviado ao Con-

gresso na forma de MP, o texto
permite que o programa social
seja oficialmente criado em no-
vembro, mas, para se tornar per-
manente, precisa do aval das
duas Casas do Congresso até 7 de
dezembro.

O Ministério da Cidadania,
responsável pela gestão dos pro-
gramas sociais do governo, não
respondeu aos questionamentos
da reportagem.

Técnicos da pasta afirmam
que o cenário é incerto, com ne-
gociações sobre os programas so-
ciais ainda em andamento. Um
membro da Cidadania afirmou
que a possibilidade de prorrogar
o auxílio emergencial está em
discussão entre a pasta, o Palácio
do Planalto e outros ministérios.

A equipe econômica é contra a
medida. A avaliação é que a vaci-
nação contra a Covid-19 está
avançando rapidamente e a pan-
demia vem desacelerando. Por
isso, afirmam que não haveria as
justificativas de urgência e impre-
visibilidade exigidas para a libe-
ração de recursos fora do teto pa-
ra bancar o benefício.

A renovação do auxílio tam-
bém poderia criar um impasse
relacionado à lei eleitoral. Se o
gasto emergencial for mantido
até o fim deste ano, sem amplia-
ção definitiva do Bolsa Família, o
governo pode ser impedido de
turbinar o programa em 2022 pa-
ra não entrar em conflito com a
legislação.

Mesmo com a possibilidade
de renovação do auxílio emer-
gencial, o Ministério da Cidada-
nia ainda aguarda o desenrolar
das articulações envolvendo os
precatórios e a reforma do IR, que
poderiam viabilizar o novo pro-
grama social permanente.

Nesse caso, técnicos afirmam
que não seria necessário estender
a assistência provisória.

MERCADOS

MST joga pés de frango em ministério em ato contra Guedes
Um grupo de integrantes do

MST (Movimento dos Trabalha-
dores Sem Terra) realizou um
ato contra o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, na entrada
do prédio da pasta ontem.

Com pés de frango e notas de
dólar de mentira estampadas
com o rosto de Guedes, o grupo
protestou contra a inflação da
comida e criticou a existência de
offshore milionária do ministro

em paraíso fiscal.
Os investimentos de Guedes

foram revelados no domingo
por veículos como a revista
Piauí e o jornal El País, que trou-
xeram à tona documentos da
Pandora Papers.

Os manifestantes também jo-
garam tinta na fachada lateral
do prédio e carregaram um car-
taz que dizia "Paraíso fiscal, in-
veste em mim".

No dia 23 de setembro, o MTST
(Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto) e a frente Povo Sem
Medo invadiram o edifício-sede
da Bolsa de Valores de São Paulo
(B3), na região central da capital,
para protestar contra a fome.

IMPEACHMENT
A Coalizão Direitos Valem

Mais, que reúne 200 entidades,
deve protocolar nesta quinta-

feira um pedido para que o STF
(Supremo Tribunal Federal) re-
mova Paulo Guedes do cargo.

O pedido de impeachment
não está relacionado à offshore,
mas aos supostos crimes de res-
ponsabilidade que o ministro
teria cometido durante a pande-
mia de Covid, como não ter in-
cluído na proposta de Orçamen-
to de 2021 recursos para comba-
ter o coronavírus.

FRAUDE EM DÓLAR

União paga R$ 649,62
milhões em dívidas de
estados em setembro

TESOURO

A União pagou, em setembro,
R$ 649,62 milhões em dívidas
atrasadas de estados, segundo
o Relatório de Garantias Honra-
das pela União em Operações de
Crédito, divulgado ontem pelo
Tesouro Nacional. Do total, R$
475,52 milhões são débitos não
quitados pelo estado do Rio de
Janeiro; R$ 77,78 milhões de
Goiás; R$ 75,22 milhões de Mi-
nas Gerais; R$ 16,17 milhões do
Amapá, e R$ 4,93 milhões do Rio
Grande do Norte.   

Este ano, já são R$ 6,15 bi-
lhões de dívidas de entes subna-
cionais honradas pela União. Os
que tiveram os maiores valores
honrados foram os estados do
Rio de Janeiro (R$ 2,52 bilhões,
41,03% do total), Minas Gerais
(R$ 2,32 bilhões, 37,68%) e Goiás
(R$ 1,06 bilhão, 17,29%). Como
garantidora de operações de cré-
dito de estados, municípios e ou-
tras entidades, a União – repre-
sentada pelo Tesouro Nacional –
é comunicada pelos credores de
que não houve a quitação de de-
terminada parcela do contrato.
Caso o ente não cumpra suas ob-
rigações no prazo estipulado, o
Tesouro compensa os calotes,
mas desconta o valor coberto
com bloqueios de repasses fede-
rais ordinários, além de impedir
novos financiamentos.

