
TESOURO

Dívida Pública se aproxima de R$ 5,5 tri
Mesmo com queda expressiva das emissões de títulos

públicos, a Dívida Pública Federal (DPF) subiu em agosto e
aproximou-se de R$ 5,5 trilhões. Segundo números divul-
gados ontem pelo Tesouro Nacional, a DPF passou de R$
5,396 trilhões em julho para R$ 5,481 trilhões em agosto, al-

ta de 1,57%. O Tesouro prevê que a DPF continuará subin-
do nos próximos meses. De acordo com a nova versão do
Plano Anual de Financiamento (PAF), apresentada no fim
de maio, o estoque da DPF deve encerrar 2021 entre R$ 5,5
trilhões e R$ 5,8 trilhões. A Dívida Pública Mobiliária (em

títulos) interna (DPMFi) subiu 1,59%, passando de R$ 5,155
trilhões em julho para R$ 5,237 trilhões em agosto. No mês
passado, o Tesouro emitiu R$ 44,78 bilhões em títulos a
mais do que resgatou. Também houve a apropriação de R$
37,37 bilhões em juros. PÁGINA 2

Cerca de cinco horas depois que o presidente Jair Bolsonaro disse
que discute maneiras de reduzir o preço dos combustíveis, a Petro-
bras convocou entrevista para reafirmar sua política de preços e ad-
mitiu que os valores podem ser elevados para corrigir a defasagem
atual. "Começo afirmando que não há nenhuma mudança na políti-
ca de preços da Petrobras", disse o presidente da estatal, Joaquim Sil-

va e Luna (foto). "Continuamos trabalhando da forma que sempre
trabalhamos", completou, defendendo que uma Petrobras forte con-
segue dar maior contribuição ao país. Na manhã de ontem, o presi-
dente Jair Bolsonaro afirmou que havia se reunido com o ministro
Bento Albuquerque (Minas e Energia) para discutir formas de dimi-
nuir o preço dos combustíveis "na ponta da linha". PÁGINA 2

CPI vai ouvir
advogada 
de médicos e
Luciano Hang 

COVID-19

A CPI da Covid ouve nesta
semana a advogada Bruna Mo-
rato, representante dos médi-
cos da Prevent Senior que rea-
lizaram denúncias contra a
empresa, além do empresário
Luciano Hang, dono das lojas
Havan e apoiador do presiden-
te Jair Bolsonaro. As falas de-
vem servir para aprofundar
apurações sobre supostas irre-
gularidades em unidades da
operadora e possível elo entre
o governo federal e entes pri-
vados para promover trata-
mento sem eficácia para Co-
vid-19. O primeiro depoimen-
to será o da advogada, hoje.
Um dossiê entregue à CPI por
15 médicos que trabalharam
na Prevent, representados pela
defensora, aponta que pacien-
tes e parentes não eram con-
sultados sobre a administra-
ção de medicamentos do cha-
mado "kit Covid". Em particu-
lar, o documento menciona
suposta mudança nos pron-
tuários do médico Anthony
Wong e Regina Hang, mãe de
Luciano Hang. PÁGINA 3

COMBUSTÍVEIS

Petrobras ignora ‘função social’ 
e seguirá com reajuste de preços

ABRASIL

Transplantes
em São Paulo
aumentam
52% em 2021

DOAÇÃO
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Confiança da
indústria de
construção tem
forte recuo

CNI

PÁGINA 2

FORÇAS ARMADAS Bolsonaro admite que
ordens absurdas suas
não seriam cumpridas

O presidente Jair Bolsonaro (foto) afirmou ontem que as Forças
Armadas não cumpririam "uma ordem absurda" dada por ele. A
declaração ocorreu no Palácio do Planalto, durante cerimônia
alusiva aos mil dias de seu governo. "As Forças Armadas estão
aqui. Elas estão ao meu comando, sim, ao meu comando. Se eu
der uma ordem absurda, elas vão cumprir? Não. Nem a mim nem
a governo nenhum. E as Forças Armadas têm que ser tratadas com
respeito", disse. "Quando criaram a (pasta da) Defesa em 1999
não foi por uma necessidade militar, foi por uma imposição políti-
ca, para tirar os militares deste prédio (Palácio do Planalto)",
acrescentou o presidente. PÁGINA 3
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PETRORIO ON NM 23.11 +5.09 +1.12
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BRADESCO PN N1 20.87 +3.01 +0.61
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PETROBRAS PN N2 27.14 +0.89 +0.24

ITAUUNIBANCOPN N1 29.05 +2.61 +0.74

BRADESCO PN N1 20.87 +3.01 +0.61

GERDAU PN N1 26.72 +0.38 +0.10

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Índice Bovespa 113.583,01 +0,27

Dow Jones 34.869,37 +0,21

NASDAQ Composite 14.969,969 -0,52

Euro STOXX 50 4.168,38 +0,29

CAC 40 6.650,91 +0,19

FTSE 100 7.063,4 +0,17

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,27% / 113.583,01 / 300,34 / Volume: 30.792.216.035 / Quantidade: 3.814.923
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Economia

Dólar sobe pela quarta
vez seguida; Bovespa
fecha em alta de 0,27%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Em meio a tensões no mer-
cado doméstico e externo, o
dólar subiu pelo quarto dia se-
guido e voltou a fechar no
maior valor em mais de um
mês. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em le-
ve alta, beneficiada pela valori-
zação das commodities (bens
primários com cotação inter-
nacional).  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,379, com
alta de R$ 0,035 (+0,66%). A co-
tação iniciou o dia em baixa,
chegando a cair para R$ 5,31
nos primeiros minutos de nego-
ciação, mas inverteu a tendên-
cia e passou a subir ainda du-

rante a manhã, até fechar próxi-
ma da máxima do dia.

