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A exigência do presidente Jair Bolsonaro de turbinar gastos em
ano eleitoral e a manobra do governo para driblar o teto de gastos
causou crise no governo e debandada no time do ministro Paulo
Guedes (Economia). Quatro secretários da equipe econômica pedi-
ram demissão ontem por discordarem das decisões. Pediram para
deixar o governo dois dos principais nomes do núcleo da pasta, o que
comanda as contas públicas. O maior representante da área, abaixo
de Guedes, é o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno

Funchal (foto). Ele, assim como o secretário do Tesouro Nacional, Je-
ferson Bittencourt -subordinado a Funchal-, pediram exoneração
dos cargos. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que também
deixarão os cargos a secretária especial adjunta do Tesouro e Orça-
mento, Gildenora Dantas, e o secretário-adjunto do Tesouro Nacio-
nal, Rafael Araujo.  O anúncio ocorreu horas após a formalização de
uma proposta do governo para driblar o teto de gastos, regra que li-
mita o crescimento das despesas públicas federais. PÁGINA 2

Petrobras tem
de tomar parte
do problema da
alta de preços 

PACHECO

TETO DE GASTOS

Após se reunir ontem com go-
vernadores contrários ao proje-
to que muda as regras do ICMS
sobre combustíveis, o presiden-
te do Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), afirmou que a Pe-
trobras precisa "tomar parte" da
alta no preço desses produtos. O
senador mineiro se comprome-
teu a mediar uma reunião entre
representantes da estatal, chefes
dos executivos locais e secretá-
rios estaduais de Fazenda para
discutir o assunto. "Eu acho até
muito legítimo, já que estamos
ouvindo governadores, seus se-
cretários de Fazenda, que pos-
samos ouvir a Petrobras, que
muitos têm dito, inclusive eu,
que tem que tomar parte desse
problema", afirmou. Nos últi-
mos dias, Pacheco tem cobrado
que a empresa cumpra seu "pa-
pel social" e contribua para frear
alta nos combustíveis. "É muito
importante ouvi-los e saber qual
a recomendação técnica e polí-
tica de cada personagem nessa
história", completou. PÁGINA 2

BOLSONARISMO

Populismo de Guedes gera
‘debandada’ na Economia 

ABRASIL

Moraes manda
prender Allan 
dos Santos e pede 
sua extradição

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), ordenou a prisão do influen-
ciador bolsonarista Allan dos Santos (foto), do site
Terça Livre. Como Santos está nos EUA, para onde se
mudou após entrar na mira dos inquéritos das fake
news e atos antidemocráticos, o ministro acionou o
Ministério da Justiça para que seja solicitada sua ex-
tradição. O pedido de prisão foi feito pela Polícia Fe-
deral, e a Procuradoria-Geral da República se mani-
festou contra. Nas últimas semanas o Instagram,
YouTube e Twitter suspenderam as contas de Santos
e do seu site, o Terça Livre, também por ondem de
Moraes no inquérito das milícias digitais. O ministro
autorizou busca e apreensão na casa de um ex-esta-
giária do ministro Ricardo Lewandowski. PÁGINA K
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Mensagem do
Papa para o Dia

Mundial das
Missões

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(23/09) 6,25%
Poupança 3
(22/10) 0,36%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M -0,64% (set.)
IPCA 1,16% (set.)
CDI
0,33 até o dia 21/out
OURO
BM&F/grama R$ 323,30
EURO Comercial 
Compra: 6,5835 Venda: 6,5842

EURO turismo 
Compra: 6,6915 Venda: 6,8715
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,6417 Venda: 5,6423
DÓLAR comercial
Compra: 5,6645 Venda: 5,6651
DÓLAR turismo
Compra: 5,7094 Venda: 5,8894

SUZANO S.A. ON NM 49.20 +1.65 +0.80

BBSEGURIDADEON NM 21.50 +0.80 +0.17

KLABIN S/A UNT N2 22.50 0.00 0.00

GRUPO NATURAON NM 39.39 −0.51 −0.20

EQUATORIAL ON NM 23.84 −0.67 −0.16

GETNET BR UNT 6.70 −19.76 −1.65

AMERICANAS ON NM 35.42 −10.76 −4.27

BANCO INTER PN N2 14.55 −10.57 −1.72

BANCO INTER UNT N2 43.00 −10.70 −5.15

LOJAS AMERICPN N1 5.67 −10.00 −0.63

PETROBRAS PN N2 27.45 −3.38 −0.96

VALE ON NM 75.16 −1.64 −1.25

ITAUUNIBANCOPN N1 24.48 −1.69 −0.42

BRADESCO PN N1 21.25 −1.67 −0.36

B3 ON NM 13.01 −0.76 −0.10

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.603,08 -0,02

NASDAQ Composite 15.215,699 +0,62

Euro STOXX 50 4.155,89 -0,43

CAC 40 6.686,17 -0,29

FTSE 100 7.190,3 -0,45

DAX 15.472,56 -0,32

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -2,75% / 107.735,01 / -3.051,42 / Volume: 43.630.190.592 / Quantidade: 5.825.957

22-out-21 | 5:25 AM BRT



2

Economia

Dólar sobe para R$ 5,66
com pressão para
mudar teto de gastos
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

O dólar encostou em R$ 5,70
e a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu para o
menor nível desde novembro
do ano passado no dia seguinte
à declaração do ministro da
Economia, Paulo Guedes, de
que o governo pretende pedir
mudanças no teto de gastos pa-
ra financiar parcialmente o Au-
xílio Brasil. O Tesouro Direto
chegou a interromper as nego-
ciações por diversas vezes, e a
atuação do Banco Central (BC)
não conseguiu segurar a moe-
da norte-americana.

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,668,
com alta de R$ 0,107 (+1,92%).
Na máxima do dia, por volta

das 15h30, a cotação chegou a
R$ 5,69. No maior nível desde
14 de abril, quando estava em
R$ 5,671, a divisa acumula alta
de 4,07% em outubro e de
9,21% em 2021.

Na Bolsa, o dia também foi
marcado pela tensão. O Índice
Bovespa (Ibovespa) fechou
aos 107.735 pontos, com recuo
de 2,75%. O indicador está no
menor nível desde 20 de no-
vembro do ano passado. Du-
rante a tarde, o índice chegou
a cair 4,57%.