Há casos, entretanto, de blo-
queio na execução das contraga-

rantias. Entre 2019 e 2021, diver-
sos estados que obtiveram limi-
nares no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) suspendendo a exe-
cução. Com a adesão do Rio de
Janeiro ao pacote de recupera-
ção fiscal, em 2017, o estado
também pode contratar novas
operações de crédito com garan-
tia da União, mesmo estando
inadimplente. Desde 2016, a
União realizou o pagamento de
R$ 39,10 bilhões em dívidas ga-
rantidas. Além do relatório men-
sal, o Tesouro Nacional também
disponibiliza os dados no Painel
de Garantias Honradas.

OPERAÇÕES
Em relatório divulgado na se-

mana passada, o Tesouro infor-
mou que o saldo total devedor
das garantias concedidas pela
União a operações de crédito é
de R$ 290,28 bilhões. O estado de
São Paulo é a unidade da Fede-
ração com maior saldo devedor,
R$ 39,19 bilhões.

Os estados concentram 77,3%
dessas operações garantidas,
com dívidas de R$ 224,29 bi-
lhões. Em seguida estão os mu-
nicípios e os bancos federais,
com 9,5% (R$ 27,53 bilhões) e
7,7% (R$ 22,21 bilhões), respecti-
vamente, do saldo devedor. As
entidades controladas detêm
3,2% (R$ 9,21 bilhões) e as esta-
tais federais, 2,4% (R$ 7,03 bi.

Nota
ESTIMATIVA DE SAFRA EM SETEMBRO 
CAI PARA 250,9 MILHÕES DE TONELADAS

A estimativa de setembro para a safra brasileira de cereais,
leguminosas e oleaginosas este ano deve alcançar 250,9 milhões
de toneladas. É o que apontam os dados do Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado ontem) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o
levantamento, é o sexto mês seguido de queda na estimativa
mensal, com o resultado ficando 1,3% abaixo do que a produção
de 2020, que atingiu o recorde de 254,1 milhões de toneladas.
De acordo com o gerente da pesquisa, Carlos Barradas, a queda
na produção de grãos ocorreu devido à falta de chuvas, que
prejudicou as lavouras do milho e da soja, principalmente.
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País/São Paulo

Doria lança programa
Água é Vida com
recursos de R$ 400 mi

SEGURANÇA HÍDRICA

O Governador João Doria
apresentou ontem o programa
Água é Vida para reforçar a se-
gurança hídrica e beneficiar
mais de 2,1 milhões de pes-
soas em todas as regiões de
São Paulo. O Estado vai inves-
tir R$ 400 milhões em ações
como perfuração de poços
profundos em 120 cidades e
revitalização de 3 mil quilô-
metros de rios ao longo de 260
municípios.

“O Governo de São Paulo
soluciona problemas do pre-
sente e planeja soluções para o
futuro em todas as áreas, e o
meio ambiente é uma das prin-
cipais”, afirmou Doria. “Temos
que proteger as bacias, águas
subterrâneas e os rios. Aqui
não há conflito entre meio am-
biente e agronegócio, estabele-
cemos diálogo e construção de
propostas. O programa ‘Água É
Vida’ é um exemplo disso”, re-
forçou o Governador.

O Estado também vai finan-
ciar projetos para preservação
de mananciais de abasteci-
mento e novos serviços de sa-
neamento. Coordenado pela
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente, o Água é Vida
está dividido em quatro eixos
principais: “Águas Subterrâ-
neas”, “Rios Vivos”, “Barra-
mentos” e “Cooperação Téc-
nica com a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento”.

“Nosso estado não titubeou
em nenhum momento em de-
fender a vida durante a pande-
mia da Covid-19. E agora volta
com um programa de defesa
das águas, fazendo com que a
gente tenha segurança hídrica
aqui em São Paulo”, declarou
o Vice-Governador Rodrigo
Garcia. “É mais uma ação con-
creta do Governo do Estado
em conjunto com os municí-
pios. Compartilhamos res-
ponsabilidades e nos apoia-
mos em desafios comuns.”

No eixo Águas Subterrâ-
neas, o Estado vai investir R$
141 milhões para perfurar 138
poços tubulares em 120 muni-
cípios que não são atendidos
pela Sabesp. Os locais já foram
mapeados pelo Daee (Depar-
tamento de Águas e Energia
Elétrica) e também vão receber
reservatórios de 200 mil litros,
com entregas previstas para o
primeiro semestre de 2022.

Já o Rios Vivos prevê a revi-
talização de cerca de 3 mil qui-
lômetros de cursos d´água no
período de um ano. A medida

vai reforçar o abastecimento e
ampliar melhorias na fluidez
de rios e córregos, de forma a
mitigar inundações.

O atendimento a 260 muni-
cípios deve começar no próxi-
mo mês de dezembro, sob in-
vestimentos de R$ 90 milhões.
Esse eixo ainda prevê repasses
estaduais de mais R$ 31 mi-
lhões na preservação de 40
mananciais e projetos de tra-
tamento de esgoto.