A moeda norte-americana
está no maior nível desde 20 de
agosto, quando havia encerra-
do a R$ 5,385. A divisa acumula
valorização de 4% apenas em
setembro. Em 2021, a alta acu-
mulada chega a 3,66%.

No mercado de ações, o dia
foi menos instável. O Índice Bo-
vespa (Ibovespa), alternou altas
e baixas ao longo da sessão,
mas fechou aos 113.583 pontos,
com alta de 0,27%. O indicador
teve ajuda de ações de empre-
sas exportadoras de minérios e
de petróleo, beneficiada pela
valorização global das commo-
dities, e de papéis de institui-
ções financeiras.
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TESOURO

Dívida Pública sobe 1,57%
e se aproxima de R$ 5,5 tri
M

esmo com queda
expressiva das
emissões de títulos

públicos, a Dívida Pública Fede-
ral (DPF) subiu em agosto e
aproximou-se de R$ 5,5 trilhões.
Segundo números divulgados
ontem pelo Tesouro Nacional, a
DPF passou de R$ 5,396 trilhões
em julho para R$ 5,481 trilhões
em agosto, alta de 1,57%.

O Tesouro prevê que a DPF
continuará subindo nos próxi-
mos meses. De acordo com a
nova versão do Plano Anual de
Financiamento (PAF), apresen-
tada no fim de maio, o estoque
da DPF deve encerrar 2021 entre
R$ 5,5 trilhões e R$ 5,8 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi) su-
biu 1,59%, passando de R$ 5,155
trilhões em julho para R$ 5,237
trilhões em agosto. No mês pas-
sado, o Tesouro emitiu R$ 44,78
bilhões em títulos a mais do que
resgatou. Também houve a
apropriação de R$ 37,37 bilhões
em juros. Por meio da apropria-
ção de juros, o governo reco-
nhece, mês a mês, a correção
dos juros que incide sobre os tí-
tulos e incorpora o valor ao esto-
que da dívida pública.

Depois de mais de um ano su-
perando os R$ 100 bilhões men-
sais, as emissões começaram a
cair. Em agosto, o Tesouro emitiu
R$ 70,69 bilhões, o menor nível

de emissão desde abril de 2020,
quando o mercado ficou parcial-
mente paralisado após o início
da pandemia da Covid-19. Os
resgates da DPMFi somaram R$
25,91 bilhões, influenciados
principalmente pelo vencimento
de R$ 24,11 bilhões em títulos
corrigidos por índices de preços.

A alta também foi impulsio-
nada pela Dívida Pública Fede-
ral externa (DPFe), que subiu
1,09%, passando de R$ 240,87
bilhões em julho para R$ 243,51
bilhões em agosto. O principal
fator foi a assinatura de finan-
ciamentos estrangeiros de R$
1,34 bilhão no mês passado. A
valorização de 0,42% do dólar
em agosto também contribuiu
para a elevação.

Nos últimos meses, o Tesou-
ro tinha intensificado a emissão
de títulos públicos para recom-
por o colchão da dívida pública
(reserva financeira usada em
momentos de turbulência ou de
forte concentração de venci-
mentos). Essa reserva subiu de
R$ 1,160 trilhão em julho para
R$ 1,227 trilhão em agosto.

Atualmente, o colchão cobre
quase um ano de vencimentos
da dívida pública. Nos próximos
12 meses, está previsto o venci-
mento de R$ 1,364 trilhão em tí-
tulos federais.

Nos primeiros meses da pan-
demia da covid-19, o governo

queimou parte desse colchão
para compensar a instabilidade
no mercado financeiro. Em
agosto do ano passado, o Banco
Central teve de repassar ao Te-
souro R$ 325 bilhões para ajudar
a recompor essa reserva. O res-
tante está sendo feito com as no-
vas emissões.

Em abril, a Emenda à Consti-
tuição do Novo Marco Fiscal,
originária da PEC Emergencial,
reforçou o colchão com mais R$
140 bilhões da desvinculação do
superávit de fundos públicos.

As altas recentes da taxa Selic
estão atraindo o interesse pelos
títulos corrigidos pelos juros bá-
sicos da economia e mudando a
composição da DPF. A propor-
ção de títulos vinculados à Selic
subiu de 35,67% para 36,11%. O
PAF prevê que o indicador feche
2021 entre 33% e 37%.

