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O YouTube removeu nesta sexta-feira a transmissão ao vivo do
presidente Jair Bolsonaro desta semana dos canais do vereador
Carlos Bolsonaro (Republicanos) e no programa da Jovem Pan,
"Os Pingos nos Is". De acordo com a empresa, é proibida a publi-
cação de "conteúdos de criadores que estejam sob alguma restri-
ção." "O canal do presidente Jair Bolsonaro segue temporaria-
mente suspenso, impedido de enviar vídeos com novos conteú-

dos ou fazer transmissões ao vivo, de acordo com a nossa política
de alertas e avisos", disse a companhia em nota. Na semana pas-
sada, a plataforma tirou do ar a live do último dia 21 e suspendeu
a conta do presidente por sete dias. Naquele vídeo, o presidente
fez alegações falsas sobre a vacinação contra Covid-19, inclusive
de que ela estaria associada à Aids, o que contraria as diretrizes
do site. PÁGINA 3

YouTube remove nova live de Bolsonaro 
FAKE NEWS

A CCR venceu nesta sexta-feira o
leilão do sistema rodoviário Rio-São
Paulo Presidente Dutra, que com-
preende os trechos da BR-116 e da
BR-101 nos dois estados, renovando
sua operação na Dutra por mais 30
anos. A companhia opera a rodovia
desde 1996. O certame ocorreu às
14h na B3, Bolsa de Valores, em São
Paulo. A empresa ofertou 15,31% de
desconto na tarifa de pedágio e ou-
torga de R$ 1,77 bilhão. A outra com-
petidora do leilão, a Ecorodovias,
propôs 10,90% e sem outorga. Além
do pagamento, a previsão de investi-
mentos nas próximas três décadas de
administração é de R$ 14,8 bilhões,
com custos operacionais de cerca de
R$ 11 bilhões. O leilão desta sexta é
considerado o maior da história do
setor, agregando a concessão da Du-
tra e da rodovia Rio-Santos (BR-101,
compreendendo São Paulo e Rio).
Metade do PIB brasileiro passa pela
Dutra. Presente no evento, Tarcísio
de Freitas (foto), ministro da Infraes-
trutura, disse que os avanços em in-
fraestrutura no Brasil não têm prece-
dentes. Afirmou que tornará o Porto
de Santos no maior do Hemisfério
Sul e citou que o investidor tem inte-
resse no país porque o governo en-
trega. PÁGINA 2

RIO-SÃO PAULO

SENADO

CCR vence leilão e arremata
via Dutra e trecho da BR-101 

FOLHAPRESS

Davi Alcolumbre 
nega atuação 
em 'rachadinha' 

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (foto) disse nesta sexta-fei-
ra desconhecer o esquema de "rachadinha" em seu gabinete revela-
do pela revista Veja. Em nota, o ex-presidente do Senado afirmou
não ter envolvimento com as relatadas. "Nunca, em hipótese algu-
ma, em tempo algum, tratei, procurei, sugeri ou me envolvi nos fatos
mencionados, que somente tomei conhecimento agora, por ocasião
dessa reportagem. Tomarei as providências necessárias para que as
autoridades competentes investiguem os fatos", diz o texto. De acor-
do com a revista, Alcolumbre recebeu pelo menos R$ 2 milhões por
meio do esquema. A publicação diz que seis moradoras do Distrito
Federal foram contratadas como assessoras do parlamentar. PÁGINA 3
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Brasil sentirá
impactos 
da pandemia 
até 2050 

ECONOMIA

Os impactos sociais e emocio-
nais da pandemia de Covid são
amplamente conhecidos, divul-
gados e podem ser sentidos mais
corriqueiramente. Mas qual a
repercussão na economia das
milhares de vidas perdidas? Pes-
quisadores da Rede Clima inte-
graram dados epidemiológicos a
um modelo econômico e identi-
ficaram que os impactos econô-
micos das mortes na pandemia
no País poderão ser observados
até 2050.  “Uma pessoa que fale-
ceu aos 50 anos teria pelo menos
mais 25 anos, provavelmente, de
idade econômica ativa, mais um
período de aposentadoria. Toda
essa renda futura foi perdida”,
aponta o coordenador do grupo,
Edson Domingues, da Faculda-
de de Ciências Econômicas
UFMG. PÁGINA 2

EUA querem
que Brasil
reduza vistos
humanitários 

HAITIANOS

Para tentar conter a atual cri-
se migratória nos Estados Uni-
dos, o governo de Joe Biden
passou a defender que o Brasil
aumente o rigor na concessão
de vistos humanitários e de reu-
nião familiar para haitianos. Se-
gundo interlocutores, Washing-
ton considera que uma even-
tual redução no número desses
vistos tende a diminuir o fluxo
de cidadãos do Haiti que cru-
zam as Américas rumo à fron-
teira sul dos EUA, já que parte
dos detidos tentando entrar de
maneira irregular no território
americano inicia a jornada no
Brasil. A avaliação é que o forta-
lecimento de controles migra-
tórios no Brasil e em outras na-
ções latino-americanas, caso do
Chile, também apontado como
origem dos haitianos. PÁGINA 4
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Economia

Dólar acumula alta 
de 3,67% em outubro;
Bovespa cai 6,74% 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Em mais um dia de turbu-
lência no mercado financeiro,
o dólar aproximou-se de R$
5,65 e encerrou outubro com
alta de quase 4%. A Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa) teve o segundo dia conse-
cutivo de queda e continua no
nível mais baixo desde no-
vembro do ano passado.  

O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,646, com alta de R$ 0,021
(0,37%).  A divisa fechou outu-
bro com alta de 3,67%, depois
de subir 5,3% em setembro.
Em 2021, a moeda acumula
valorização de 8,82%.

O dia também foi tenso no
mercado de ações. O Índice
Bovespa (Ibovespa) fechou o
dia aos 103.501 pontos, com

recuo de 2,09%. O indicador
está no menor nível desde 12
de novembro do ano passado.

A queda desta sexta-feira
foi puxada pelas ações da Pe-
trobras, após declaração do
presidente Jair Bolsonaro de
que busca uma forma de
mudar a lei para interferir na
política de preços da empre-
sa.  Os  papéis  ordinários
(com direito a voto em as-
sembleia de acionistas) caí-
ram 6,49%. Os papéis prefe-
renciais (com preferência na
distribuição de dividendos)
recuaram 5,9%.