O Estado também planeja a
construção de duas barragens
na região da Bacia do PCJ (Co-
mitê das Bacias Hidrográficas
dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí), com previsão de in-
vestimentos de aproximada-
mente R$ 150 milhões.

Já a parceria entre as Secre-
tarias de Infraestrutura e Meio
Ambiente e de Agricultura e
Abastecimento prevê a elabo-
ração de uma resolução técni-
ca conjunta para simplificar
procedimentos do agronegó-
cio e, simultaneamente, ga-
rantir proteção hídrica e am-
biental no campo.

“Não podemos simples-
mente ficar de braços cruzados
e esperar apenas emergências
e tomar medidas paliativas e
corretivas”, afirmou o Secretá-
rio de Infraestrutura e Meio
Ambiente Marco Penido. “São
Paulo está e estará preparado
para enfrentar eventos extre-
mos e para que possamos dei-
xar às futuras gerações um es-
tado e um país muito melho-
res, um país sustentável.”

SUSTENTABILIDADE
Também nesta quinta, a Se-

cretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente publicou por-
taria que amplia a dispensa de
licença para execução de lim-
peza de drenos e reservatórios
de água para irrigação.

A licença era necessária
apenas para serviços de áreas
maiores que um hectare. Ago-
ra, a autorização será exigida
apenas para áreas acima de
cinco hectares, o que deve agi-
lizar os serviços de limpeza e
proteção de espelhos d’água.

O Governo de São Paulo
também promulgou a lei que
inclui sistemas de coleta e
captação de água da chuva em
novos projetos arquitetônicos
de órgãos públicos do Estado.
A iniciativa reduz o consumo
de água tratada, garante sus-
tentabilidade e facilita a pre-
servação do meio ambiente.

TRATAMENTO PALIATIVO

Paciente da Prevent Senior 
denuncia ‘corredor da morte’ 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

E
m depoimento à CPI da
Covid, o paciente da
Prevent Senior Tadeu

Frederico de Andrade afirmou
que a prática de tratamento pa-
liativo para vítimas de Covid era
usado sem critérios médicos e
sim para "eliminar" pacientes de
alto custo.

"Era a prática da Prevent Se-
nior para eliminar pacientes de
alto custo", afirmou.

"Sou testemunha viva da polí-
tica criminosa dessa corporação
e seus dirigentes", completou.

Andrade afirmou que a maior
parte dos médicos da operadora
são comprometidos em dar as
melhores condições e curar os
pacientes. No entanto, afirma
que diretores e alguns profissio-
nais eram ligados a uma "trama
macabra".

"Tive uma maravilhosa chan-
ce por ter sobrevivido e por isso
não posso me omitir. Tenho que
denunciar os gravíssimos fatos
que eu e minha família vivencia-
mos, assim como inúmeras ou-
tras famílias que são invisíveis e
não apareceram", afirmou.

Ele acrescenta que vai até o

fim para "responsabilizar e pu-
nir exemplarmente todos os res-
ponsáveis por esse horror" e fa-
zer justiça.

"Não se pode permitir que o
lucro se sobreponha à ética mé-
dica, à moral ou à vida", afirmou.

"Por fim, espero que todos
nós honremos todas as vítimas
dessa trama macabra pois mor-
reram sem que fossem dada
qualquer chance de defesa".

FISCALIZAÇÃO
O advogado e paciente da

Prevent Senior Tadeu Frederico
Andrade afirma que sua família
desconfiou dos procedimentos
da operadora e contratou um
médico particular para fiscalizar
os procedimentos adotados.

Os médicos receitaram trata-
mento paliativo, pois afirmaram
que seu caso não havia solução.

"Argumento era que meu ca-
so não tinha mais solução, rins e
pulmões comprometidos e que,
eventualmente, se eu sobrevi-
vesse, seria um paciente com
problemas renais crônicos e
problemas respiratórios tam-
bém", afirmou.

O paciente afirma que não
tem atualmente problemas re-

nais e respiratórios e aponta que
veio sozinho de São Paulo para
Brasília para seu depoimento.

Ele afirma que sua família
ameaçou entrar na justiça e bus-
car a imprensa para tentar rever-
ter a recomendação de trata-
mento paliativo. Além disso, che-
gou a contratar um médico, por
não confiar mais na operadora.

"Minha família, desconfian-
do da estrutura da Prevent Se-
nior, contratou um médico par-
ticular para fazer a fiscalização
de procedimentos internos",
afirmou.

"Esse médico foi um verda-
deiro fiscal dos procedimentos",
completou.

MEDICAMENTOS
O paciente da Prevent Senior

Tadeu Frederico Andrade afir-
mou que não tinha uma posição
sobre medicamentos como hi-
droxicloroquina para o trata-
mento da Covid-19, mas que es-
tranhou a iniciativa dos médicos
de enviarem os remédios por
motoboy para sua casa.