A fatia de títulos prefixados
(com rendimento definido no
momento da emissão) caiu de
32,05% para 31,86%. A nova ver-
são do PAF prevê que a fatia da
inflação na dívida pública en-
cerre o ano em uma faixa entre
31% e 35%.

A fatia de títulos corrigidos
pela inflação na DPF caiu leve-
mente, de 27,59% para 27,35%.
Composto por antigos títulos da
dívida interna corrigidos em dó-
lar e pela dívida externa, o peso
do câmbio na dívida pública fi-

cou praticamente estável, pas-
sando de 4,69% para 4,68%. Os
dois tipos de indexadores estão
dentro dos limites estabelecidos
pelo PAF para o fim de 2021, en-
tre 26% e 30% para os papéis vin-
culados à inflação e entre 3% e
7% para o câmbio.

As instituições financeiras se-
guem como principais detento-
res da Dívida Pública Federal in-
terna, com 31% de participação
no estoque. Os fundos de inves-
timento, com 24,1%, e os fundos
de pensão, com 22%, aparecem
em seguida na lista de detento-
res da dívida.

Apesar das turbulências no
mercado financeiro em agosto, a
participação dos não residentes
(estrangeiros) subiu levemente
de 9,7% em julho para 9,8% em
agosto. O percentual retornou ao
nível de março de 2020, no início
da pandemia da covid-19. Os de-
mais grupos somam 13,2% de
participação, segundo os dados
apurados no mês.

Por meio da dívida pública, o
governo pega dinheiro empres-
tado dos investidores para hon-
rar compromissos financeiros.
Em troca, compromete-se a de-
volver os recursos depois de al-
guns anos, com alguma corre-
ção, que pode seguir a taxa Selic
(juros básicos da economia), a
inflação, o dólar ou ser prefixada
(definida com antecedência).

MERCADOS

Petrobras ignora ‘função social’ e 
vai seguir com reajuste de preços 
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

Cerca de cinco horas depois
que o presidente Jair Bolsonaro
disse que discute maneiras de
reduzir o preço dos combustí-
veis, a Petrobras convocou en-
trevista para reafirmar sua polí-
tica de preços e admitiu que os
valores podem ser elevados para
corrigir a defasagem atual.

"Começo afirmando que não
há nenhuma mudança na políti-
ca de preços da Petrobras", disse
o presidente da estatal, Joaquim
Silva e Luna. "Continuamos tra-
balhando da forma que sempre
trabalhamos", completou, de-
fendendo que uma Petrobras
forte consegue dar maior contri-
buição ao país.

Na manhã de ontem, o presi-
dente Jair Bolsonaro afirmou que
havia se reunido com o ministro
Bento Albuquerque (Minas e
Energia) para discutir formas de
diminuir o preço dos combustí-

veis "na ponta da linha".
"Alguém acha que eu não

queria a gasolina a R$ 4 ou me-
nos? O dólar a R$ 4,50 ou me-
nos? Não é maldade da nossa
parte, é uma realidade. E tem
um ditado que diz 'nada não es-
tá tão ruim que não possa pio-
rar'. Nós não queremos isso por-
que temos um coração aberto",
declarou.

A entrevista da Petrobras foi
convocada após as declarações
do presidente. Nela, Silva e Luna
repetiu que a empresa ainda se-
gue a paridade internacional,
mas não repassa volatilidades
pontuais do cenário externo ao
consumidor brasileiro.

As ações da estatal, que ti-
nham iniciado o pregão desta
segunda subindo quase 2% im-
pulsionadas pela alta do petró-
leo, passaram a devolver os ga-
nhos ao longo da tarde, após as
declarações de Bolsonaro sobre
os preços dos combustíveis.

O temor de intervenção na
política de preços da Petrobras,
no entanto, se dissipou com a
entrevista coletiva da empresa,
e os papéis da estatal iniciaram
uma recuperação a tempo de
encerrar o pregão em alta de
0,89%.

A gestão de Silva e Luna redu-
ziu de forma abrupta o ritmo de
reajustes: a gasolina não é alte-
rada desde 12 de agosto e o die-
sel, desde 6 de julho. E, embora
o mercado financeiro defenda
que a política de paridade conti-
nua sendo seguida, a defasagem
dos preços internos só aumenta.

O diretor de Comercialização
e Logística da Petrobras, Cláudio
Mastella, reconheceu que há hoje
defasagem e disse que a empresa
avalia aumentos. "Pontualmente,
os preços estão sim defasados, o
que significa que estamos ava-
liando ajuste dos preços."

Segundo estimativa da Abi-
com (Associação Brasileira dos

Importadores de Combustí-
veis), o litro do diesel é vendi-
do no Brasil R$ 0,46 mais bara-
to do que a paridade de impor-
tação,  conceito que estima
quanto custaria para trazer o
produto do exterior. No caso
da gasolina, a diferença seria
de R$ 0,31 por litro.

E a pressão por reajustes ten-
de a crescer, já que analistas co-
meçam a rever para cima suas
projeções para a cotação inter-
nacional do petróleo. O banco
Goldman Sachs, por exemplo, já
fala em US$ 90 por barril até o
fim do ano, US$ 10 a mais do
que a estimativa anterior.