Com o desempenho desta
sexta, a Bolsa encerrou outu-
bro com queda de 6,74%. Esse
foi o quarto mês seguido de
baixa no índice Ibovespa. Em
2021, o indicador acumula
perda de 13,04%.

Sábado e domingo, 30 e 31 de outubro, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, 1º, 2 e 3 de novembro de 2021
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CCR vence leilão e arremata
via Dutra e trecho da BR-101 
PAULA SOPRANA/FOLHAPRESS

A
CCR venceu nesta sex-
ta-feira o leilão do sis-
tema rodoviário Rio-

São Paulo Presidente Dutra, que
compreende os trechos da BR-
116 e da BR-101 nos dois estados,
renovando sua operação na Du-
tra por mais 30 anos. A compa-
nhia opera a rodovia desde 1996.

O certame ocorreu às 14h na
B3, Bolsa de Valores, em São Pau-
lo. A empresa ofertou 15,31% de
desconto na tarifa de pedágio e ou-
torga de R$ 1,77 bilhão. A outra
competidora do leilão, a Ecorodo-
vias, propôs 10,90% e sem outorga.

Além do pagamento, a previ-
são de investimentos nas próxi-
mas três décadas de administra-
ção é de R$ 14,8 bilhões, com

custos operacionais de cerca de
R$ 11 bilhões.

O leilão desta sexta é conside-
rado o maior da história do setor,
agregando a concessão da Dutra e
da rodovia Rio-Santos (BR-101,
compreendendo São Paulo e
Rio). Metade do PIB brasileiro
passa pela Dutra.

A extensão do total do sistema
rodoviário é de 625,8 km. O trecho
da Dutra corresponde a 355,5 km.
Trata-se da principal ligação en-
tre as regiões metropolitanas de
Rio e São Paulo, além de conectar
o Nordeste e o Sul do país.

Já o trecho da BR-101 com-
preende 270,3 km. Liga o Rio de
Janeiro ao litoral sul fluminense
até o município de Ubatuba (SP).

Entre os investimentos mais
importantes da CCR estarão a im-

plantação da nova Serra das Ara-
ras, com traçado mais moderno
de extensão de 16,2 km, e duplica-
ção de 80 km da BR-101, segundo
o edital da ANTT (Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres).

Outra característica da licita-
ção é a adoção do sistema de pe-
dagiamento chamado free flow,
que permite a cobrança sem in-
terrupção do tráfego e a presença
de cabines de cobrança.

Segundo a ANTT, novas pra-
ças de pedágio serão localizadas
na BR-101, no Rio. A ANTT ado-
tou uma tarifa sazonal: durante a
semana, o valor é 66% inferior ao
praticado nos fins de semana e
feriados. O preço dos trechos de
via única será menor do que os
de via dupla.

Também estão previstos inves-

timentos em faixas adicionais, no-
vas vias marginais, passarelas,
pontos de parada para caminho-
neiros, acessos, rotatórias, retor-
nos e paradas de ônibus.

O grupo CCR atua nos seg-
mentos de concessão de rodovias,
mobilidade urbana, aeroportos e
serviços. Tem 26 ativos em oito
estados brasileiros. A companhia
é responsável pela gestão e ma-
nutenção de 3.955 quilômetros de
rodovias.

Presente no evento, Tarcísio de
Freitas, ministro da Infraestrutu-
ra, disse que os avanços em infra-
estrutura no Brasil não têm prece-
dentes. Afirmou que tornará o
Porto de Santos no maior do He-
misfério Sul e citou que o investi-
dor tem interesse no país porque
o governo entrega.

MERCADOS

Brasil sentirá impactos econômicos
da pandemia até 2050, diz pesquisa
CAMILA MACIEL/ABRASIL 

Os impactos sociais e emo-
cionais da pandemia de Covid-
19 são amplamente conhecidos,
divulgados e podem ser sentidos
mais corriqueiramente. Mas
qual a repercussão na economia
das milhares de vidas perdidas?
Pesquisadores da Rede Clima
integraram dados epidemiológi-
cos a um modelo econômico e
identificaram que os impactos
econômicos das mortes na pan-
demia no Brasil poderão ser ob-
servados até 2050.  

“Uma pessoa que faleceu aos
50 anos teria pelo menos mais

25 anos, provavelmente, de ida-
de econômica ativa, mais um
período de aposentadoria. Toda
essa renda futura foi perdida”,
aponta o coordenador do grupo,
Edson Domingues, da Faculda-
de de Ciências Econômicas da
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). Nesse sentido,
ele acrescenta que também há
perdas em domicílios com mor-
te de aposentados. “No Brasil,
há vários grupos familiares que
dependem dessa renda”.

Na modelagem econômica
utilizada, o total de mortes cau-
sadas pela Covid-19 foram de-
terminantes para entender os

efeitos sobre a economia. Quan-
do o modelo foi rodado, o Brasil
tinha cerca de 400 mil mortes.
Hoje, o total ultrapassa 607 mil.
Foram utilizados ainda dados
sobre rendimento médio da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad). A análise
envolveu ainda parâmetros mé-
dios de expectativa de vida, por
região e grupos etários.

Em 2050, segundo as proje-
ções da pesquisa, os impactos
mais expressivos sobre o Produ-
to Interno Bruto (PIB) no longo
prazo poderão ser percebidos
no Amazonas (-1,38%) e no Acre
(-1,35%). Em seguida estão Ron-

dônia (-1,2%) e Roraima (-1,1%).
Por outro lado, alguns estados
conseguirão se recuperar mais
rapidamente no longo prazo:
Pará (0,34%), Tocantins (0,28%),
Piauí (0,14%), Maranhão
(0,12%), Minas Gerais (0,09%) e
Espírito Santo (0,03%).

Os pesquisadores se prepa-
ram para rodar novamente o
modelo econômico, conside-
rando o maior volume de mor-
tes que, hoje, ultrapassam 607
mil. “É quase 50% a mais do que
a gente estimou de fatalidades.
Esse impacto em longo prazo vai
ser efetivamente bastante
maior”, aponta Domingues.

COVID-19

ICMS dos combustíveis
fica congelado por 90 dias 

ESTADOS

O Confaz (Conselho Nacional
de Política Fazendária), colegia-
do que reúne governo federal e
secretários de Fazenda dos esta-
dos e do Distrito Federal, apro-
vou nesta sexta-feira o congela-
mento, por 90 dias, do valor do
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) co-
brado nas vendas de combustí-
veis. O objetivo é a manutenção
do chamado PMPF (Preço Mé-
dio Ponderado ao Consumidor
Final) nos níveis vigentes em 1º
de novembro de 2021 até 31 de
janeiro de 2022.