"Minha percepção (sobre o
serviço da Prevent) só se deu an-
tes da minha internação, porque
depois eu estava intubado. Mas

eu estranhei esse protocolo de
enviar remédio em casa, eu
nunca vi isso", afirmou.

Andrade afirma que sentiu fe-
bre às vésperas do Natal e procu-
rou atendimento. Então teve
uma tele-consulta e recebeu em
sua casa os medicamentos do
tratamento precoce. Ele acredita
poderia ter evitado grande parte
do sofrimento se tivesse sido in-
ternado imediatamente e não si-
do tratado com os medicamen-
tos sem eficácia comprovada pa-
ra o tratamento da Covid-19.

Quando chegou ao pronto-
socorro, o paciente acabou sen-
do imediatamente intubado.

A Prevent Senior nega que
existisse um protocolo para
administrar a hidroxicloroqui-
na e outros medicamentos, ar-
gumentando que os médicos
tinham total autonomia para
diagnosticar e receitar trata-
mentos. Em depoimento à CPI
da Covid, o diretor Pedro Be-
nedito Batista Júnior afirmou
que não existia uma padroni-
zação nos medicamentos en-
viados aos pacientes e que eles
eram individualizados,  de
acordo com a necessidade de
cada um.

Doria e Leite acirram disputa 
no PSDB e ambos projetam vitória
CAROLINA
LINHARES/FOLHAPRESS

Os governadores João Doria
(PSDB-SP) e Eduardo Leite
(PSDB-RS) afirmam que, se as
prévias presidenciais tucanas fos-
sem hoje, estariam eleitos no pri-
meiro turno da disputa interna,
marcada para 21 de novembro.

Segundo a coordenação da
campanha de Doria afirmou à im-
prensa ontem, a estimativa é de
65% de votos do eleitorado tucano
ao paulista.

Já Leite faz outra projeção: de
62% de apoio a ele, contra 37%
do rival -além de 1% de Arthur

Virgílio, ex-prefeito de Manaus
que também concorre na elei-
ção interna para decidir o candi-
dato do partido à Presidência da
República.

O calendário tucano das pré-
vias estipula que, caso nenhum
candidato obtenha mais de 50%
dos votos, haverá segundo turno
em 28 de novembro.

Questionado pela reportagem
sobre a projeção de vitória anteci-
pada representar um desdém em
relação a campanha de Leite e
seus apoios, Marco Vinholi, presi-
dente do PSDB-SP, afirmou que
não há essa leitura.

"É somente a realidade dos nú-

meros das prévias, que apresenta-
mos com transparência", disse.

Em entrevista, Vinholi e o
coordenador da campanha de
Doria, Wilson Pedroso, afirma-
ram que a vantagem do governa-
dor paulista advém do maior peso
de São Paulo na composição do
PSDB no país e dos apoios que
Doria obteve em outros estados.

 JOICE NO NINHO
A filiação da deputada federal

Joice Hasselmann (SP) ao PSDB
ontem reviveu discussões sobre
quem poderá votar nas prévias
presidenciais do partido.

Aliados de João Doria veem

margem para que ela e outros fi-
liados recentes possam participar
da disputa interna, ao contrário
do que foi definido pela direção
nacional tucana. Uma parte deles
fala até na possibilidade de a dis-
cussão ser levada à Justiça.

No entanto, dirigentes do par-
tido avaliam que, se Doria insistir
na ideia de incluir Joice e outros
nas prévias, haverá desgaste in-
terno. Eles falam que isso seria
uma ação para tentar ganhar o
pleito no "tapetão".

Joice é uma das mais impor-
tantes aliadas do tucano paulista,
que disputa contra Eduardo Leite,
governador do Rio Grande do Sul.

PRÉVIAS

MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) (foto), determi-
nou ontem que a Polícia Fede-
ral tome o depoimento do pre-
sidente Jair Bolsonaro em até
30 dias. O interrogatório deverá
ser presencial.

O chefe do Executivo poderá
marcar dia e hora para prestar
esclarecimentos à PF sobre a
acusação de que interferiu na
cúpula da corporação para pro-
teger parentes e aliados, suspei-
ta levantada pelo ex-ministro da

Justiça Sergio Moro.
Moraes tomou a

decisão um dia
após a AGU (Advo-
cacia-Geral da
União) comuni-
car ao ministro
que Bolsonaro, ao
contrário do que
vinha insistindo
desde o ano passa-
do, aceitou prestar o
depoimento pessoal-
mente.

O depoimento do chefe do
Executivo, segundo os investiga-
dores encarregados do caso, é

apontado como uma
das providências fi-

nais da apuração
relacionada à cú-
pula da PF.

Bolsonaro ne-
ga interferência
na Polícia Fede-
ral,  mas tentou

forçar a substitui-
ção do chefe da

corporação no Rio
de Janeiro, base eleito-

ral do presidente e de dois
dos seus filhos -o senador Flá-
vio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o
vereador Carlos Bolsonaro (Re-

publicanos-RJ).
Segundo o ex-ministro da

Justiça, o chefe do Executivo
pressionou pela mudança em
agosto de 2019 e em janeiro,
março e abril do ano passado.