O BC leiloou US$ 750 mi-
lhões em contratos
de swap cambial, que equiva-
lem à venda de dólares no
mercado futuro. Mesmo as-
sim, a atuação foi insuficiente
para segurar a moeda.

Sexta-feira, 22 de outubro de 2021

ECONOMIA

Populismo de Bolsonaro 
e Guedes gera debandada 
BERNARDO CARAM, FÁBIO PUPO
E THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

A
exigência do presi-
dente Jair Bolsonaro
de turbinar gastos em

ano eleitoral e a manobra do go-
verno para driblar o teto de gas-
tos causou crise no governo e
debandada no time do ministro
Paulo Guedes (Economia).

Quatro secretários da equipe
econômica pediram demissão
ontem por discordarem das de-
cisões. Pediram para deixar o
governo dois dos principais no-
mes do núcleo da pasta, o que
comanda as contas públicas.

O maior representante da
área, abaixo de Guedes, é o se-
cretário especial do Tesouro e
Orçamento, Bruno Funchal. Ele,
assim como o secretário do Te-
souro Nacional, Jeferson Bitten-
court -subordinado a Funchal-,
pediram exoneração dos cargos.

Em nota, o Ministério da Eco-
nomia afirmou que também
deixarão os cargos a secretária
especial adjunta do Tesouro e
Orçamento, Gildenora Dantas, e
o secretário-adjunto do Tesouro
Nacional, Rafael Araujo. 

O anúncio ocorreu horas
após a formalização de uma
proposta do governo para dri-

blar o teto de gastos, regra que
limita o crescimento das despe-
sas públicas federais.

A medida abre margem no
Orçamento em ano eleitoral, in-
clusive para turbinar emendas
parlamentares, recursos direcio-
nados pelos deputados e sena-
dores para suas bases eleitorais.

Alinhado à ala política do Pa-
lácio do Planalto e ao centrão, o
presidente Jair Bolsonaro anun-
ciou uma série de gastos às vés-
peras de ano eleitoral. Em 2022,
ele buscará a reeleição.

O imbróglio está em torno de
garantir R$ 400 para o Auxílio Bra-
sil. O programa substituirá o Bolsa

Família, uma marca do governo
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que
hoje lidera a corrida presidencial.

O Ministério da Economia
atribuiu os pedidos de demissão
dos quatro secretários a "razões
de ordem pessoal". Segundo o
órgão, as solicitações foram fei-
tas de modo a permitir que haja
um processo de transição e de
continuidade.

A reportagem, no entanto,
apurou que Funchal afirmou à
sua equipe que deixa o governo
por questões de princípio. O se-
cretário demissionário já havia di-
to que não chancelaria medidas
que subvertessem a ordem fiscal.

MERCADOS

WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

Após se reunir ontem com go-
vernadores contrários ao projeto
que muda as regras do ICMS so-
bre combustíveis, o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-
MG), afirmou que a Petrobras
precisa "tomar parte" da alta no
preço desses produtos.

O senador mineiro se compro-
meteu a mediar uma reunião en-
tre representantes da estatal, che-
fes dos executivos locais e secretá-
rios estaduais de Fazenda para
discutir o assunto.

"Eu acho até muito legítimo, já
que estamos ouvindo governado-
res, seus secretários de Fazenda,
que possamos ouvir a Petrobras,
que muitos têm dito, inclusive eu,
que tem que tomar parte desse
problema", afirmou.

Nos últimos dias, Pacheco tem
cobrado que a empresa cumpra

seu "papel social" e con-
tribua para frear alta
nos combustíveis. "É
muito importante
ouvi-los e saber
qual a recomenda-
ção técnica e políti-
ca de cada perso-
nagem nessa histó-
ria", completou.

Nesta quarta, em
uma reunião com pre-
feitos da Paraíba, o sena-
dor sugeriu modificar os anos de
referência de cálculo do tributo e
falou em permitir que cada esta-
do defina sua própria política de
alíquota para o imposto.

Pelo texto aprovado pelos de-
putados, as alíquotas serão fixa-
das anualmente e ficarão em vi-
gor por 12 meses. A taxa do tri-
buto será calculada com base no
valor médio dos combustíveis
nos últimos dois anos. Ou seja,

2019 e 2020.
Pacheco acredita

que mudar os anos
de referência para
2020 e 2021 pode
reduzir a resistên-
cia ao tema.

Hoje, o ICMS é
calculado com ba-

se em um preço de
referência, conheci-

do como PMPF (preço
médio ponderado ao con-

sumidor final), revisto a cada 15
dias de acordo com pesquisa de
preços nos postos. Sobre esse va-
lor, são aplicadas as alíquotas de
cada combustível.

Durante o encontro com o pre-
sidente do Senado, os governado-
res reclamaram do projeto apro-
vado pela Câmara dos Deputa-
dos. Eles argumentam que, além
de ser inconstitucional, a medida
vai resultar numa perda de R$ 32

bilhões por ano na arrecadação
de estados e municípios.

O grupo também diz que a me-
dida não ataca o real problema da
alta dos preços dos combustíveis,
que está relacionada à desvalori-
zação do câmbio e ao aumento do
valor do barril de petróleo no
mercado internacional.

Para o governador do Piauí,
Wellington Dias (PT), a solução é
criar um fundo de equalização
dos combustíveis. De acordo com
Dias, isso faria o preço da gasolina
cair para R$ 4,50 em todo o país. A
proposta em tramitação no Con-
gresso prevê uma queda menor,
de R$ 0,40.

Outra saída apresentada pelos
gestores locais é a aprovação da
reforma tributária ampla, a PEC
110, que gera duas fusões de im-
postos -uma entre cobranças fe-
derais e outra entre estaduais e
municipais.

CONGRESSO

Manobra dribla teto de gastos e
abre espaço de ao menos R$ 83 bi 

O governo e seus aliados no
Congresso inseriram na PEC
(proposta de emenda à Consti-
tuição) que adia o pagamento
de precatórios uma mudança na
regra de correção do teto de gas-
tos que, na prática, expande o li-
mite das despesas federais.

O conjunto das alterações
previstas cria um espaço orça-
mentário para despesas de R$ 83
bilhões no ano eleitoral de 2022,
de acordo com o relator da pro-
posta, deputado Hugo Motta
(Republicanos-PB).