A decisão é anunciada em
meio a reclamações de diferen-

tes setores sobre a disparada dos
combustíveis e a ameaças de
uma nova greve dos caminho-
neiros no país.

Parte da categoria vem pro-
metendo paralisar o transporte
de mercadorias na próxima se-
mana, a partir de 1º de novem-
bro. O alto custo do óleo diesel é
uma das reclamações dos mo-
toristas.

Pelo modelo atual, a alíquota
de ICMS cobrada pelos estados
incide sobre o PMPF dos com-
bustíveis. Esse valor, que será
congelado, é definido atualmen-
te a partir de uma pesquisa de
preços nos postos a cada 15 dias.

GM suspende turno 
por falta de peças

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A fábrica da General Motos
em São José dos Campos (a 90
km de São Paulo) paralisará o
segundo turno de produção da
picape S10 a partir do dia 8 de
novembro. A suspensão do tra-
balho é necessária devido à es-
cassez mundial de semicondu-
tores e será feita por meio de
lay-off (suspensão temporária
dos contratos de trabalho).

A proposta da GM foi apro-
vada em assembleia realizada
na sexta no pátio da empresa.
Segundo o Sindicato dos Me-
talúrgicos de São José dos
Campos, os contratos de cerca
de 700 operários serão sus-
pensos por um período de
dois a cinco meses.

No lay-off, a empresa man-
tém os recolhimentos ao FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço) e pode pagar um
complemento sem natureza
salarial. Parte dos salários é
pago com recursos do FAT
(Fundo de Amparo ao Traba-
lhador).

O acordo fechado entre a
montadora e os metalúrgicos
prevê que os trabalhadores
continuarão recebendo o valor
correspondente aos seus salá-
rios líquidos -ou seja, combi-
nados o complemento e o re-
curso do FAT, eles ainda terão

a mesma remuneração atual.
No período de suspensão, os

metalúrgicos em lay-off não
poderão ser demitidos. A esta-
bilidade no emprego foi um dos
pontos centrais das negocia-
ções entre o sindicato e a GM.

Segundo a entidade que re-
presenta os trabalhadores, a
empresa também se compro-
meteu em efetivar 300 pessoas
que tinham contratos tempo-
rários e que seriam dispensa-
das nos próximos meses.

"Sem essa conquista, certa-
mente haveria demissões na
fábrica. Diante da crise, toda
negociação tem de vir condi-
cionada à estabilidade dos em-
pregos", disse o vice-presiden-
te do Sindicato, Valmir Maria-
no, em nota.

A fábrica da GM em São José
tem cerca de 3.800 trabalhado-
res. Além da S10, a unidade
produz também o modelo
Trailblazer.

A indústria automotiva é
uma das mais afetadas pela cri-
se dos chips semicondutores. A
produção dessas pequenas pe-
ças foi afetada por uma se-
quência de rupturas desde o
início da pandemia. Houve au-
mento na demanda, com mais
gente comprando produtos co-
mo tablets e computadores.

Nota
PEC DOS PRECATÓRIOS ELEVA PREVISÃO DE 
ROMBO DE 0,5% PARA 1,4% DO PIB EM 2022

O aumento de despesas previsto na PEC (proposta de emenda à
Constituição) dos precatórios elevou a previsão de rombo nas contas
públicas do próximo ano de 0,5% para 1,4% do PIB (Produto Interno
Bruto). A estimativa do déficit primário -resultado entre receitas e
despesas do governo federal- foi divulgada pelo Ministério da
Economia, que tem apoiado a medida. Essa PEC permitirá que os
gastos do governo sejam ampliados por meio de duas medidas. Uma
delas é um drible no teto de gastos, com o objetivo de elevar o limite
de despesas federais. A outra é a criação de um valor máximo a ser

pago em precatórios, que são dívidas da União já reconhecidas pela
Justiça -o que estiver acima desse valor máximo deve ser pago em
outros anos. A discussão da proposta levou a uma debandada de
secretários do ministro Paulo Guedes (Economia). O titular da pasta
teve que ceder diante da disputa com a ala política do governo, que
defende aumento dos gastos em 2022, ano em que o presidente Jair
Bolsonaro pretende concorrer à reeleição. Segundo o Ministério da
Economia, a PEC deve abrir um espaço de R$ 91,6 bilhões nas
despesas de 2022. Esses recursos, de acordo com a pasta, deverão
prioritariamente ser usado para bancar despesas obrigatórias que
precisam ser reestimadas diante da alta da inflação, como
aposentadorias e pensões; além de financiar o Auxílio Brasil.
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País/São Paulo

MP investiga promotor
que livrou trio flagrado
com 2t de maconha

CONIVÊNCIA

ROGÉRIO PAGNAN/FOLHAPRESS

A Corregedoria-Geral do
Ministério Público de São Pau-
lo instaurou um procedimento
interno para apurar a atuação
de um promotor de Cotia (que
fica na região metropolitana
da capital) em um processo
que condenou a prestação de
serviços comunitários três ho-
mens flagrados com 2,4 tone-
ladas de maconha.

A investigação foi aberta
após reportagem do jornal Fo-
lha de S.Paulo revelar que o
promotor Ricardo Navarro
Soares Cabral não recorreu da
sentença, considerada branda
para esse tipo de crime.

A decisão contrariou o his-
tórico do próprio Cabral, que
geralmente pede penas mais
altas para pessoas envolvidas
em crimes menores.

Ele já recorreu, por exem-
plo, da absolvição de um ho-
mem que furtou dois desodo-
rantes avaliados em R$ 26,98
no total. Em outro caso, entrou
com recurso para elevar a pena
de sete anos de um rapaz fla-
grado com 5,2 gramas de crack.

Procurado pela reporta-
gem, o promotor ainda não se
manifestou. Na semana passa-
da, ele também não quis falar
sobre o caso e orientou a leitu-
ra do processo.

O Tribunal de Justiça de
São Paulo, por sua vez, ainda
não informou se vai abrir al-
gum procedimento para apu-
rar a atuação da juíza do caso,
Renata Meirelles Pedreno.

Na semana passada, a ma-
gistrada disse que não poderia
se manifestar sobre o tema por-
que a lei a proíbe de comentar
processos em andamento.