No pedido de abertura de in-
quérito, o procurador-geral da
República, Augusto Aras, citou
oito crimes que podem ter sido
cometidos: falsidade ideológica,
coação no curso do processo,
advocacia administrativa, obs-
trução de Justiça, corrupção
passiva privilegiada, prevarica-
ção, denunciação caluniosa e
crime contra a honra.

CASO MORO

Alesp adia criação da
CPI da Prevent Senior 

INVESTIGAÇÃO

A Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) adiou por
tempo indeterminado na quar-
ta-feira passada o processo de
criação da CPI da Prevent Se-
nior, proposta para investigar a
atuação da operadora de saúde
durante a pandemia de Covid-
19. Sem atingir o mínimo neces-
sário de 48 parlamentares, a or-
dem do dia no plenário da Casa
foi encerrada sem que o tema,
que tramita em caráter urgente,
fosse analisado –grande parte da
bancada que apoia o governa-
dor João Doria (PSDB) não com-
pareceu à sessão.

O presidente da Assembleia,
o deputado Carlão Pignatari
(PSDB), ainda não informou a
nova data de votação para cria-
ção da CPI. "A base do governo
não foi articulada para estar pre-
sente na votação", disse o depu-
tado Paulo Fiorillo (PT).

Os três deputados que com-
põem a bancada do MDB não
estavam presentes durante a vo-
tação para ampliar a sessão por
mais duas horas e meia, o que
possibilitaria a continuação dos
trabalhos. Dos sete parlamenta-
res do DEM, apenas um votou e
foi a favor –os dois partidos fa-
zem parte da base de apoio do

governador.
Todos os parlamentares do

Avante e Cidadania também se
ausentaram. Já a maioria das
bancadas do Novo, Patriota,
PSD, PSDB, PL, PT, PSOL e Rede
Sustentabilidade comparece-
ram e votaram a favor da manu-
tenção da sessão. Mesmo assim,
não houve quorum suficiente
para que ela continuasse –falta-
ram 12 deputados.

O deputado Vinicius Camari-
nha (PSB), que ocupa a lideran-
ça do governo na Casa, disse
que a CPI é uma pauta da As-
sembleia Legislativa e, por isso,
"a liderança do governo não se
envolve".

A reportagem procurou Pig-
natari e o secretário estadual da
Casa Civil, o deputado Cauê
Macris (PSDB), para comentar
as ausências em plenário da
bancada governista, mas não te-
ve retorno.

Doria, que chegou a defender
veementemente a instalação da
CPI, disse na quarta-feira que a
instauração das investigações é
uma decisão do Legislativo pau-
lista. "Nós respeitamos a decisão
independente e soberana da As-
sembleia de São Paulo", disse o
governador.

CPI marca terceiro depoimento de
Queiroga para dia 18 de outubro

O presidente da CPI da Covid,
senador Omar Aziz (PSD-AM),
marcou para o dia 18 de outubro
o terceiro depoimento do minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O requerimento fora aprovado
ontem.

Aziz reafirmou que a sessão do
dia 19, uma terça-feira, será desti-
nada para a leitura do relatório fi-

nal da comissão. No dia seguinte,
será votado o texto do relator, Re-
nan Calheiros (MDB-AL).

O vice-presidente, Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), foi o pri-
meiro a pedir a nova convoca-
ção de Queiroga, alegando dois
motivos. Primeiramente, o mi-
nistro da Saúde não respondeu
dentro do prazo de 48 horas as

perguntas que foram enviadas
pela comissão, justamente em
substituição à necessidade de
uma nova oitiva.

Além disso, apontou uma in-
terferência do ministro na altera-
ção da pauta da reunião da Coni-
tec (Comissão Nacional de Incor-
poração de Tecnologias no SUS),
que não mais vai analisar um pa-

recer sobre o uso da cloroquina
para o tratamento da Covid-19.

Randolfe leu trechos do pare-
cer que recomenda o não uso de
cloroquina e hidroxicloroquina,
isolado ou combinado com ou-
tros medicamentos, em pacien-
tes com suspeita ou diagnóstico
de Covid-19 em tratamento am-
bulatorial.

PRIMAVERA: Céu nublado com possibilidade
de garoa de dia e à noite.Manhã Tarde Noite
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Moraes manda Polícia Federal tomar 
depoimento de Bolsonaro em 30 dias
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Julgamento
do caso Henry
continuará
em dezembro

Terminou perto da meia-
noite de de quarta-feira a pri-
meira audiência de instrução
e julgamento do processo
que apura a morte do meni-
no Henry Borel. A juíza Eliza-
beth Machado Louro,
do 2º Tribunal do Júri do Rio
de Janeiro, ouviu testemu-
nhas de acusação por mais
de 14 horas e designou a con-
tinuação da audiência para
os dias 14 e 15 de dezembro.  