Só com a mudança na corre-
ção do teto, Motta afirma que
seria aberto um espaço de mais
de R$ 39 bilhões em relação ao
previsto hoje na proposta de Or-
çamento para 2022.

Segundo ele, a folga no Orça-
mento subiria para R$ 83 bi-
lhões com a flexibilização no pa-
gamento dos precatórios -dívi-
das do governo reconhecidas
pela Justiça, que serão em parte
jogadas para anos seguintes.

A PEC dos precatórios já pre-
via a criação de um espaço no
teto de gastos por jogar parte

dessas despesas para os anos se-
guintes, mas a versão anterior
gerava uma folga menor em
2022 -de R$ 49 bilhões.

Motta afirmou que os reflexos
da crise da Covid-19 justificam
as mudanças. "Estamos anteci-
pando a reavaliação do teto, que
poderia ser feita em 2026, para
2021, porque tivemos uma pan-
demia que mais do que justifica
a antecipação dessa reanálise",
disse o relator.

Segundo ele, a nova versão da
PEC, que agora prevê a mudan-
ça no teto de gastos, também
deverá permitir elevar de R$ 4
bilhões para R$ 11 bilhões a ver-
ba para compra de vacinas con-
tra a Covid-19.

Pelo plano, a Constituição se-
rá alterada para que o teto anual
de despesas federais passe a ser
corrigido pelo IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo) acumulado em 12 me-
ses de janeiro a dezembro.

Atualmente, o período usado
para calcular o limite anual con-
sidera o IPCA acumulado em 12
meses até junho do ano ante-

rior. Isso cria um descompasso
nas contas, porque despesas
previdenciárias e de programas
sociais são corrigidas com base
na inflação calculada no encer-
ramento do ano.

Com a alteração, seriam sin-
cronizados os períodos de cor-
reção do teto e das despesas in-
dexadas do governo. O índice de
correção de 2017, primeiro ano
de vigência, seria mantido em
7,2% (como foi feito na época).
Para todos os exercícios seguin-
tes, passa a ser aplicada a nova
regra de correção.

Na regra atual, o teto de gas-
tos é estipulado em R$ 1,610 tri-
lhão em 2022. Com a nova regra,
o teto passaria para R$ 1,656 tri-
lhão. A elevação ocorrerá por-
que a taxa de inflação a ser usa-
da como reajuste é maior, o que
aumenta o limite.

A nova correção do teto tam-
bém será aplicada ao limite de
pagamento dos precatórios (que
é criado pela PEC), estabelecen-
do um pagamento de sentenças
levemente maior do que as dis-
cussões anteriores da PEC pre-

viam para 2022.
Cálculos do governo apon-

tam que, do total aberto em es-
paço no teto, R$ 24 bilhões se-
rão consumidos pela inflação
superior à estimada na propos-
ta de Orçamento (o que corrige
para cima diferentes despesas
obrigatórias, como aposenta-
dorias). Com isso, devem so-
brar R$ 59 bilhões para outras
despesas.

Apesar dos números apre-
sentados por Motta, o espaço a
ser aberto no teto de gastos com
todas as mudanças planejadas
pode ser ainda maior.

Pelos cálculos do economista
Felipe Salto, diretor-executivo
da IFI (Instituição Fiscal Inde-
pendente, órgão do Senado que
monitora as contas públicas), só
a nova regra de correção do teto
deve expandir o limite em 2022
em R$ 47 bilhões (em relação ao
previsto sob a regra atual).

Segundo ele, somado ao im-
pacto provocado pela flexibili-
zação dos precatórios, o espaço
aberto nas contas de 2022 deve
chegar a R$ 95,6 bilhões.

GOVERNO

Inflação provoca 
alta de 14,2% na 
busca por crédito

SERASA

CAMILA MACIEL/ABRASIL 

A busca de consumidores
por crédito aumentou 14,2% em
setembro no comparativo com
igual período do ano passado,
aponta indicador da empresa
de consultoria Serasa Experian.
Na análise por faixa de renda, os
que recebem menos, até R$ 500,
foram os que mais buscaram re-
cursos financeiros, com alta de
21,3%. Entre os que ganham en-
tre R$ 500 e R$ 1 mil, o aumento
da procura ficou em 14,9%.

Entre os que têm maior po-
der aquisitivo, com renda su-
perior a R$ 10 mil, a variação
anual do indicador ficou em
11,6%. O índice é similar ao en-
contrado nas faixas de renda
anteriores: 12,3% de alta entre

os que ganham de R$ 1 mil a
R$ 2 mil; 11,9% entre os que
têm renda de R$ 2 mil a R$ 5
mil e alta de 11,4% para a faixa
de R$ 5 mil a R$ 10 mil.

Em nota, o economista da
Serasa Experian Luiz Rabi diz
que a alta da inflação explica a
maior busca por crédito, espe-
cialmente na população de
menor renda. De acordo com
Rabi, muitas vezes, o consumi-
dor não consegue manter os
recursos fixos mensais e pro-
cura complementar a renda
por meio do crédito.

Na análise por região, o
Nordeste teve o aumento mais
expressivo, com 21,8%. O Nor-
te também foi um dos princi-
pais responsáveis pela alta no
indicador, com 21,2%.

Pacheco: Petrobras tem de tomar parte
do problema da alta dos combustíveis

Nota
SECRETÁRIO DE PETRÓLEO DEIXA  
CARGO SOB PRESSÃO DE CAMINHONEIROS

O diretor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de
Minas e Energia (MME), José Mauro Ferreira Coelho, pediu
demissão do cargo ontem e deverá ser substituído por Rafael
Bastos, atual diretor de Exploração e Produção do ministério. O
desligamento do secretário ocorre em um momento de
turbulência, com a cotação internacional do petróleo em
patamares elevados pressionando os preços de combustíveis no
país. Caminhoneiros ameaçam com paralisações devido ao preço
do diesel e o presidente Jair Bolsonaro, que tem nessa categoria
uma importante base de apoio, prometeu uma ajuda. O
secretário, no entanto, informou que deixa o posto porque vai
atuar na iniciativa privada depois de cumprida sua quarentena.
O nome da empresa onde trabalhará não foi divulgado.
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País/São Paulo

Capital paulista passa
a utilizar CoronaVac
apenas para 2a dose

COVID-19

CAMILA MACIEL/ABRASIL 

As 50 mil doses do imuni-
zante CoronaVac recebidas na
quarta-feira pela prefeitura de
São Paulo serão utilizadas
apenas para a segunda dose
da vacinação. O objetivo é o de
garantir que todas as pessoas
que receberam a vacina do la-
boratório Sinovac, produzida
pelo Instituto Butantan, con-
cluam seu esquema vacinal
com a mesma vacina.  