"O déficit atual entre oferta
e demanda é maior do que es-
perávamos, com a recuperação
da demanda após o impacto da
variante Delta mais rápida do
que o esperado e o suprimento
global permanecendo abaixo
do esperado", dizem os analis-
tas do banco.

COMBUSTÍVEIS

Confiança da indústria
de construção tem forte
queda em setembro

CNI

Setor de energia elétrica vai
cobrar agilidade do governo 
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

O setor de energia elétrica
vai cobrar celeridade do go-
verno Bolsonaro na imple-
mentação do mercado livre
durante a  discussão da au-
diência pública marcada para
hoje, na comissão de Minas e

Energia da Câmara dos Depu-
tados.

O projeto de lei que trata do
tema quer alterar o modelo re-
gulatório do setor, permitindo
a portabilidade das contas de
luz entre as distribuidoras e a
escolha do fornecedor de
energia pelo consumidor.

A Abraceel (Associação Bra-
sileira dos Comercializadores
de Energia), que vai participar
da audiência, defende que o
momento de preços altos é
propício para a mudança. "No
início do governo, o ministro
Bento Albuquerque disse que a
prioridade era abrir o mercado

MERCADO LIVRE

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (ICEI) da
indústria de construção  apre-
sentou forte queda em setem-
bro, recuando 5 pontos em rela-
ção ao apurado em agosto, infor-
mou ontem a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). Neste
mês, o índice ficou em 54,7, a
maior queda do índice desde
março de 2021. O índice varia de
zero a cem pontos. Valores aci-
ma de 50 pontos indicam con-
fiança do setor de indústria e
quanto mais acima de 50 pontos,
maior e mais disseminada é a
confiança do empresariado.
Quanto mais próximo de zero,
menor a confiança.

"Entre agosto e setembro, o
índice de condições atuais da
economia brasileira recuou de
51,3 pontos para 42,3 pontos. Ao
ficar abaixo da linha divisória de

50 pontos, o índice reflete a tran-
sição de uma percepção positiva
para uma percepção negativa da
economia brasileira. Já o índice
de expectativas da economia
brasileira também apresentou
uma forte queda, de 8 pontos,
porém permanece acima da li-
nha divisória de 50 pontos", in-
formou a confederação.

A CNI disse que o resultado
de setembro foi marcado por
uma deterioração da percepção
das condições atuais e das ex-
pectativas sobre a economia
brasileira. 

Ainda de acordo com a confe-
deração, alinhadas à queda de
confiança, as expectativas dos
empresários da indústria da
construção com relação às variá-
veis relacionadas à atividade
também caíram, embora em
menor magnitude

elétrico.  Já se passaram mil
dias e continuamos aguardan-
do aqui", diz Reginaldo Medei-
ros, presidente da entidade.

Ele afirma que, se a medida
tivesse sido tomada antes, a di-
mensão da crise hídrica seria
menor porque a demanda teria
reagido mais rapidamente.

Estão confirmadas as pre-
senças de integrantes do Mi-
nistério de Minas e Energia e
da Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica), associações
de consumidores e comerciali-
zadores de energia, além de
entidade de defesa do consu-
midor.
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País/São Paulo

Transplantes em São
Paulo sobem 52% e
atingem 4.928 em 2021

DOAÇÃO

CAMILA MACIEL/ABRASIL 

O total de transplantes rea-
lizados em São Paulo aumen-
tou 52% até agosto deste ano,
na comparação com igual pe-
ríodo do ano passado. Em
2020, foram 3.237 procedi-
mentos. De janeiro a agosto
de 2021, mesmo com a conti-
nuidade da pandemia de Co-
vid-19, o número já chega a
4.928, segundo balanço da
Secretaria de Estado da Saú-
de, divulgado ontem.  

O governo paulista aponta
que a melhora dos números é
atribuída a três fatores: defini-
ção de protocolos de prevenção
para as cirurgias, avanço da va-
cinação e queda de indicadores
da infecção de covid-19. 

Em 2021, houve até agosto,
81 transplantes de coração, 77
de pâncreas, 1.106 de rim, 407
de fígado e 34 de pulmão, além
de 3.223 de córnea. No ano pas-
sado, foram 75 de coração, 54
de pâncreas, 1.128 de rim, 477

de fígado, 19 de pulmão e 1.486
de córnea. 

Segundo a secretaria, diante
da pandemia, foram adotados
novos protocolos com triagem
clínica de potenciais doadores
e testes de Covid-19 antes de
qualquer procedimento. 

São Paulo tem, atualmente,
mais de 13,7 mil pacientes
aguardando um transplante de
rim, 389 de fígado, 142 de cora-
ção, 117 de pulmão, sete de
pâncreas e 3.484 de córneas. 

COMO SER UM DOADOR
Quem quiser ser doador,

basta comunicar aos familiares
esse desejo. Eles são responsá-
veis por autorizar a doação,
considerando apenas pessoas
com até o segundo grau de pa-
rentesco. 