Policiais civis de São Paulo
prenderam no final do ano
passado cinco pessoas suspei-
tas de envolvimento com o trá-
fico de drogas. Elas foram fla-
gradas em uma chácara de Co-
tia com 2.649 tijolos de maco-
nha, pesando 2.369,7 quilos.

A polícia também encon-
trou outros objetos ligados ao
tráfico, como anotações de
transações financeiras sobre a
venda de drogas. Ainda no fi-
nal de 2020, o promotor Luiz
Fernando Bugiga Rebellato,
que acompanhava o caso à
época, denunciou todos os
cinco por tráfico de drogas e
associação para o tráfico.

Em setembro de 2021, já à
frente do caso, o promotor Ca-
bral reiterou o pedido de con-
denação apresentado pelo co-
lega em relação a três dos cin-
co suspeitos, mas defendeu a
absolvição dos outros dois –
ambos tentaram fugir da chá-
cara quando os policiais civis
iniciaram a batida na chácara.

Ainda que a dupla já res-
pondesse a outro processo por
tráfico de drogas, Cabral con-
siderou não haver provas sufi-
cientes para ligá-los à maco-
nha da chácara. Eles alegaram
terem ido ao local fazer uma
doação de roupas a uma ONG.

Para o promotor, a versão
de que "estariam no local erra-
do e na hora errada não foi
afastada por nenhuma outra
prova trazida aos autos".

A magistrada concordou
com a absolvição, mas foi além
do entendimento do promotor.
Em sua sentença, considerou
ter ficado provado que os dois
réus não participaram do crime.

Já com relação aos outros
três, a juíza calculou que eles
seriam condenados a pouco
menos de três anos de reclu-
são em regime inicial semia-
berto. Ela decidiu, então, con-
verter essa pena em prestação
de serviço à comunidade e pa-
gamento de um salário míni-
mo a uma entidade a ser indi-
cada pela Justiça.

No mesmo dia, a magistra-
da determinou a expedição do
alvará de soltura com urgên-
cia. No curso do processo, não
há registro de que o promotor
Cabral tenha tentado recorrer
em nenhuma das decisões.

SENADO

Davi Alcolumbre nega 
atuação em 'rachadinha' 
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

O
senador Davi Alco-
lumbre (DEM-AP)
disse nesta sexta-fei-

ra desconhecer o esquema de
"rachadinha" em seu gabinete
revelado pela revista Veja. Em
nota, o ex-presidente do Senado
afirmou não ter envolvimento
com as relatadas.

"Nunca, em hipótese alguma,
em tempo algum, tratei, procu-
rei, sugeri ou me envolvi nos fa-
tos mencionados, que somente
tomei conhecimento agora, por
ocasião dessa reportagem. To-
marei as providências necessá-
rias para que as autoridades
competentes investiguem os fa-
tos", diz o texto.

De acordo com a revista, Alco-
lumbre recebeu pelo menos R$ 2
milhões por meio do esquema. A
publicação diz que seis morado-
ras do Distrito Federal foram
contratadas como assessoras do
parlamentar, mas que nunca tra-
balharam para o Senado.

Elas tinham vencimentos en-
tre R$ 4 mil e R$ 14 mil, porém,
não recebiam os valores de for-
ma integral.

Após serem admitidas, diz a
revista, as funcionárias fantas-
mas abriam uma conta em um
banco e entregavam o cartão a
uma pessoa de confiança do se-
nador que sacava os salários e
benefícios a que teriam direito.

Em troca, elas recebiam uma
gratificação que, às vezes, não
chegava a 10% do salário. Se-
gundo a Veja, a prática começou
em janeiro de 2016 e funcionou
até março deste ano. O senador
presidiu a Casa de 2019 a 2021.

Os relatos à revista foram fei-
tos pelas próprias mulheres.

Marina Ramos Brito dos San-
tos, Lilian Alves Pereira Braga,
Erica Almeida Castro, Larissa Al-
ves Braga, Jessyca Priscylla de
Vasconcelos Pires e Adriana
Souza de Almeida dizem que
aceitaram a proposta pois passa-
vam por dificuldades financeiras
e estavam desempregadas.

Marina, que diz ter sido exo-
nerada sem aviso prévio quando
estava grávida, contou que o con-
vite para atuar no esquema foi
feito pelo próprio Alcolumbre.

"O senador me disse assim:
'Eu te ajudo e você me ajuda'.
Estava desempregada. Meu sa-
lário era mais de 14 mil, mas to-
pei receber apenas 1 350 reais. A
única orientação era para que
eu não dissesse para ninguém
que tinha sido contratada no Se-
nado", relatou à revista.

Além de Marina, Larissa e Li-
lian foram dispensadas do gabi-
nete durante a gravidez. Elas en-
traram com uma ação na Justiça
contra Alcolumbre, na qual ane-
xaram documentos que mos-
tram o vínculo que tiveram com
o gabinete do parlamentar.

Entre os documentos, de
acordo com a revista, há extra-
tos bancários que comprovam
que alguém realizava os saques
das contas das ex-funcionárias
assim que o pagamento era cre-
ditado. As retiradas eram feitas

em um caixa eletrônico que fica
a 200 metros do gabinete do se-
nador.

Atualmente, Alcolumbre pre-
side a CCJ (Comissão de Consti-
tuição, Cidadania e Justiça),
uma das mais importantes do
Senado. Nos últimos meses, ele
tem sido criticado por travar a
votação da indicação de André
Mendonça para o STF (Supremo
Tribunal Federal).

Ainda na nota, ele afirmou
que a reportagem se trata de
uma "orquestração por uma
questão política e institucional
da CCJ e do Senado Federal".

O esquema da "rachadinha",
que consiste na prática de um
servidor público ou prestador de
serviços da administração des-
viar parte de sua remuneração a
políticos e assessores, também já
foi denunciada em outros gabi-
netes, como no caso do senador
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ),
quando era deputado estadual
no Rio, e no do vereador Carlos
Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Damares volta atrás e inclui 
sociedade civil na revisão do PNDH
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Huma-
nos, comandado por Damares
Alves, voltou atrás em decisão
de fevereiro e incluirá a socieda-
de civil no grupo de revisão do
PNDH (Programa Nacional dos
Direitos Humanos).

A decisão foi publicada pela
pasta em portaria nesta sexta-

feira que prorroga até 30 de ju-
nho de 2022 os trabalhos técni-
cos do grupo designado para su-
gerir as alterações no texto de
2009 do PNDH -o prazo inicial
venceria na nesta segunda-feira.