“O município vai garantir a
vacina para todos aqueles que
receberam esse imunizante na
primeira dose. A CoronaVac é
uma vacina importante, que
salvou muitas vidas, principal-
mente dos idosos, no início da
vacinação”, disse o secretário
municipal da Saúde, Edson
Aparecido.

A disponibilidade de se-
gunda dose das vacinas anti-
covid pode ser verificada por
meio da plataforma De Olho
na Fila.

Até quarta-feira, foram
aplicadas 19.470.656 doses de
vacinas anticovid, sendo
10.466.580 primeiras doses,
8.052.343 segundas doses,
327.028 doses únicas e 624.705
doses adicionais.

A cobertura vacinal da po-
pulação com mais de 18 anos
de idade está em 107,7% para
D1 + DU e em 90,7% para D2 +
DU. Em adolescentes de 12 a
17 anos de idade, foram apli-
cadas 852.944 primeiras do-
ses, representando uma co-
bertura vacinal de 101,1%.
Também foram aplicadas
7.700 segundas doses nesse
público.

BOLSONARISMO

Moraes manda prender Allan
dos Santos e pede extradição
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O
ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Su-
premo Tribunal Fede-

ral), ordenou a prisão do in-
fluenciador bolsonarista Allan
dos Santos, do site Terça Livre.

Como Santos está nos EUA,
para onde se mudou após en-
trar na mira dos inquéritos das
fake news e atos antidemocrá-
ticos, o ministro acionou o Mi-
nistério da Justiça para que seja
solicitada sua extradição.

O pedido de prisão foi feito
pela Polícia Federal, e a PGR
(Procuradoria-Geral da Repú-
blica) se manifestou contra.

Nas últimas semanas o Ins-
tagram, YouTube e Twitter
suspenderam as contas de
Santos e do seu site, o Terça Li-
vre,  também por ondem de
Moraes no inquérito das milí-
cias digitais.

O ministro ainda autorizou
busca e apreensão na casa de

um ex-estagiária do ministro
Ricardo Lewandowski, do STF,
tratada por Santos como infor-
mante em conversas reveladas
pela Folha de S.Paulo.

O influenciador driblou a
decisão de Moraes e tem veicu-
lado os programas de seu site
na página Artigo 220.

INVASOR DO CAPITÓLIO 
O ministro Alexandre de

Moraes, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), citou um tre-
cho de representação da Polí-
cia Federal que aponta vínculo
entre Allan dos Santos e um in-
vasor do Capitólio para emba-
sar a ordem de prisão do blo-
gueiro bolsonarista.

A PF afirmou que Santos se
mudou para os Estados Unidos
recentemente e aderiu à tese
de que houve fraude nas elei-
ções dos Estados Unidos de
2020, quando Donald Trump,
aliado do presidente Jair Bolso-
naro,  perdeu a disputa pela

reeleição.
A detenção foi determinada

a pedido da corporação. A PGR
(Procuradoria-Geral da Repú-
blica), por sua vez, foi contrária
à medida.

De acordo com policiais, a
teoria relativa ao pleito ameri-
cano tem servido de "base de
argumentação utilizada" por
bolsonaristas para questionar a
lisura das eleições no Brasil.

O ministro expediu ofício di-
recionado ao Banco Central e
ao Banco do Brasil para que se-
jam bloqueadas as contas ban-
cárias do blogueiro.

Moraes mandou que o Mi-
nistério das Comunicações e a
Casa Civil  "procedam o blo-
queio de qualquer repasse de
dinheiro público" a Santos.

A pedido da PF e da PGR,
também foi  determinada a
quebra dos sigilos telemático e
de transações financeiras do
blogueiro.

A ordem de prisão é um teste

para trégua do presidente Jair
Bolsonaro em relação ao STF.

Depois de fazer repetidos
ataques à corte para inflamar
sua militância antes das mani-
festações de raiz golpista do 7
de Setembro, o chefe do Execu-
tivo reduziu o tom e passou a
mandar sinais de paz ao tribu-
nal.

Primeiro, o chefe do Execu-
tivo divulgou uma nota retóri-
ca, feita com ajuda do ex-presi-
dente Michel Temer, com elo-
gios a Moraes.

Na última quarta-feira, ele
fez mais um gesto nesse senti-
do e, em cerimônia no Palácio
do Planalto com a presença do
presidente do STF, Luiz Fux,
afirmou que estava "entre ami-
gos".

Santos é um dos principais
influenciados bolsonaristas
nas redes sociais e mantém re-
lação próxima com filhos do
presidente, que costumam de-
fendê-lo na internet.

Tribunal confirma ilegalidade de 
gravações feitas em ambientes privados
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL 

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) confirmou ontem, por
maioria, o entendimento de que
é ilegal o uso de gravações feitas
em ambientes privados, sem co-
nhecimento do outro e sem pré-
via autorização judicial, como
prova de ilícitos eleitorais.  

O reconhecimento por parte
da corte se deu durante o julga-
mento de um caso sobre prática
de abuso do poder econômico e
compra de votos, nas eleições de
2016, pelo candidato a vereador

do município de São Pedro da
Água Branca (MA) Marcelo Pe-
reira da Silva (PMDB) e pela es-
posa dele, Dorica Munique Bal-
bino da Silva.

Os dois foram acusados de
entregar nota de compra de ma-
terial de construção a um eleitor
e doar R$ 2 mil para a festa de
formatura de uma turma de téc-
nicos de enfermagem. As provas
foram obtidas com base em gra-
vação ambiental em recinto fe-
chado, sem o reconhecimento
dos gravados.

As gravações foram conside-

radas lícitas pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral do Maranhão
(TRE-MA). Mas, ao retomar nes-
ta quinta-feira o julgamento de
recurso da defesa contra acór-
dão do TRE, a maioria dos mi-
nistros firmou entendimento
contrário.