O Sistema Único de Saúde
(SUS) estabelece que não po-
dem ser doadoras pessoas com
diagnóstico de Covid-19 com
menos de 28 dias de regressão
completa dos sintomas.

FORÇAS ARMADAS

Bolsonaro: ordens absurdas
suas não seriam cumpridas
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolsona-
ro afirmou ontem que
as Forças Armadas não

cumpririam "uma ordem absur-
da" dada por ele. A declaração
ocorreu no Palácio do Planalto,
durante cerimônia alusiva aos mil
dias de seu governo.

"As Forças Armadas estão
aqui. Elas estão ao meu coman-
do, sim, ao meu comando. Se eu
der uma ordem absurda, elas
vão cumprir? Não. Nem a mim
nem a governo nenhum. E as
Forças Armadas têm que ser tra-
tadas com respeito", disse.

"Quando criaram a (pasta da)
Defesa em 1999 não foi por uma
necessidade militar, foi por uma

imposição política, para tirar os
militares deste prédio (Palácio
do Planalto)", acrescentou o
presidente.

"Alguns criticam que eu bo-
tei militar demais (no governo),
mais até, proporcionalmente,
do que os governos (militares)
de Castello Branco a Figueire-
do. Sim, é verdade, é meu círcu-
lo de amizade. Assim como de
outros presidentes foram ou-
tras pessoas, era o círculo de
amizades deles."

Ao longo dos últimos meses,
Bolsonaro promoveu uma esca-
lada de declarações autoritárias
que geraram tensão entre oposi-
tores e governadores. Ele che-
gou a questionar a realização
das eleições em 2022 e a afirmar
que sua derrota na campanha

pela reeleição só seria possível
em caso de fraude.

Causou apreensão também a
adesão de policiais militares ao
bolsonarismo e declarações do
presidente sobre as Forças Ar-
madas. Em mais de uma ocasião
neste ano, Bolsonaro usou a ex-
pressão "meu Exército", o que
gerou críticas por ser interpreta-
da como uma tentativa de politi-
zar a instituição.

Ele também se referiu às For-
ças Armadas como "poder mode-
rador" -apesar de decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal) esta-
belecer que militares não têm es-
sa atribuição.

Bolsonaro liderou manifesta-
ções de cunho golpista no feriado
do 7 de Setembro. Na ocasião, o
chefe do Executivo ameaçou o

STF e o presidente da corte, mi-
nistro Luiz Fux, e disse que não
mais cumpriria decisões do mi-
nistro Alexandre de Moraes. Dias
depois, divulgou uma nota retóri-
ca em que fazia um recuo tático.

"Nunca tive nenhuma inten-
ção de agredir quaisquer dos Po-
deres. A harmonia entre eles não
é vontade minha, mas determina-
ção constitucional que todos, sem
exceção, devem respeitar", afir-
mou à época no texto redigido
com a ajuda do ex-presidente Mi-
chel Temer (MDB).

A mudança de tom de Bolso-
naro após repetidos xingamentos
a integrantes do STF desagradou
grupos bolsonaristas, foi elogiada
pelos presidentes do Senado e da
Câmara, mas vista com ceticismo
pelos magistrados.

SP inaugura Centro
Integrado de Inteligência 

SEGURANÇA PÚBLICA

O Governador João Doria
participou, ontem, da cerimônia
de inauguração do Centro Inte-
grado de Inteligência de Segu-
rança Pública da Região Sudeste
(CIISPR-SE), que terá sede na ci-
dade de São Paulo.

A iniciativa, acolhida de ime-
diato pelo Governo do Estado e
sob coordenação do Ministério
da Justiça de Segurança Pública
(MJSP), vai reunir representan-
tes das forças de segurança pau-
lista e dos estados do Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo e Minas
Gerais para a realização de tra-
balho conjunto no combate a
crimes violentos e organizado.

“O Centro Integrado de Segu-
rança Pública da Região Sudeste
nasceu de uma das nossas reu-
niões do Cosud. É uma ideia que
nós, governadores, alimenta-
mos já em 2019. Essa iniciativa
aumenta a cooperação técnica e
permite uma programação ain-
da mais eficiente da Segurança
Pública no país. Isso fortalece as
nossas relações, integra os pro-
gramas de Segurança e aumenta
a proteção aos cidadãos”, desta-
cou Doria.

A cerimônia foi realizada no
Palácio dos Bandeirantes e con-
tou com as presenças dos gover-
nadores de Minas Gerais, Ro-
meu Zema Neto, e do Rio de Ja-
neiro, Claudio Bomfim de Cas-
tro e Silva; do Secretário da Justi-
ça do Espírito Santo, Marcello
Paiva, do Secretário de Opera-
ções Integradas do Ministério
da Justiça, Alfredo de Souza Li-
ma Coelho Carrijo, e do Secretá-
rio de Segurança Pública de SP,
João Camilo Pires de Campos.