O texto prevê a convocação
de Conselhos de Direitos vincu-
lados à pasta e a outros órgãos
públicos a participarem como
convidados das reuniões do gru-
po de trabalho. Até a publicação

da portaria nesta sexta, apenas
representantes da pasta de Da-
mares e membros de secretarias
estaduais de direitos humanos
podiam participar da análise do
texto do programa.

Em fevereiro, quando infor-
mou que faria a revisão do
PNDH, o Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Huma-
nos excluiu do debate a socieda-
de civil, o que gerou protestos.

Mais de duzentas entidades
emitiram nota pedindo a revo-
gação da portaria e classifica-
ram a decisão de Damares como
"arbitrária".

O PNDH, feito para efetivar
políticas públicas alinhadas
com o sistema internacional de
Direitos Humanos, do qual o
Brasil faz parte, estabelece me-
didas em áreas como segurança,
educação e direitos de minorias.

PROGRAMA

Despejos continuam nos estados
mesmo com veto do STF
IDEÍDES GUEDES/FOLHAPRESS

Ângela dos Santos, 37, en-
trou em desespero quando os
tratores chegaram para demolir
a casa que havia construído
uma semana antes, na ocupa-
ção Alto das Dunas, na periferia
de Fortaleza.

Ela tentou recuperar o que ha-
via sobrado entre entulhos e
poeira naquela manhã do dia 22
de setembro –as ripas e as pou-
cas telhas intactas, que ainda não
terminou de pagar, levou para a
casa de uma prima, onde está
com os quatro filhos e o genro.

A ação de despejo na capital
do Ceará ocorreu de forma irre-
gular, assim como em outras ca-

pitais e cidades de regiões me-
tropolitanas do país. Isso por-
que uma decisão do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) de junho
havia suspendido os despejos
em imóveis urbanos durante a
pandemia.

Em julho, o Congresso apro-
vou um projeto que manteve a
proibição de despejos até o fim
do ano. No mês seguinte, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) vetou a legislação, mas em
setembro o Congresso decidiu
derrubar o veto. Como a lei não
havia sido publicada desde ju-
lho (portanto, nem o veto nem
sua derrubada), o que valia en-
tão era a decisão do STF proi-
bindo qualquer despejo.

Quase 20 mil famílias foram
removidas durante a pandemia
no Brasil,  segundo dados da
Campanha Despejo Zero, que
reúne entidades e movimentos
sociais pelo país.

A entidade também compu-
tou 93.485 ameaçadas de despe-
jo até agosto deste ano. Rio de
Janeiro (4.862), São Paulo
(4.622) e Amazonas (3.080) lide-
ram o ranking de remoções
identificadas.

O caso mais recente é o de
Porto Velho. Na última terça-fei-
ra, agentes de segurança come-
çaram a cumprir ordem de des-
pejo e mandados de reintegra-
ção de posse nos acampamen-
tos Tiago Campin dos Santos e

Ademar Ferreira, na zona rural
da capital de Rondônia, em uma
área que tem um trecho público
e um privado.

Pelo menos 800 famílias, que
chegaram durante a pandemia,
viviam no local, segundo a De-
fensoria Pública. Parte deles es-
tá sendo abrigado em uma esco-
la que fica a 10km do local.

Em vídeo feito por moradores,
uma das despejadas reclama das
condições precárias na escola, já
que 300 pessoas foram ali aloca-
das. "Não tem mais comida. Não
tem água limpa. Estamos preci-
sando de alimento, leite e remé-
dio para as crianças. Várias
crianças estão com sintomas ma-
lária", diz ela na gravação.

PANDEMIA

PM lançará aplicativo
190 e terá rede 4G

LICITAÇÃO

A Polícia Militar de São Paulo
lançará no mês de novembro
uma licitação para adquirir uma
rede exclusiva 4G que poderá ser
usada pelas polícias no estado.
No mês seguinte, em dezembro,
planeja lançar um aplicativo pa-
ra celular do número 190, atual-
mente para contato da popula-
ção com a PM por telefone, du-
rante as comemorações dos 190
anos da corporação.

Segundo o coronel Francisco
Alves Cangerana Neto, diretor
de Tecnologia da Informação e
Comunicação da Polícia Militar,
o projeto do aplicativo já está em
desenvolvimento e deve desafo-
gar a central do 190 que hoje
atende cerca de 60 mil chama-
dos por dia. "Tende a melhorar o
tempo de resposta (da ocorrên-
cia)", afirma.

Inicialmente, o aplicativo se-
rá destinado apenas às ocorrên-
cias de maior incidência, tais co-
mo perturbação de sossego, de-
sinteligência (briga) e em caso
de suspeitos.

Segundo o coronel Cangera-
na, a proposta não é a de extin-
guir o serviço de atendentes do
190 existente hoje, mas o de ofe-
recer uma nova tecnologia para
facilitar os chamados. "Será um
canal direto", afirma.

Projetos semelhantes de apli-
cativos do 190 já estão em fun-
cionamento no Espírito Santo e
Paraná.

A PM já conta com um aplica-
tivo para tentar coibir violência
doméstica. O SOS Mulher é uma
espécie de "botão do pânico" pa-
ra agilizar o socorro às vítimas
que contam com medidas prote-
tivas expedidas pela Justiça.

Planejada há quase dez anos,

a proposta de ter uma rede pró-
pria de dados e voz para a PM de
São Paulo finalmente deverá sair
do papel, a partir do segundo se-
mestre de 2022.

Um edital deve ser lançado
em novembro próximo. A em-
presa contratada fornecerá as
antenas e equipamentos neces-
sários para a rede, num contrato
de 30 meses. A PM vem realizan-
do reuniões com as operadoras
de telefonia para discutir o pro-
jeto. Inicialmente devem ser dis-
ponibilizados 15 mil pontos de
acesso. Eles serão usados inicial-
mente no centro expandido da
cidade de São Paulo. Entre os
empregos, estão o acompanha-
mento em tempo real de mani-
festações.

Com a rede própria, o coronel
afirma que a comunicação dos
policiais com a central será me-
lhor, e, consequentemente, isso
deve facilitar o atendimento às
pessoas.

A interrupção ou mesmo
queda de sinal -que pode, em úl-
tima instância, impedir que o
policial na rua receba as comu-
nicações por celular- é comum,
principalmente em aglomera-
ções provocadas por manifesta-
ções e também em pontos de
grande fluxo de pessoas, como a
25 de Março.