Por quatro votos a três foi
vencido o entendimento do re-
lator ministro Luís Roberto Bar-
roso, de que as provas seriam lí-
citas. Também foram vencidos
os ministros Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Edson Fachin.
A maioria acompanhou a diver-

gência aberta por Alexandre de
Morais, que considerou as pro-
vas como ilícitas. Votaram com
Morais os ministros Luís Felipe
Salomão, Sérgio Banhos e Mau-
ro Campbell.

Com a decisão a corte reafir-
mou o entendimento aplicado
em outros dois casos, nas cida-
des de São José de Safira (MG) e
Santa Inês (PR), quando grava-
ções sem o conhecimento dos in-
terlocutores e em ambiente pri-
vado foram usadas para conde-
nar políticos. O relator dos dois
casos foi Alexandre de Morais.

TSE

Criminosos explodem
caixas eletrônicos 

SÃO VICENTE

MARIANE RIBEIRO/FOLHAPRESS

Criminosos explodiram
dois caixas eletrônicos de um
posto de gasolina, na madru-
gada de ontem, no Parque de
Bandeiras, em São Vicente, li-
toral de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Se-
gurança Pública, os dois caixas
eletrônicos e a pequena cons-
trução que os abrigava foram
destruídos, restando somente
pedaços de concreto e partes do
equipamento bancário no local.

"Não foi localizado resíduo
do material explosivo utiliza-
do", afirma a SSP em nota.

De acordo com as autorida-
des, a tentativa dos criminosos
em roubar os dois caixas que
ficavam posicionados na late-
ral do posto, localizado na Rua
Antônio Ribeiro Franco, não
deixou feridos.

A SSP afirma que foi possí-
vel perceber através de ima-
gens registradas pelas câmeras
de monitoramento do posto

que dois homens praticaram a
ação criminosa, que ocorreu
por volta das 4h da manhã.

O caso foi registrado como
furto na Delegacia de São Vi-
cente e as autoridades afirma
que agora trabalham para
identificar e prender os crimi-
nosos que conseguiram fugir
do local do crime.

O ataque aos caixas eletrô-
nicos de ontem é o segundo
crime em três dias que ocorre
na região.

Na última terça-feira, ao me-
nos cinco homens fortemente
armados roubaram uma praça
de pedágio localizada na rodo-
via Pare Manoel da Nóbrega. O
local fica a aproximadamente 5
km dos caixas eletrônicos ata-
cados nesta madrugada.

Na ocasião, os criminosos
atearam fogo em dois veículos
para bloquear o acesso ao lo-
cal, efetuaram disparos e ex-
plodiram uma parede que da-
va acesso ao cofre da conces-
sionária.

Motorista capota 
e espalha maconha 

INTERIOR

Um motorista, de idade não
informada, foi preso transpor-
tando 906 kg de maconha em
uma caminhonete roubada
por volta das 18h de quarta-
feira passada, em Marília (in-
terior de São Paulo), pela Polí-
cia Rodoviária Federal.

Segundo a polícia, enquanto
realizava patrulhamento na BR
153, a equipe avistou uma ca-
minhonete cruzando a pista em
alta velocidade no sentido Nor-
te, apresentando indícios de es-
tar bem carregada e pesada.

Diante da suspeita, os poli-
ciais a equipe diligenciou para
realizar a abordagem ao veícu-
lo que, ao receber a ordem de
parada, demorou a obedecê-la
e entrou em tentativa de fuga.

Os policiais realizaram

acompanhamento tático até
acessar a rodovia SP 333. Ao
passar pelo km 322, o motoris-
ta perdeu o controle do veículo
e bateu contra a mureta de
concreto que separa o sentido
das vias. Logo em seguida, saiu
para o acostamento e tombou
na grama.

Quando a equipe se aproxi-
mou do local, verificou no in-
terior da caminhonete vários
tabletes de maconha na ca-
çamba e no banco de trás.

Diante dos fatos, foi dada
ordem de prisão ao condutor,
que revelou que transportava
cerca de 300 quilos de maco-
nha, porém, a pesagem oficial
constatou que eram 906 qui-
los. Além disso, a caminhonete
era roubada.

Nota
HOMEM É MORTO A TIROS EM 
SEMÁFORO NA ZONA OESTE 

Um homem de 28 anos foi morto a tiros dentro de seu carro na
noite de quarta-feira na avenida Santo Amaro, no Itaim Bibi, zona
oeste da capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública
manteve a identidade da vítima em sigilo, mas informou que se
tratava de um analista financeiro que dirigia um veículo Honda
Civic. Segundo a pasta, testemunhas relataram que o homem estava
com o carro parado no semáforo quando chegou uma pessoa em
uma moto, efetuou os disparos e fugiu. De acordo com o boletim
de ocorrência, policiais militares foram chamados para atender a
uma ocorrência de pessoa baleada. A equipe de resgate também foi
chamada e, ao chegar, constatou o óbito do rapaz no local. 

RAQUEL LOPES E MATEUS
VARGAS/FOLHAPRESS

A votação da Conitec (Co-
missão Nacional de Incorpora-
ção de Tecnologia no SUS) so-
bre o relatório que não reco-
menda o "kit Covid" para pa-
cientes com suspeita ou diag-
nóstico de Covid-19, em trata-
mento ambulatorial, terminou
empatada.

Em reunião realizada ontem,
o Ministério da Saúde rachou.
Representantes de cinco secre-
tarias votaram contra o parecer,
ou seja, tentaram evitar uma
manifestação desfavorável do
governo federal ao uso de medi-
camentos sem eficácia para a
pandemia, como a hidroxiclo-
roquina.

Já outras duas áreas da Saúde
foram favoráveis ao texto. So-
mando o voto de outros repre-
sentantes, o placar foi 6x6.

Com o empate, o parecer se-
rá submetido à consulta públi-
ca. Depois de ser consolidado,
voltará à pauta da comissão.

Das entidades, o CFM (Con-
selho Federal de Medicina) foi
contrário ao relatório. Foram fa-
voráveis a ANS (Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar),
CNS (Conselho Nacional de
Saúde), Conass (Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde),
Conasems (Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de
Saúde).

A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) chegou
a participar da reunião, mas não
votou. Em nota, a agência regu-
ladora disse que foi representa-

da pelo seu membro titular, o
gerente geral de Medicamentos,
Gustavo Mendes.