“O grande exemplo dessa
agradável tarde aqui em SP é
podermos ver essa integração. É
podermos perceber o diálogo e
que ninguém sozinho consegue
resolver o problema. O proble-
ma da Segurança, não adianta
um estado resolver; não adianta
só o Governo Federal querer fa-
zer algo individual. O que

adianta sim, de verdade, e que
dará resultado é a união de to-
dos esses entes. Os verdadeiros
resultados serão atingidos as-
sim: em conjunto”, afirmou
Claudio Castro.

O CIISPR-SE faz parte de
uma estrutura criada pela Se-
cretaria de Operações Integra-
das (SEOPI) do MJSP, por meio
da sua Diretoria de Inteligên-
cia (DINT), e terá como atri-
buição reunir representantes
de todas as Agências Inteligên-
cia de Segurança Pública
(AISP) da Região Sudeste do
país. Os quatro estados farão o
compartilhamento de dados e
informações a fim de que se-
jam planejadas e executadas
medidas de prevenção e re-
pressão à criminalidade.

“É uma satisfação enorme es-
tarmos participando desse mo-
mento que representa um avan-
ço na Segurança Pública de Mi-
nas, do Sudeste e de todo Brasil.
Nós estamos aqui avançando,
trocando informações. Esta in-
tegração é importantíssima, é
um passo muito grande e fico
muito satisfeito de nós poder-
mos contribuir com os estados
irmãos. Estamos juntos no mes-
mo barco e vamos transformar o
Sudeste em uma referência de
Segurança Pública”, disse Ro-
meu Zema.

A decisão de instalar a uni-
dade na capital paulista foi to-
mada pelo MJSP no final de
2020, após o Governo de São
Paulo se prontificar a recebê-la.
Com a inauguração, a previsão
é que o centro seja composto
por um coordenador nomeado
pelo MJSP e representantes das
polícias Civil e Militar de cada
estado da Região Sudeste. Além
disso, São Paulo irá conceder
agentes da Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP) e de Admi-
nistração Penitenciária (SAP),
bem como um coordenador-
adjunto, que será o coordena-
dor técnico do CIISP.

PRIMAVERA: Sol com algumas nuvens. Não chove.Manhã Tarde Noite
05:50 18:04

17º32º 0%

Deputados
protocolam
pedido de CPI
da Prevent 
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Deputados da Assembleia
Legislativa de São Paulo pro-
tocolaram ontem um pedido
de abertura de CPI para in-
vestigar suspeitas de irregula-
ridades na operadora de pla-
nos de saúde Prevent Senior.

Eram necessárias 32 assi-
naturas para apresentar a so-
licitação e os parlamentares
conseguiram 40. O Legislati-
vo paulista tem 94 deputados.
O autor do requerimento é o
deputado estadual Paulo Fio-
rilo (PT).

Segundo o presidente da
Casa, Carlão Pignatari
(PSDB), o requerimento irá
tramitar com urgência e será
publicado no Diário Oficial
de hoje.

A Prevent tornou-se alvo
da CPI da Covid no Congres-
so Nacional depois que um
grupo de médicos elaborou
dossiê no qual denunciam
que a Prevent usava seus hos-
pitais como laboratórios para
estudos com a hidroxicloro-
quina e outros medicamentos
do chamado "Kit Covid".

ALESP

Nota
SÃO PAULO APLICA DOSE DE REFORÇO 
PARA IDOSOS ACIMA DE 70 ANOS

A cidade de São Paulo começou ontem, a aplicação da dose
adicional da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 70
anos de idade. Estão elegíveis aqueles que tomaram a segunda
dose ou a dose única há mais de seis meses. Essa nova etapa
será feita com o imunizante da Pfizer. O público estimado é de
174.198 pessoas. Segundo a prefeitura, até as 13h do último
sábado, a capital já havia aplicado 97.257 doses de reforço. A
vacinação também segue liberada para pessoas com mais de
18 anos que tenham alto grau de imunossupressão. Para esse
grupo, com mais de 18 mil cidadãos, é preciso ter tomado a
última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única)
há pelo menos 28 dias. A população pode acompanhar a
disponibilidade de segundas doses dos imunizantes por meio da
plataforma De Olho na Fila.

CPI ouve advogada de médicos e
Hang para fechar cerco à Prevent
MATEUS VARGAS E MARCELO
ROCHA/FOLHAPRESS

A CPI da Covid ouve nesta
semana a advogada Bruna Mo-
rato, representante dos médicos
da Prevent Senior que realiza-
ram denúncias contra a empre-
sa, além do empresário Luciano
Hang, dono das lojas Havan e
apoiador do presidente Jair Bol-
sonaro.

As falas devem servir para
aprofundar apurações sobre su-
postas irregularidades em uni-
dades da operadora e possível
elo entre o governo federal e en-
tes privados para promover tra-
tamento sem eficácia para Co-
vid-19.

O primeiro depoimento será
o da advogada, hoje. Um dossiê
entregue à CPI por 15 médicos
que trabalharam na Prevent, re-
presentados pela defensora,
aponta que pacientes e parentes
não eram consultados sobre a
administração de medicamen-
tos do chamado "kit Covid".