Filho da professora Moni-
que Medeiros, Henry, de 4
anos, morreu no dia 8 de mar-
ço deste ano. De acordo com a
denúncia, ele foi vítima de
torturas feitas pelo padrasto, o
ex-vereador Jairo Souza dos
Santos Júnior, o Dr. Jairinho,
no apartamento do casal, na
Barra da Tijuca, no Rio.

Em seu depoimento,
Thayná de Oliveira Ferreira,
que trabalhou como babá do
menino, não confirmou ter
conhecimento de que o mé-
dico batia no enteado. A babá
pediu para Monique sair do
plenário durante sua fala e
alegou que foi usada por ela
para falar “coisas ruins” so-
bre o ex-vereador. Thayná
afirmou não ter falado em
nenhum momento sobre
agressão por não ter presen-
ciado nada neste sentido.

Com isso, o promotor de
Justiça Fábio Vieira dos Santos
pediu a extração de peças para
a apuração do crime de falso
testemunho, que poderia es-
tar sendo cometido pela babá.

Mais cedo, prestou depoi-
mento o delegado Edson
Henrique Damasceno, res-
ponsável pela investigação.
Ele confirmou que o caso che-
gou à delegacia como aciden-
te doméstico, mas o laudo do
Instituto Médico Legal mos-
trou que Henry apresentava
diversos sinais de agressão e a
perícia constatou que o apar-
tamento passou por uma lim-
peza logo após o menino ser
levado para o hospital.

Outros policiais ouvidos
afirmaram que Monique teria
ciência da rotina de violência
que Henry sofria e não o afas-
tou desta situação, mentindo
no inquérito policial, e que as
câmeras de segurança não
mostraram nenhum tipo de
acidente com o garoto no pe-
ríodo em que esteve com o
pai em um shopping, antes de
ser entregue a Monique.

PAI EMOCIONADO
A quarta pessoa a ser ouvi-

da foi o pai de Henry, Leniel
Borel de Almeida Júnior.
Muito emocionado, ele disse
que mantinha um bom rela-
cionamento com a ex-mulher
até ela conhecer Jairinho e re-
latou mudança de comporta-
mento no filho, associada por
ele à separação dos pais.

Leniel contou que o filho
teria contado, mais de uma
vez, que Jairinho o teria ma-
chucado, e que Henry sem-
pre demonstrava resistência
em retornar à casa da mãe.
Leniel disse também que
Henry ficou muito nervoso e
vomitou na hora de voltar pa-
ra casa no dia anterior à sua
morte e que teria dito, na
frente de Monique, que “ma-
mãe não é mamãe boa”.

O pai do menino relatou,
ainda, que foi procurado por
ex-companheiras de Jairinho
que teriam dito que seus fi-
lhos sofreram agressões do
ex-vereador.

Também foram ouvidos
em juízo ontem a ex-mulher
de Jairinho, Ana Carolina
Ferreira Netto, que disse não
ter conhecimento das agres-
sões atribuídas a ele contra
crianças; o executivo do Ins-
tituto D’Or, Pablo dos Santos
Menezes, que disse ter rece-
bido uma mensagem de Jairi-
nho no dia da morte de Hen-
ry, pedindo um favor no Bar-
ra D’Or; e as médicas do Hos-
pital Barra D’Or, Maria Cristi-
na de Souza Azevedo, Vivia-
ne dos Santos Rosa e Fabiana
Barreto Goulart Deleage. 

TRIBUNAL DO JURI

ONU quer
vacinar 40%
em todos 
os países 

A Organização das Nações
Unidas (ONU) e a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS)
anunciaram ontem uma no-
va Estratégia de Vacinação
Global contra a Covid-19 pa-
ra vacinar 40% da população
em todos os países até o fim
do ano.  

O plano necessita de US$
18 bilhões para assegurar
uma distribuição equitativa e
visa a alcançar a vacinação de
70% da população de todos os
países até meados de 2022.

O anúncio foi feito ontem
pelo diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom, e o secre-
tário-geral da ONU, António
Guterres, em entrevista cole-
tiva virtual, a partir de Gene-
bra e Nova Iorque.

"Com a produção de vaci-
nas agora em quase 1,5 bi-
lhão de doses por mês, pode-
mos alcançar 40% das pes-
soas em todos os países até o
fim do ano - se pudermos
mobilizar cerca de US$ 18 bi-
lhões para garantir que a dis-
tribuição seja equitativa", de-
clarou Guterres.

Para o secretário-geral da
ONU, "cabe aos Estados-
membros unir-se e fazer o
que for necessário para que
a estratégia seja bem-sucedi-
da". António Guterres vem in-
centivando um plano de vaci-
nação global, a ser imple-
mentado por uma força tare-
fa de emergência em conjun-
to com países produtores de
vacinas, com a OMS, parcei-
ros da plataforma de vacina-
ção Covax, instituições finan-
ceiras mundiais e compa-
nhias farmacêuticas. 