Segundo a agência, ele estava
em São Paulo e em trânsito, após
cumprir agenda de trabalho na
cidade. Ele informou à plenária
da Conitec que se ausentaria da
reunião, pois estaria no voo de
retorno a Brasília e, até aquele
momento, não havia sido defini-
do o horário de votação.

"Ao chegar em Brasília às
14:20, o representante entrou
na plataforma da reunião e
percebeu que esta havia sido fi-
nalizada e que o relatório com
diretrizes do tratamento ambu-
latorial da Covid-19 já havia si-
do votado. Importante esclare-
cer que, independente da vota-
ção, o relatório vai para consul-

ta pública para participação da
sociedade e posterior votação
para deliberação final", disse
em nota.

Consta no documento, cha-
mado de "Diretrizes Brasileiras
para Tratamento Medicamen-
toso Ambulatorial do Paciente
com Covid-19", medicamentos
como a hidroxicloroquina,
ivermectina, azitromicina e ni-
tazoxanida.

As diretrizes têm como prin-
cipal objetivo contribuir para
sistematizar e padronizar os
procedimentos terapêuticos
destinados aos pacientes com
Covid-19 no SUS. A intenção é
que sua implementação possa
favorecer a redução do índice
de mortes.

O parecer da Conitec pode

ser seguido ou não pelo Minis-
tério da Saúde na hora de elabo-
rar um protocolo de tratamento
ao SUS para doenças. O docu-
mento estabelece margens para
os procedimentos na rede pú-
blica, delimita o público-alvo
dos medicamentos e é levado
em conta no planejamento das
compras públicas.

O parecer foi elaborado a
partir de evidências científicas e
diretrizes nacionais e interna-
cionais sobre o tema, contex-
tualizadas pela experiência clí-
nica dos especialistas envolvi-
dos. O uso de medicamentos
sem eficácia comprovada, co-
mo a cloroquina, é defendido
publicamente pelo presidente
Jair Bolsonaro e foi alvo da CPI
da Covid, no Senado.

PRESSÃO DO GOVERNO
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O presidente Jair Bolsonaro voltou a defen-
der ontem o uso de medicamentos ineficazes
contra a Covid e desdenhou da eficácia das va-
cinas para o enfrentamento da doença que já
matou mais de 600 mil pessoas no país.

"Eu também fui acometido (pela Covid), to-
mei hidroxicloroquina, no dia seguinte estava
bom. Será que é porque é barato? Ainda conti-
nua em interrogação o tratamento", disse Bolso-
naro durante evento de inauguração de trecho
da Transposição do Rio São Francisco, em São
José de Piranhas, na Paraíba.

Bolsonaro desde o início da disseminação do
novo coronavírus tem falado e agido em con-
fronto com as medidas de proteção, em especial
a política de isolamento da população. O presi-

dente, por exemplo, já usou as palavras histeria
e fantasia para classificar a reação da popula-
ção e da mídia à doença.

Além dos discursos, Bolsonaro assinou decre-
tos para driblar decisões estaduais e municipais,
manteve contato com pessoas na rua e vetou o uso
obrigatório de máscaras em escolas, igrejas e pre-
sídios -medida que acabou derrubada pelo Con-
gresso. Até hoje ele não se vacinou contra a Covid.

No discurso desta quinta-feira, além de de-
fender o 'kit Covid' e atacar Renan, Bolsonaro
pôs em xeque a eficácia das vacinas contra a
Covid e criticou medidas de estados e municí-
pios que têm exigido comprovante de vacinação
para entrada em espaços públicos e privados
nas flexibilizações da pandemia.

Bolsonaro desdenha de vacina e enaltece 'kit Covid' 

Votação sobre 'kit Covid' empata em comissão
após racha na Saúde e ausência da Anvisa
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Moscou fechará tudo por 11 dias em
meio ao aumento de casos e mortes

A partir da próxima quinta-
feira, supermercados e farmá-
cias serão os únicos estabeleci-
mentos com autorização de fun-
cionamento em Moscou, anun-
ciou ontem o prefeito da capital
russa, Sergei Sobianin.

A medida faz parte de um es-
forço para reduzir o número
crescente de casos e mortes por
Covid-19. Segue, ainda, uma de-
claração do presidente Vladimir
Putin, que determinou uma pa-
ralisação dos locais de trabalho
em todo o país de 30 de outubro
a 7 de novembro.

O presidente russo disse ain-
da que líderes regionais têm au-
torização para introduzir medi-
das a seu critério. Assim, todos
os estabelecimentos considera-
dos não essenciais em Moscou
devem fechar as portas por ao
menos 11 dias.

Bares e restaurantes serão
forçados a fechar, mas podem
continuar a operar com serviços
de entrega e retirada. Escolas e
jardins de infância também de-
vem suspender atividades.

Teatros e museus terão per-
missão para permanecer aber-
tos desde que limitem pela me-
tade o número de visitantes, que
serão obrigados a usar máscaras
e apresentar códigos em seus
celulares para provar que foram
vacinados contra a Covid-19 ou
já se recuperaram da doença.

No início da semana, Sobia-
nin já havia determinado confi-
namento de quatro meses para
todas as pessoas não vacinadas
com idades acima de 60 anos.

França: deputados aprovam prorrogação
de passaporte de saúde até julho de 2022

A Assembleia Nacional da
França aprovou, ontem, o proje-
to de lei que permite a prorroga-
ção da exigência dos passapor-
tes de saúde até 31 de julho de
2022. O texto ainda precisa do
aval do Senado na próxima
quinta-feira.

O documento prova que seu
titular já recebeu o esquema
completo de vacinas contra a
Covid-19 ou teve recente resul-
tado negativo em testes de de-
tecção da doença. O passe tem
sido exigido em locais como ba-
res, restaurantes e instalações

esportivas, por exemplo.
A data em julho é o prazo má-

ximo para a obrigatoriedade do
passaporte de saúde, que pode
ser suspenso antes se indicado-
res como taxa de vacinação,
proporção de testes positivos e
disponibilidade de leitos de UTI
assim o permitirem.

Desde agosto, manifestantes
contrários à exigência têm ido às
ruas do país em protestos, em-
bora o volume dos atos tenha
caído gradualmente nas últimas
semanas.

A falta de consenso sobre o te-

ma ficou evidente durante a vo-
tação na Assembleia. O projeto
todo foi aprovado com 135 votos
a favor e 125 contra após dois
dias de discussões acaloradas no
Parlamento. O artigo específico
que possibilita a prorrogação do
passe até julho de 2022 teve vo-
tação ainda mais acirrada: 74 vo-
tos favoráveis e 73 contrários.