Em particular, o documento
menciona suposta mudança nos
prontuários do médico Anthony
Wong e Regina Hang, mãe de

Luciano Hang.
Os senadores do grupo majo-

ritário da CPI já trabalham inter-
namente com a possibilidade de
adiar por mais tempo a conclu-
são das atividades da comissão,
em previsões que variam do
meio ao fim de outubro. O prin-
cipal motivo é a evolução da
apuração envolvendo a Prevent
Senior.

À reportagem o relator Renan
Calheiros (MDB-AL) fez uma
avaliação domingo de que a CPI
terá, no máximo, mais duas se-
manas de depoimentos. "Da mi-
nha parte, tão logo tenhamos o
último depoimento, apresenta-
rei o relatório", afirmou.

Outro integrante da comis-
são, Otto Alencar (PSD-BA) afir-
mou que a investigação parla-
mentar se dedicará a fechar "a
ponta da Prevent Senior" no
tempo que lhe resta.

"Acho que podemos concluir
na primeira semana de outubro.
Renan tem trabalhado nos fins
de semana e já tem o relatório
praticamente pronto", disse
Alencar.

Integrantes da CPI dizem
acreditar que merece atenção a

possível relação da Prevent com
o governo Bolsonaro, principal-
mente pela suspeita de o Minis-
tério da Saúde ter usado um
protocolo da operadora para in-
centivar a utilização do chama-
do "kit Covid", com remédios
ineficazes contra a doença.

Já Hang deve ser ouvido ama-
nhã. A convocação do empresá-
rio não foi consenso nos basti-
dores do grupo majoritário da
CPI. Alguns senadores avaliam
que Hang tem pouco a acres-
centar na apuração e que a ses-
são pode virar só um palco para
que ele defenda o que chama de
tratamento precoce.

Há a percepção, porém, de
que os depoimentos voltarão a
colocar em evidência o gabinete
paralelo, suposta estrutura de
aconselhamento de Bolsonaro
para temas da pandemia, fora
da estrutura do Ministério da
Saúde.

O depoimento do dono das
lojas Havan ganhou força, após
a convocação, por documentos
divulgados pela TV Globo que
indicam que Hang financiou o
blogueiro bolsonarista Allan
dos Santos graças à ajuda do de-

putado Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP).

Hang, Eduardo e o blogueiro
negaram este financiamento. O
canal Terça Livre, de Allan dos
Santos, é investigado em dois in-
quéritos no STF (Supremo Tri-
bunal Federal) por disseminar
fake news e incitação ao crime
contra autoridades.

Hang também teve reuniões
durante a pandemia com inte-
grantes do governo para pres-
sionar pela flexibilização da
venda de vacinas contra Covid-
19 ao setor privado, no momen-
to de escassez de doses ao SUS.

A proposta encabeçada por
ele e pelo empresário Carlos Wi-
zard era de doar parte das vaci-
nas à rede pública.

O dossiê entregue à CPI indi-
ca que o prontuário médico da
mãe de Hang cita como causa da
sua morte a consequência de
uma pneumonia bacteriana, e
não a Covid, motivo pelo qual
foi internada.

O documento, com cerca de
2.000 páginas, foi elaborado pe-
la Prevent Senior, operadora
que controla o hospital em que
Regina Hang morreu.

COVID

Produção de remédio contra
câncer para em 2 semanas 
se governo não liberar verba
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

O ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos
Pontes, afirmou ontem que os
R$ 19 milhões liberados para a
retomada da produção de insu-
mos para tratamento de câncer
só garantem duas semanas de
trabalho. A previsão do governo
Jair Bolsonaro é de que os servi-
ços sejam retomados no dia 1º.

A produção dos radiofárma-
cos foi interrompida no dia 20
deste mês por falta de recursos
do Ipen (Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares). O ór-
gão enviou ofícios informando
a interrupção da produção no

dia 14.
Mas somente na quarta-feira

passada o governo publicou o
remanejamento dos R$ 19 mi-
lhões para retomar a produção.
Há no Congresso um projeto,
desde agosto, para abertura de
crédito extra de R$ 34 milhões,
mas a base do governo não se
mobilizou para sua aprovação
até agora.

"Volta a produção mas a si-
tuação ainda é crítica, pode pa-
rar de novo se não entrar o re-
curso [novo]", disse o ministro
em audiência na Câmara.

Esses elementos químicos
radioativos são essenciais para
a medicina nuclear. São usados

principalmente para tratamen-
to de câncer, em sessões de ra-
dioterapia, mas também são
úteis para outras enfermidades,
como doenças cardiológicas e
epilepsia.

Hospitais brasileiros indica-
ram que vão cancelar ou adiar
procedimentos por causa do
desfalque na produção de ra-
diofármacos gerado pelo corte
de verba federal. A maior parte
dos afetados é  de pacientes
que fazem tratamento contra
câncer.