A rede também pode melho-
rar o trabalho do projeto "Olho
Vivo", que tem nas câmeras que
filmam as ações policiais uma de
suas principais vitrines. Recen-
temente, a Justiça anunciou que
terá acesso às imagens geradas
pelos equipamentos para serem
usadas nas audências de custó-
dia no Fórum Criminal da Barra
Funda.

YouTube remove nova live de
Bolsonaro no canal do filho ‘02’
ANNA SATIE/FOLHAPRESS

O YouTube removeu nesta
sexta-feira a transmissão ao vivo
do presidente Jair Bolsonaro
desta semana dos canais do ve-
reador Carlos Bolsonaro (Repu-
blicanos) e no programa da Jo-
vem Pan, "Os Pingos nos Is".

De acordo com a empresa, é
proibida a publicação de "con-
teúdos de criadores que estejam
sob alguma restrição." "O canal
do presidente Jair Bolsonaro se-

gue temporariamente suspenso,
impedido de enviar vídeos com
novos conteúdos ou fazer trans-
missões ao vivo, de acordo com a
nossa política de alertas e avi-
sos", disse a companhia em nota.

Na semana passada, a plata-
forma tirou do ar a live do último
dia 21 e suspendeu a conta do
presidente por sete dias. Naquele
vídeo, o presidente fez alegações
falsas sobre a vacinação contra
Covid-19, inclusive de que ela es-
taria associada à Aids, o que con-

traria as diretrizes do site.
Como esse foi o segundo ví-

deo do canal que foi removido
por violar a política do YouTube,
a empresa restringiu a página de
Bolsonaro de postar conteúdos
novos e fazer transmissões ao vi-
vo por uma semana.

Em julho deste ano, um vídeo
em que o presidente contesta a
função das máscaras na dimi-
nuição do contágio já havia sido
retirado.

A assessoria do YouTube ex-

plicou que, caso Bolsonaro in-
frinja novamente as regras, não
poderá publicar conteúdos por
14 dias. Se, ainda assim, isso se
repetir dentro de 90 dias, o canal
será removido permanente-
mente.

A transmissão daquele dia
também foi retirada pelo Face-
book e Instagram, que justifica-
ram que o vídeo atentava contra
as diretrizes. O vídeo desta se-
mana ainda está disponível nos
dois sites.

FAKE NEWS
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Procuradora disputará governo de NY 
A procuradora-geral de Nova

York, Letitia James, 63, responsá-
vel por supervisionar o inquérito
que investigou assédios sexuais
cometidos pelo ex-governador
Andrew Cuomo, afirmou nesta
sexta-feira que vai concorrer às
primárias do Partido Democrata
para o governo do estado.

O anúncio de James vem um
dia após Cuomo, 63, se tornar alvo
de uma acusação criminal de con-
travenção sexual por ter apalpado
partes íntimas de uma ex-funcio-
nária. Meses antes, em agosto, o
democrata renunciou ao cargo,
pressionado por membros do pró-
prio partido e pela possibilidade
de abertura de um processo de
impeachment.

James deve disputar as primá-
rias democratas com Kathy Ho-
chul, 63, vice de Cuomo que assu-
miu o governo de Nova York após
a renúncia do governador e se tor-
nou a primeira mulher a ocupar o
posto. Em um cenário em que
vencesse a disputa interna e tam-
bém a corrida eleitoral, a hoje pro-
curadora-geral, que foi a primeira
mulher negra eleita para um cargo
estadual no estado, também seria
pioneira ao se tornar a primeira
governadora negra dos EUA.

"Estou concorrendo ao cargo
de governadora de Nova York por-
que tenho experiência, visão e co-
ragem para enfrentar os podero-
sos em nome de todos os nova-
iorquinos", escreveu em uma rede
social ao anunciar a candidatura.
Junto, está um vídeo no qual, en-
tre outras coisas, James diz que
processou a administração do ex-
presidente Donald Trump 76 ve-
zes. "Mas quem está contando?",
indaga.

CASO DE ASSÉDIO

Total de fuzis
apreendidos
no Rio sobe
27% em 2021

O número de fuzis apreen-
didos por forças de segurança
no Rio de Janeiro nos nove pri-
meiros meses de 2021 subiu
27,5% quando comparado ao
mesmo período do ano ante-
rior, de acordo com o ISP (Ins-
tituto de Segurança Pública)

De janeiro a setembro deste
ano, foram apreendidos 278
fuzis no estado do Rio de Janei-
ro -contra 218 apreensões no
mesmo período de 2021.

Ainda segundo o ISP, nos
nove primeiros meses de 2021,
o número de armas totais, e
não apenas de fuzis, apreendi-
das por forças de segurança no
Rio subiu 9% quando compa-
rado ao mesmo período do
ano passado.

De janeiro a setembro de
2021, foram apreendidas 5.306
armas no Rio de Janeiro -con-
tra 4.858 no mesmo período de
2020, uma alta de 9,2%-, sendo
que 496 apreensões foram fei-
tas apenas em setembro -con-
tra 440 no nono mês do ano
passado, o que representa au-
mento de 12,7%.

Os dados do ISP, ligado ao
governo do estado, sob gestão
Cláudio Castro (PL-RJ), são
atualizados mensalmente com
números relativos à segurança
pública no Rio de Janeiro.

Na semana passada, o insti-
tuto apontou que 75% dos cri-
mes de feminicídio no Rio em
2020 ocorreram dentro de ca-
sa. Em setembro, o órgão tam-
bém levantou que, entre 2016
e 2020, a maioria dos policiais
mortos de forma violenta no
estado estava de folga.

O ISP também atualizou os
dados de setembro do estado
sobre roubos de carga, de veí-
culos e na rua -roubo a tran-
seunte, roubo de aparelho ce-
lular e roubo em coletivo. Em
comum, os três caíram.

Nos nove primeiros meses
de 2021, foram registrados
3.353 casos de roubos de carga
no Rio de Janeiro -queda de
12,6% quando se compara
com o que foi registrado no pe-
ríodo homólogo de 2020, com
3.838 ocorrências.

No tocante aos roubos de
rua, foram registrados 51.488
casos no Rio nos três primeiros
trimestres de 2021. Compa-
rando os dados com o que foi
registrado no mesmo período
de 2020, com 54.641 ocorrên-
cias, houve uma queda de
5,8%.