Brasileiro vacinado poderá
entrar no Reino Unido sem
precisar fazer quarentena
O

governo do Reino
Unido aprovou a eli-
minação da exigên-

cia da quarentena em hotéis
para viajantes de 47 países, re-
duzindo assim a chamada "lista
vermelha" para apenas sete na-
ções. Com isso, turistas partin-
do do Brasil com esquema de
imunização completo serão au-
torizados a entrar no país euro-
peu sem a necessidade de reali-
zar quarentena após o desem-
barque.

A lista de países autorizados
inclui também África do Sul, Ín-
dia e Turquia. Os recém-chega-
dos totalmente vacinados terão
de apresentar, no segundo dia
em território britânico, um teste
negativo para a Covid.

De acordo com informações
dadas pelo ministro de Trans-
portes, Grant Shapps, ontem, as
mudanças começam a valer na
próxima segunda-feira.

A lista de países que seguem
sujeitos à quarentena de dez
dias em um hotel -com estadia
custeada pelo próprio turista- é
dominada por latino-america-
nos: Colômbia, República Do-
minicana, Equador, Haiti, Pana-
má, Peru e Venezuela. O gover-
no britânico justifica a perma-
nência desses países pela preo-
cupação com as variantes
Lambda e Mu, presentes na
América Latina.

As vacinas autorizadas pelo
Reino Unido são as da AstraZe-
neca, Pfizer, Moderna e Jans-
sen. Turistas brasileiros com-
pletamente imunizados com a
Coronavac ou, então, parcial-
mente imunizados com qual-
quer uma das vacinas, serão su-
jeitos a outras exigências. Terão
de realizar um teste três dias
antes do embarque e cumprir
10 dias de quarentena, com a

opção de fazer um teste para
ser liberado no tempo mínimo
de cinco dias -nestes casos, o
isolamento pode ser feito no lo-
cal de estadia, e não necessaria-
mente em um hotel.

O governo britânico frisou
que o relaxamento das regras
não se aplica no caso de o turis-
ta ter visitado um país da lista
vermelha nos 10 dias antes de
chegar ao Reino Unido. As in-
formações completas, com de-
talhamento de como apresen-
tar e solicitar os testes, estão
disponíveis no site do governo
britânico.

O governo de Jair Bolsonaro,
como mostrou a Folha, vinha se
queixando e pressionando o
Reino Unido para a eliminação
da quarentena obrigatória. O
ponto de preocupação é a parti-
cipação da delegação brasileira
na COP 26, reunião global sobre
o clima, que a partir de 31 de ou-
tubro em Glasgow (Escócia).

No caso de participantes que
viajarão para a COP, o Reino
Unido aceitará todos os imuni-
zantes, mesmo o da Coronavac.
O presidente Bolsonaro, porém,
afirma reiteradamente em de-
clarações públicas não ter se va-
cinado contra a Covid.

A indústria britânica do turis-
mo perdeu dois verões inteiros
por consequência das restrições
de viagens impostas para conter
a disseminação do coronavírus.
Companhias aéreas vinham
pleiteando que o governo levan-
tasse regras, sob a justificativa
de que testes caros e exigências
que mudavam com frequência
atrasavam o reaquecimento do
setor, deixando a indústria do
país atrás de seus pares euro-
peus.

"Restaurar a confiança das
pessoas nas viagens é a chave

para reconstruir nossa econo-
mia e nivelar o país", disse
Shapps. "Com menos restrições
e mais pessoas viajando, todos
poderemos continuar avançan-
do com segurança rumo à recu-
peração."

A ministra das Relações Exte-
riores, Liz Truss, também afir-
mou que o relaxamento das re-
gras vai ao encontro dos objeti-
vos sociais e econômicos do
país. "Estamos atingindo o equi-
líbrio certo entre manter as pes-
soas seguras, que continua sen-
do nossa prioridade, e dar a elas
a liberdade de exercer responsa-
bilidade pessoal, ao mesmo
tempo que apoiamos o setor de
viagens."

O anúncio do governo britâ-
nico vem pouco mais de um dia
após o Brasil retirar as restrições
que impediam a entrada de pas-
sageiros vindos do Reino Unido,
da África do Sul e da Índia.

De acordo com decisão pu-
blicada no Diário Oficial da
União na noite de terça-feira
passada, os viajantes precisarão
apresentar um teste negativo
para a Covid-19. 

Poderão ser apresentados o
teste de antígeno, realizado em
até 24 horas anteriores ao mo-
mento do embarque, ou labora-
torial RT-PCR, realizado em até
72 horas anteriores ao momento
do embarque.

Os viajantes também deverão
apresentar à companhia aérea
um comprovante, impresso ou
eletrônico, da Declaração de
Saúde do Viajante (DSV), em
que concorda com as medidas
sanitárias que devem ser cum-
pridas durante o período em
que estiver no Brasil. O formulá-
rio está disponível no site da An-
visa e deve ser apresentado em
até 24 horas antes do embarque.