Até esta quinta-feira (21), a
França registrou mais de 7,2 mi-
lhões de casos e 118 mil mortes
por Covid-19, segundo dados
compilados pela Universidade
Johns Hopkins.

RJ cria núcleo
para atender
familiares 
de vítimas 
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

Com o objetivo de acolher
crianças e adolescentes que
perderam a mãe vítima de fe-
minicídio, o governo do estado
do Rio de Janeiro criou o Nú-
cleo de Atendimento aos Fami-
liares das Vítimas do Feminicí-
dio.   O novo serviço de acolhi-
mento funciona no mesmo es-
paço do Núcleo de Atendi-
mento à Vítima, no prédio da
Central do Brasil, no Centro do
Rio. Estão incluídas no progra-
ma, atividades psicossociais e
psicopedagógicas, além do in-
centivo ao esporte e às artes. O
atendimento é feito por profis-
sionais da Secretaria de Assis-
tência à Vítima, formado por
psicólogos, assistentes sociais,
fisiatras, nutricionistas, peda-
gogos e fisioterapeutas, e pode-
rá ser presencial ou virtual. 

O governador Cláudio Cas-
tro ressaltou em nota que os
dados do Dossiê Mulher, com
informações sobre a violência
contra a mulher no estado, são
fortes e impactantes. O docu-
mento mostra que 98 mil mu-
lheres foram vítimas de violên-
cia doméstica e familiar no es-
tado em 2020. “Além da vítima,
a família também sofre, princi-
palmente quando a mulher é
mãe. Acolher os filhos desta ví-
tima, sejam eles crianças ou
adolescentes, também é papel
do Estado. O Núcleo de Atendi-
mento aos Familiares das Víti-
mas do Feminicídio terá uma
função humanitária”, esclare-
ceu.

CONSULTA
As pessoas podem buscar

informações sobre o Núcleo de
Atendimento aos Familiares
das Vítimas do Feminicídio pe-
lo telefone (21) 2334-5849 ou
pelo e-mail atendimento@sea-
vit.rj.gov.br.

Desde a criação, em maio
deste ano, o Núcleo de Atendi-
mento à Vítima atendeu 170
pessoas (144 de forma remota)
e 26 (de forma presencial) e faz
parte do programa Reintegra,
com a oferta de atendimento
técnico multidisciplinar, com
assistente social, psicóloga,
médica e nutricionista.

FEMINICÍDIO

Ex-governador
Pezão retira
tornozeleira
eletrônica

O ex-governador do Rio de
Janeiro Luiz Fernando Pezão
retirou a tornozeleira eletrô-
nica, após autorização do juiz
titular da 7ª Vara Federal Cri-
minal do Rio de Janeiro, Mar-
celo Bretas. A Secretaria de
Estado de Administração Pe-
nitenciária informou que,
cumprindo decisão judicial,
desinstalou a tornozeleira
eletrônica ontem.  

Em sua decisão de terça-
feira passada, Bretas determi-
nou que o ex-governador
mantenha o compromisso de
comparecimento em juízo
para todos os atos designados
pela autoridade competente;
a proibição de ocupar cargos
ou funções públicas no esta-
do ou no município do Rio,
enquanto durar o processo; o
dever de comunicar even-
tuais viagens para fora do es-
tado do Rio; além do dever de
informar ao juízo eventuais
mudanças de endereço resi-
dencial.

Em junho, Pezão foi con-
denado a 98 anos de
prisão por corrupção pelo
juiz Marcelo Bretas. Os cri-
mes atribuídos ao ex-gover-
nador dizem respeito às ope-
rações Calicute, Eficiência e
Boca de Lobo, todas desdo-
bramentos da Operação Lava
Jato no Rio.

PRISÃO EM CASA

Boris Johnson é acusado
de negligência em meio
a alta de casos da Covid
O

governo de Boris John-
son (foto) está sendo
acusado pelo sindicato

dos médicos do Reino Unido de
ser "deliberadamente negligen-
te" no combate de uma nova on-
da da pandemia de Covid-19.

Só nesta semana, o Reino
Unido registrou, por duas vezes,
quase 50 mil novos casos diários
de Covid-19, superando a situa-
ção na maior parte da Europa.
Após o governo suspender qua-
se todas as restrições contra a
disseminação do coronavírus,
as taxas de hospitalizações e
mortes não diminuem substan-
cialmente desde o verão.

"O governo tirou o pé do
freio, dando a impressão de que
a pandemia ficou para trás e que
a vida voltou ao normal", disse a
Associação Médica Britânica
(BMA, na sigla em inglês).

"É uma negligência intencio-
nal do governo de Westminster
não tomar qualquer ação adi-
cional para reduzir a propaga-
ção da infecção, como o uso ob-
rigatório de máscara, distancia-
mento físico e requisitos de ven-
tilação em ambientes de alto ris-
co, particularmente em espaços
internos lotados", diz o docu-

mento. "Essas são medidas que
são a norma em muitas outras
nações."

100 MIL CASOS
De acordo com a CNN, o se-

cretário de Saúde do Reino Uni-
do, Sajid Javid, admitiu na quar-
ta-feira passada que os casos
diários podem chegar a 100 mil
neste inverno, mas disse que o
governo não implementaria
suas medidas do Plano B "neste
momento".

"Graças ao programa de vaci-
nação, sim, a ligação entre casos
e hospitalizações e mortes en-
fraqueceu significativamente.
Mas não está interrompida",
disse Javid em entrevista coleti-
va. "Esta pandemia não aca-
bou", acrescentou.

O Serviço Nacional de Saúde
(NHS, na sigla em inglês) tam-
bém divulgou um alerta, sobre o
aumento de casos de covid-19 no
Reino Unido. Quase 140 mil pes-
soas morreram vítimas do coro-
navírus no país, o pior número
de mortos na Europa Ocidental e
o oitavo maior globalmente.

VOLTA DE RESTRIÇÕES
Um alto funcionário do De-

partamento de Saúde britânico
pediu na quarta-feira o retorno
de algumas restrições contra a
Covid-19 no país, como o uso de
máscaras em espaços fechados,
após o aumento de contágios,
hospitalizações e mortes, uma
opção descartada no momento
pelo governo Boris Johnson.