Já sobre os roubos de veícu-
los, 19.107 casos foram regis-
trados entre janeiro e setem-
bro de 2021 no estado -uma re-
dução menor quando se com-
para os números com o perío-
do homólogo de 2020, com
19.145 ocorrências, de apenas
0,2%.

CRIMINALIDADE

RJ repassa 
R$ 284 mi
para os 92
municípios 

O Governo do Estado re-
passou nesta semana R$ 284
milhões para os 92 municí-
pios fluminenses. O depósito
feito pela Secretaria de Fa-
zenda refere-se ao montante
arrecadado no período de 18
a 22 de outubro. Os valores
correspondem à distribuição
de parte da arrecadação de
royalties do petróleo e dos
tributos IPI, ICMS e IPVA às
administrações municipais.

O total depositado no mês
de outubro foi de R$ 1,01 bi-
lhão. Desde o início deste
ano, ao adicionar as cotas-
parte e os repasses relaciona-
dos às transferências federais
e à receita diretamente arre-
cadada pelo Estado, os muni-
cípios receberam um total
acumulado de R$ 12,33 bi-
lhões.

RECURSOS

EUA querem que Brasil
reduza vistos humanitários
para conter migração
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

P
ara tentar conter a atual
crise migratória nos Esta-
dos Unidos, o governo de

Joe Biden passou a defender
que o Brasil aumente o rigor na
concessão de vistos humanitá-
rios e de reunião familiar para
haitianos.

Segundo interlocutores, Was-
hington considera que uma
eventual redução no número
desses vistos tende a diminuir o
fluxo de cidadãos do Haiti que
cruzam as Américas rumo à fron-
teira sul dos EUA, já que parte dos
detidos tentando entrar de ma-
neira irregular no território ame-
ricano inicia a jornada no Brasil.

A avaliação é que o fortaleci-
mento de controles migratórios
no Brasil e em outras nações lati-
no-americanas, caso do Chile,
também apontado como origem
dos haitianos, deve desencorajar
pessoas que planejam ingressar
nesses países apenas com o obje-
tivo de tentar migrar para os EUA
pouco depois.

A preocupação de Washington
foi manifestada, de forma genéri-
ca, pelo secretário de Estado ame-
ricano, Antony Blinken, durante
reunião realizada na semana pas-
sada em Bogotá, na Colômbia.

Ele não citou o Brasil na oca-
sião, mas pediu a cooperação de
todos os países da região no en-
frentamento da atual crise mi-
gratória.

"Nós temos de fortalecer o
controle das fronteiras, por
exemplo, por meio da exigência
de vistos e do controle meticulo-
so da entrada em casos em que a
dispensa de vistos estimula, de
forma não intencional, a migra-
ção irregular", disse. "Nós temos
de melhorar os processos de asilo
para que as pessoas que têm ape-
los [por refúgio] válidos possam
ser ouvidas rapidamente."

A crise foi evidenciada na se-
mana passada, quando os dados
do Serviço de Alfândegas e Prote-
ção das Fronteiras (CBP, na sigla

em inglês) relativos ao ano fiscal
de 2021, encerrado em setembro,
foram divulgados, mostrando o
recorde de mais de 1,7 milhão de
detenções na fronteira com o
México.

A cooperação bilateral para
enfrentar a situação foi discutida
ainda em uma visita a Brasília,
também na semana passada, da
secretária-adjunta de Assuntos
Internacionais do Departamento
de Segurança Nacional dos EUA,
Serena Hoy.

Procurado, o Itamaraty negou
que os americanos tenham mani-
festado preocupação com o nú-
mero de vistos humanitários con-
cedidos pelo Brasil a cidadãos
haitianos.

"O governo brasileiro consi-
dera que os vistos para acolhida
humanitária a cidadãos do Haiti
são concedidos com o máximo
rigor, em conformidade com os
parâmetros estabelecidos pela
portaria interministerial núme-
ro 13, de 2020", afirmou o minis-
tério, em nota.

A embaixada dos EUA, por
sua vez, argumentou que "aju-
dar a conter o fluxo de indiví-
duos que procuram utilizar paí-
ses terceiros como ponto de par-
tida para fazer uma viagem ile-
gal é um aspecto importante"
dos esforços para conter a onda
de migração irregular.

"A atual situação migratória
sem precedentes é um desafio re-
gional que exige que todos nós
encontremos novas soluções e
novas formas de cooperação, no
âmbito das leis de cada país e dos
nossos compromissos interna-
cionais."

O Brasil emitiu neste ano cerca
de 3.300 vistos de acolhida huma-
nitária para haitianos e 800 de
reunião familiar. Em 2018, foram
3.000 vistos humanitários, núme-
ro que subiu para aproximada-
mente 5.500 por ano em 2019 e
2020. A comunidade haitiana no
Brasil é de aproximadamente 120
mil pessoas, segundo interlocu-
tores no governo.

Esse tipo de acolhida é similar

à que foi ofertada recentemente a
cidadãos do Afeganistão.

Haitianos estão entre as prin-
cipais nacionalidades de detidos
na fronteira americana. Do 1,7
milhão de pessoas barradas no
ano fiscal de 2021, 608 mil eram
mexicanas e, na sequência, em
um agrupamento de 367 mil
apreendidos de "outras naciona-
lidades", segundo o CBP, estão ci-
dadãos do país caribenho e brasi-
leiros, entre outros.

O número criou um problema
para Biden. Primeiro, com as ce-
nas de caos de milhares de mi-
grantes amontoados em um
acampamento sob uma ponte no
Texas e de agentes de fronteira
ameaçando pessoas com as ré-
deas de cavalos. Depois, o demo-
crata acelerou as deportações,
mas enfrentou críticas pelas de-
voluções feitas ao país mais po-
bre das Américas -que enfrenta
também uma grave crise política
e econômica.

No final de setembro, Blinken
pediu ao chanceler brasileiro,
Carlos França, que o Brasil acei-
tasse receber haitianos que te-
nham algum vínculo com o país -
seja um registro nacional de es-
trangeiro válido ou filhos brasilei-
ros. Pessoas nessas condições
não têm impedimento para in-
gressar.

Os americanos também son-
daram a possibilidade de ampliar
as hipóteses em que os cidadãos
do Haiti deportados poderiam
ser levados ao Brasil, mas o go-
verno de Jair Bolsonaro (sem par-
tido) rejeitou a proposta.