COVID-19
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Nossa Senhora
Aparecida

S e setembro para a Igreja no Brasil, há 50 anos, fi-
gura como um dos meses temáticos por ser dedi-

cado à Bíblia, outubro segue na mesma linha, pois
neste período vivemos o mês das missões. Neste mês
temos também festas marianas, especialmente no
dia 12 quando celebramos Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, den-
tro do mês missionário.

São comemorações muito importantes não só pa-
ra os brasileiros, mas para toda a Humanidade. O
encontro da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraí-
ba do Sul, no Estado de São Paulo, há 304 anos, foi
um verdadeiro divisor na história do país, em uma
época em que a miséria, a fome e a escravidão pau-
tavam a vida de todos da nação.

Podemos entender o encontro da imagem como
um autêntico significado missionário, pois é fato
que Maria, pelo seu sim a Deus, tornou-se a primei-
ra missionária da história. Todos nós somos mis-
sionários e, por isso, chamados a ir para além dos
muros dos templos, como sempre destaca o Papa
Francisco.

Ir ao encontro do outro é desfazer-se das próprias
vontades e anseios, e viver a realidade que se dese-
nha em nossa frente. Segundo São José Freinade-
metz, “o maior desafio de um missionário é a trans-
formação de si mesmo”.

Em cada um de nós, há a necessidade básica da
mudança, a partir do encontro e da vivência com os
demais. Neste processo de ir ao encontro das neces-
sidades, fazer seu trabalho e seguir em frente, há um
verdadeiro desafio para todo aquele que se dedica à
missão.

“Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, se-
gundo a Tua palavra”. Com esta frase no momento
da anunciação, Maria deu início a uma nova histó-
ria, muito mais humana e leve para todos os povos.

Não podemos nos esquecer de que ainda vive-
mos uma pandemia, por causa do coronavírus. Tal-
vez permanecer em quarentena, exercitando nossa
paciência, tenha sido um dos mais nobres gestos
missionários de cada um de nós, para com nosso
próximo e para com a Humanidade. Cuidar de si e
do outro faz parte deste trajeto que se desenha em
nossa frente.

Todo missionário é movido a desafios. Sejamos
também nós, principalmente neste mês de outubro,
quando celebramos nossa padroeira, agentes de
missão, pessoas responsáveis por levar adiante a Pa-
lavra do Senhor, sob a ótica de Maria que, mesmo
ante todas as dúvidas e dificuldades, não titubeou ao
dizer seu sim e esperar pela vinda de Cristo.

No Dia de Nossa Senhora Aparecida também se
comemora o Dia das Crianças, uma feliz coincidên-
cia no Brasil! Quando pequenos, aguardamos ansio-
samente este dia, data na qual a maioria das crianças
do nosso país recebe presentes. Mas afinal, como
cristãos católicos, como devemos guardar este dia?

Enquanto católicos, desde cedo devemos ensinar
os nossos filhos e filhas o valor que esta data possui,
fazê-los conhecer a história da padroeira, o porquê
d’Ela ser tão importante para nossa Igreja e para as
nossas vidas.

O que não significa que devemos deixar de lado a
comemoração das crianças, afinal, no Evangelho ve-
mos Jesus ensinando o valor que os pequeninos têm,
seja em Mateus 19,14 onde Jesus diz: “Deixai vir a
mim estas criancinhas e não as impeçais. Porque o
Reino dos Céus é para aqueles que a elas se asseme-
lham”, ou como em Marcos 10,15 onde fala: “Em
verdade vos digo, todo aquele que não receber o Rei-
no de Deus com mentalidade de uma criança, nele
não entrará”.

Nesta data, temos uma grande chance de meditar
sobre esses trechos evangélicos. Por que devemos
ser como crianças? Devemos ser como crianças no
sentido da pureza, no modo como agimos e reagi-
mos ao mundo. Devemos ser como os pequeninos
de Jesus para que sejamos dignos do seu Reino.

E quem melhor para nos ensinar a ser puros, se-
não a criatura que em sua pureza virginal gerou o
filho de Deus, aquela que foi concebida sem peca-
do, e que foi exemplo de esperança e santidade?
Quão abençoados somos por termos esta data em
nossas vidas. Devemos zelar por estas duas come-
morações que se completam neste dia. De um lado,
a Mãe de Deus, a maternidade, e, do outro, a vida, a
fecundidade!

O maior presente que podemos oferecer às crian-
ças que fazem parte da nossa vida é justamente con-
sagrá-las a Nossa Senhora da Conceição Aparecida e
viver este dia em família: participando da Celebra-
ção Eucarística, fazendo uma refeição juntos, brin-
cando, dedicando tempo e presença.

Finalizo convidando você a rezar comigo uma
Ave-Maria por todas as missões da Igreja, por nossas
crianças e pelo fim da pandemia:

Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto
do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus,
rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa
morte. Amém!

Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós!
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