"Já estamos em uma situação
na qual as coisas provavelmente
devem piorar em duas ou três
semanas. Por isso, nós temos
que agir de maneira imediata",
declarou ao canal Sky News
Matthew Taylor, diretor da NHS.

Se o país não adotar medidas,
insistiu, a pressão sobre o siste-
ma de saúde aumentará com a
chegada do inverno, um período
considerado tenso para os hospi-
tais mesmo antes da pandemia.

REINO UNIDO

PRIMAVERA: Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Manhã Tarde Noite
05:15 18:00

15º26º 5%

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

Cardeal Tempesta

Mensagem do
Papa para o
Dia Mundial
das Missões

"Não podemos deixar de afirmar o que vimos 
e ouvimos" (At 4, 20)

No próximo dia 24 de outubro, celebraremos o Dia
Mundial das Missões. Para essa data, o Papa

Francisco preparou uma mensagem como o Santo
Padre faz todos os anos. Os discípulos de Jesus preci-
sam ser capazes de amar e ir ao encontro dos mais
vulneráveis e assim construir o Reino de Deus. 

O mês de outubro no Brasil é o mês das missões e
do Rosário, pois a missão se faz com oração e na com-
panhia de Nossa Senhora. Ela esteve presente quan-
do Jesus apareceu e soprou sobre os discípulos o Es-
pírito Santo e os enviou em missão. Maria é missio-
nária e nos ensina a sermos, também. 

O tema central da mensagem do Papa para o Dia
Mundial das Missões deste ano é extraído do livro dos
Atos dos apóstolos: "Não podemos deixar de afirmar o
que vimos e ouvimos" (At 4, 20), ou seja, o discípulo
não pode guardar para a si a mensagem que ouviu de
Jesus, mas deve levar adiante essa mensagem, anun-
ciando, sobretudo, para aqueles que ainda não conhe-
cem essa mensagem. Desta forma, o Reino de Deus vai
se edificando e consolidando. 

Todos nós, a partir daquilo que ouvimos de Jesus e
testemunhamos de Seu ensinamento, somos convi-
dados a sair em missão e anunciar para todos a ale-
gria que é servir a Cristo. O discípulo traz consigo a
alegria, pois Jesus está com ele e deve levar essa mes-
ma alegria para as pessoas para as quais vai chegar o
anúncio. As pessoas que vão receber esse anúncio
devem perceber o quão alegre é servir Jesus e o quan-
to a sua vida pode ser transformada. 

O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro dos missio-
nários, sempre devemos tê-lo nas mãos, para mostrar
como a Palavra de Deus foi difundida pelos apóstolos
e, assim, como se difundiu através deles, deve conti-
nuar nos dias de hoje entre nós. A Igreja primitiva se
iniciou com os apóstolos e deve ser continuada pelos
apóstolos de hoje. 

A situação da pandemia da Covid-19 aumentou o
sofrimento e a fragilidade das pessoas, muitas pes-
soas perderam seus entes queridos ou amigos próxi-
mos e ficaram vacilantes na fé. Por isso, se faz mais do
que necessária a missão, sobretudo, para dar uma
nova esperança a essas pessoas que vacilaram na fé.
Nós pregamos Jesus Cristo, que é a esperança e ale-
gria para todos aqueles que creem.

No decorrer da mensagem para o Dia Mundial das
Missões, o Papa Francisco faz um convite: “há urgen-
te necessidade de missionários de esperança que,
ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar pro-
feticamente que ninguém se salva sozinho”. Há ur-
gente necessidade de que surjam missionários para
lembrar a todos que Jesus morreu na cruz para nos
salvar. E ainda que o caminho do discipulado não se
faz sozinho, mas com a ajuda do outro. E que juntos
alcançarão a salvação. 

O Santo Padre, Papa Francisco, ainda diz que o te-
ma da mensagem para o Dia Mundial das Missões é
um convite dirigido para cada um de nós, a fim de
que cuidemos e dêmos a conhecer aquilo que temos
no coração. A missão sempre foi a identidade da
Igreja, ela existe para isso, a Igreja existe para evan-
gelizar e mesmo diante da pandemia, não é tempo
de se fechar. 

O Espírito Santo faz novas todas as coisas, por isso a
Igreja está sempre pronta a acolher novos fiéis e a cha-
mar de volta aqueles que se afastaram por algum mo-
tivo. Por isso, se faz tão necessária a missão, não so-
mente no Dia das Missões ou no mês de outubro, mas
durante todos os meses do ano. Promover ações mis-
sionárias, visitar as casas das pessoas, fazer com que a
Igreja chegue nos lares de cada pessoa, para que as
pessoas se sintam acolhidas. A Igreja deve seguir o
exemplo de seu mestre Jesus, que estava em constan-
te missão. Contagiar o mundo com a boa notícia ilu-
minados pelo Espírito Santo!

O Papa Francisco diz que devemos abraçar a mis-
são como uma “verdadeira vocação de amor”, não
devemos ter medo de ir às periferias anunciar o Evan-
gelho. Às vezes, até mesmo em nossa família é neces-
sário anunciar o Evangelho. Toda vocação precisa ser
abraçada com amor, devendo ter empenho em tudo
que fazemos. Com a missão também é assim, só sere-
mos verdadeiros missionários se abraçarmos isso
com amor. Deus deu uma vocação a cada um de nós,
através da oração e com o auxílio do Espírito Santo
devemos procurar entender qual a vocação Ele nos
chama. 

Não tenhamos medo de abraçar a missão dada por
Cristo a nós e que possamos olhar naquele que está a
nossa volta para anunciar a vida e esperança. Que
possamos trazer em nós os mesmos sentimentos de
Cristo e espalhar a alegria da salvação, o amor e fé ao
redor do mundo. Levemos adiante a identidade da
Igreja que é ser missionária. Tenhamos a esperança e
a alegria num mundo melhor, mais justo e fraterno. 

Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das
missões, rogai por nós. 

Apenas 32,5% dos russos es-
tão completamente imuniza-
dos, de acordo com a platafor-
ma Our World in Data, o que
tem contribuído com números

cada vez mais altos de infecções
e mortes. Nesta quinta, foram
36.339 novos diagnósticos e
1.036 óbitos, recorde para um
dia no país.
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