De acordo com interlocutores,
a atual prioridade do Itamaraty
no tema é dar assistência a crian-
ças nascidas no Brasil que foram
deportadas pelos americanos pa-
ra o Haiti por não terem docu-
mentos que comprovassem a na-
cionalidade. Elas foram detidas
junto dos pais tentando atraves-
sar a fronteira pelo México.

Autoridades brasileiras esti-
mam que haja cerca de 80 crian-
ças brasileiras de pais haitianos
na nação caribenha.

HAITIANOS

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Manhã Tarde Noite
05:09 18:04
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Fiéis 
defuntos

Acomemoração dos fiéis defuntos é celebrada um dia após
a Festa de Todos os Santos, para mostrar que as duas festas

litúrgicas estão ligadas intimamente pela fé e pela esperança
no destino eterno da criatura humana. Através da Solenidade
de Todos os Santos, renovamos o nosso compromisso de cami-
nhar para a santidade, nos preparando para a festa do encontro
definitivo com Deus. Os santos nos lembram que a meta foi al-
cançada, e que agora não precisam mais da fé e da esperança,
porque tudo agora é amor e caridade, porque “Deus é amor e
quem ama permanece em Deus” (1Jo 4,16).

Já a solenidade dos fiéis defuntos nos mostra que a morte é o
“último inimigo a ser vencido” (1Cor 15,26), e a vitória sobre a
morte é o critério da esperança de todos os batizados. Se Jesus
ressuscitou, também para nós iremos. A morte não pode ser o
ponto final, mas o início de uma nova jornada, da vida em
Deus. Somos unidos com Jesus na vida e somos unidos com
Ele na morte. Jesus é a Ressurreição e a Vida: unir-se a Ele signi-
fica não morrer, não parar de existir diante de Deus, embora o
corpo morra e se decomponha, voltando a ser pó.

A morte, do ponto de vista meramente humano, é conside-
rada como um ponto final, como se tudo tivesse terminado. No
entanto, para os que creem em Cristo Ressuscitado, a resposta
é totalmente diferente: “A vida não é tirada, mas transforma-
da”. O livro da Sabedoria nos afirma que a morte é o começo do
“estar nas mãos de Deus”, Ele que nunca tem fim, pois é eterno.
A morte é a ponte entre a vida terrena e passageira para a belís-
sima vida celeste, divina e eterna.

Com a morte é desfeito o nosso corpo mortal, mas nos é da-
do, nos céus, um corpo imperecível, incorruptível, eterno, per-
feito, porque Ele aceitou morrer na cruz para livrar a todos da
morte. Ele entregou de boa vontade a sua vida, para que pudés-
semos viver eternamente. Cristo conseguiu a vitória sobre a
morte e levou a criatura a participar da vida incorruptível e
eterna de Deus. Deus, que nos dá a vida, nos oferece a salvação,
nos acolhendo de braços abertos, pelos méritos de nossa cami-
nhada terrena, na comunhão perfeita com Ele, a chamada co-
munhão dos santos.

A liturgia de Finados nos mostra que o céu existe e é eterno,
que o inferno existe e é eterno, que o purgatório existe, mas não
é eterno. Significa que podemos rezar por todos aqueles que
morreram e que ainda se encontrem no purgatório, para que
as nossas orações ajudem para que entrem definitivamente no
céu, pois quem está no purgatório não pode ir ao inferno, mas
somente ao céu.

Hoje, rezamos pela Igreja Triunfante, ou seja, por todos
aqueles que já estão no céu, mas também pela Igreja Padecen-
te, por aqueles santos que estão em fase de acabamento, de po-
limento, aqueles que estão a caminho da santidade através do
purgatório. Queremos fazer memória dos pais que nos deram a
vida e a fé cristã; dos irmãos, irmãs e amigos que lembramos
com a grata saudade, por tudo o que bem fizeram pela nossa
Igreja, pela nossa família e pela nossa sociedade.

Fiéis defuntos foram pessoas que viveram a sua fé e que,
portanto, seguiram aquilo que o Senhor os ensinou. Fides –
fiéis, vem de fé. Tiveram fé na Palavra, fé na vida do Senhor,
entregaram-se a Ele, acreditaram na Escritura, entregaram
toda a sua existência para seguir os ensinamentos. São fiéis –
cheios de fé!

E defuntos? Defunto é aquele que cumpriu a sua missão.
Vem de um verbo bonito do latim que significa cumprir, reali-
zar ao extremo. Pode ser com um ano, com um mês, vinte, qua-
renta, cem anos. A missão não tem anos.

Ninguém vai colocar um ramalhete de flores sobre o nada.
Sobre o nada, nada! Se acreditamos que nos túmulos não existe
nada, que quem morreu não significa nada, para que então va-
mos aos cemitérios? Se vamos e se depositamos uma flor, mes-
mo sem rezar, mesmo sem fé, o gesto de colocar uma flor já é
um vislumbre, pequeno que seja, de que há algo além, de que
não queremos que a vida seja arrancada de nós de uma manei-
ra total. Não suportamos a morte como uma separação total.
Queremos segurar alguma coisa. Aí vem a fé cristã que traz essa
realidade em toda a sua clareza. É o Senhor que nos diz que
quem vai para essa luz não desaparece nunca.

Queremos pedir a Deus que dê o descanso eterno àqueles
que morreram na sua paz. Que vivam no teu amor aqueles que
amaste, aqueles que te amaram. Não esqueças o bem que fize-
ram a si e aos outros. Esqueça todo o mal que praticaram, risca
os pecados do teu livro da vida e conceda a todos os que ador-
meceram na Tua paz, a graça de estarem unidos a nós pela Pa-
lavra e pela Eucaristia. Jesus terminou a sua vida terrena dizen-
do: “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,46).

Nesse triste contexto pandêmico da Covid-19, no qual nosso
país chora os mais de 600 mil mortos, nos solidarizamos e reza-
mos com cada família neste dia, para que as alegrias eternas se
façam presentes no coração daqueles que mais são frágeis e
vulneráveis. 

Começamos a nossa vida espiritual entregando-nos a Deus
no momento do batismo, reafirmamos essa entrega no mo-
mento da Crisma e durante toda a nossa vida. No final da nossa
vida terrena, também deveríamos ter a coragem de colocar-
nos nas mãos do nosso Pai do céu e morrer com a confiança de
uma criança que simplesmente dorme nos braços do seu pai
para acordar sob a contemplação do olhar amoroso do Eterno
Pai. Que nossos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, des-
cansem em paz! Amém!
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