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A dor da saudade e da dúvida                                                       por Dr.Roberto Aniche

O  assunto  é  delicado  e  triste.  Num  planeta  de  sete  bilhões  de  habitantes  em  constante
movimentação pessoas  simplesmente  desaparecem.  Muitas  vezes  são idosos,  que devido a
alterações da senilidade andam sem saber para onde, outras vezes são adolescentes revoltados
com a situação familiar ou uso de drogas que vão embora de seus lares. Porém, quando o
assunto é a criança, o desaparecimento toma outros rumos e consequências.

Nós, humanos, somos uma comunidade diferente de qualquer outra espécie. Num formigueiro
ou  numa  colmeia,  todas  as  vidas  servem somente  a  um propósito,  mas  para  nós,  seres
humanos não é bem assim. Cada um pensa de uma maneira e sempre se julga o dono da
verdade, independente ter ou não seus transtornos mentais, suas fantasias e seus fantasmas.

Por isso, o desaparecimento de qualquer criança se torna um problema social grave e porque
não  um  problema  de  saúde  pública?  O  problema  não  se  limita  somente  a  uma  criança
desaparecida, mas se estende a uma mãe, a uma família, a sociedade, a polícia, ao serviço de
saúde e tantas outras vertentes.

A BUSCA POR CRIANÇAS DESAPARECIDAS 

Independente das ações imediatas e locais, a busca recebeu o abraço e a solidariedade no
colecionismo. Selos, cartas, bilhetes de loteria, caixas de leite são mecanismos mais lentos que
a televisão, porém mais duradouros. Um telejornal gasta de um a dois minutos para dar uma
notícia de desaparecimento, mas uma carta ou um bilhete de loteria tem a imagem eternizada
por muito mais tempo.

CORREIOS NO MUNDO

Em junho de 2007 os Correios Britânicos passaram a colocar uma obliteração tipo flâmula no
envelope, ao lado dos selos, com os dizeres “Find Madeleine” e abaixo, em letras menores, o
site  www.findmadeleine.com, na maioria dos envelopes que são enviados para outros países
(Fig 1).

Em 2014  no Canadá, a The Missing Children’s Network com ajuda da Lowe Roche (empresa de
marketing e publicidade sediada em Ontário, Canadá),  criou selos personalizados colocando
neles os rostos das crianças desaparecidas em (Fig 2).

 Fig. 1 -  Inglaterra, Obliteração: “Find Madeleine”                       Fig. 2 – Canadá, selos personalizados

http://www.findmadeleine.com/


Entrando em seu segundo ano, a campanha Hope With Every Letter conta com um site, o
MissingKidsStamps.ca,  onde  é  possível  personalizar  selos  com  fotos  de  crianças  que
desapareceram, permitindo que estas imagens cheguem a todos os cantos do país e outros
países, através dos envelopes selados.

Em  julho  de  2007  o  Correio  Brasileiro  iniciou  um  trabalho  de  divulgação  de  crianças
desaparecidas. Os formulários de telegrama vão circular com fotos de crianças e adolescentes
desaparecidos em todo o Brasil. Em tamanho 3 x 4, as fotografias serão publicadas junto ao
telefone de informações 100, que é o Disque Denúncia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Inicialmente serão colocados etiquetas adesivas
nas correspondências aonde as crianças desapareceram com o apelo “Ajude a encontrá-los”,
sendo que posteriormente serão impressos nos formulários (Figs 3 e 4).

LOTERIAS

Em maio de 2005 o Ministério da Justiça do Brasil iniciou a distribuição de cartazes e folhetos
em todas as agências da Caixa Econômica Federal com imagens de crianças e adolescentes
desaparecidos.  Na segunda etapa autorizou a divulgação destas  fotografias em bilhetes de
loteria federal por 12 extrações totalizando 1,8 milhão de bilhetes distribuídos . A Campanha foi
intitulada “Esta saudade pode ter fim” (Fig 5). O site https://desaparecidos.mj.gov.br  traz mais
informações sobre desaparecimentos e ações efetivas. 

Segundo  a  Secretaria  Especial  dos  Direitos
Humanos, o número de desaparecimentos chega
a  40  mil  por  ano  (50  mil  segundo  o  SOS
Criança),  sendo  que  10  mil  somente  em São
Paulo. 

INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS – CAIXAS DE LEITE

Histórico - Na manhã de sexta-feira de 25 de maio de 1979, um menino chamad Etan Kilil Patz,
de 7 anos saiu de casa para pegar o ônibus escolar sozinho pela primeira vez desacompanhado.
No entanto, ele nunca chegou até a parada de ônibus. Sua mãe, ao perceber que ele não

Fig 3 - Telegrama de São Paulo, SP enviado em 21 
de julho de 2009

Fig 4 - Envelope enviado de Santarém, Pará para São 
Paulo, SP em 4 de setembro de 2009

https://desaparecidos.mj.gov.br/


retornou da escola, ligou para a polícia. Mesmo após uma uma longa busca envolvendo cerca
de 100 policiais e vários cães farejadores, ele não foi encontrado.

A sua família, que morava no SoHo, em Manhattan, não mudou de endereço até 2019, na
esperança de que um dia Etan voltasse ou que alguém viesse dar notícias sobre a criança.

A história comoveu o mundo, assim como a da
menina Madeleine. O menino Etan foi o primeiro
a aparecer em caixas de leite na esperança de
ser encontrado (Fig 6). Em homenagem a Etan,
o  dia  25  de  maio  foi  declarado  como  o  Dia
Nacional  das  Crianças  Desaparecidas  (National
Missing  Children's  Day)  pelo  Presidente
americano Ronald Reagan em 1983. Hoje este
dia é considerado no mundo todo como o Dia
Internacional das Crianças Desaparecidas.

Fig 6 – Etan Kilil Patz e caixa de leite contendo 
sua fotografia e informações
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