Marcos Pontes falou na Co-
missão de Seguridade Social e
Família da Câmara sobre a si-
tuação na tarde desta segunda. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Nota
PROTESTOS CONTRA BOLSONARO 
TÊM 76 CIDADES CONFIRMADAS

As manifestações contra o presidente Jair
Bolsonaro convocadas para o próximo dia 2 de
outubro estão confirmadas em 76 cidades e 10

países. As informações dos locais dos atos são das
Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Além de
protestos em 24 estados e no Distrito Federal,
países como Alemanha, Argentina, Canadá,
Estados Unidos e Espanha receberão os encontros
organizados pela oposição ao presidente.
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RJ lança consulta
pública de concessão
para saneamento

VENDA DA CEDAE

O Governo do Estado coloca
em consulta pública, na próxi-
ma quinta-feira, o edital e os
demais documentos que cons-
tituem a modelagem da nova
concessão de saneamento. O
objetivo é que a sociedade civil
colabore com a construção do
documento. O prazo da con-
sulta vai de 30 de setembro a 30
de outubro. Também serão
realizadas duas audiências pú-
blicas, nos dias 13 e 15 de outu-
bro. O lançamento do edital es-
tá previsto para novembro, e o
leilão, programado para o fim
de dezembro. 

Será possível ter acesso a to-
dos os documentos e estudos
realizados pela Secretaria de Es-
tado da Casa Civil, com o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
que constituem a nova modela-
gem para universalização dos
serviços de abastecimento de
água e tratamento de esgoto.

“Esse é um passo importan-
te para a realização do leilão,
em um processo muito transpa-
rente que está sendo feito em
parceria com o BNDES. Tenho
certeza que, da mesma forma
que aconteceu com os outros
três blocos já concedidos, have-
rá muito interesse por parte dos

investidores, repetindo o suces-
so do primeiro leilão”, afirmou
o governador Cláudio Castro.

‘A participação popular é es-
sencial para garantir a transpa-
rência do processo. Temos cer-
teza que, com a contribuição de
todos os agentes interessados
em melhorar a vida da popula-
ção, teremos um resultado tão
bom quanto o dos leilões de
abril”, explicou o secretário de
Estado da Casa Civil, Nicola
Miccione.

Durante o prazo da consulta
pública, os interessados pode-
rão acessar a documentação e
demais informações, bem como
encaminhar comentários e su-
gestões pelo site www.conces-
saosaneamentorj2021.rj.gov.br.

O novo bloco conta agora
com 19 cidades já confirmadas:
Bom Jardim, Bom Jesus do Ita-
bapoana, Carapebus, Carmo,
Itaguaí, Itaperuna, Macuco, Na-
tividade, Paracambi, Pinheiral,
Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras,
Rio de Janeiro (Zona Oeste/AP-
5), São Fidélis, São José de Ubá,
Seropédica, Trajano de Moraes
e Vassouras. O Governo convi-
dou todos os municípios que
não participaram, e até o lança-
mento do edital novas cidades
poderão aderir.

VIOLÊNCIA

EUA têm crescimento
recorde de assassinatos
O

total de homicídios
disparou nos Estados
Unidos no ano passa-

do, primeiro ano da pandemia
de Covid-19, e regrediu a níveis
de mais de duas décadas atrás,
segundo dados divulgados pelo
FBI (equivalente à polícia fede-
ral americana).

Com 21.500 assassinatos em
2020, último ano do governo do
republicano Donald Trump, a
taxa de mortes nos EUA foi de
6,5 homicídios para cada 100
mil habitantes. Desde 1998 o
país não registrava um número
tão alto, segundo dados da
agência americana, e de 1999

em diante esse número sempre
ficou abaixo de 6.

Ainda que em alta, os núme-
ros estão bem abaixo dos regis-
trados no Brasil, um dos países
mais violentos do mundo. Por
aqui, os dados mais recentes do
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública apontam para 23,6 as-
sassinatos a cada 100 mil habi-
tantes no mesmo ano de 2020.
Por aqui, o número de homicí-
dios também subiu no primeiro
ano da pandemia após dois anos
em queda.

Os dados do governo ameri-
cano mostram também que este
é o maior aumento entre um

ano e outro da série histórica do
FBI. Houve um aumento de
27,4% em relação ao dado de
2019, quando os EUA registra-
ram taxa de 5,1 homicídios por
100 mil pessoas.

O número real, no entanto,
pode ser ainda maior. Isso por-
que o FBI coleta dados de ór-
gãos locais responsáveis por li-
dar com dados da violência e,
das 18,619 entidades cadastra-
das, 15,897 (85%) enviaram es-
tatísticas à agência.

Ao longo do tempo, a distri-
buição geográfica da violência
mudou. Segundo o jornal ameri-
cano New York Time, as cidades

de Los Angeles em Nova York so-
zinhas contabilizavam 13,8% dos
assassinatos nos Estados Unidos
em 1990. Em 2020, as duas so-
mam 3,8% das mortes no país.

O número divulgado nesta se-
gunda foi puxado pelo aumento
da violência em algumas cidades
americanas, como Albuquerque
(Novo México), Memphis (Ten-
nessee), Milwaukee (Winscon-
sin) e Tulsa (Oklahoma), que ba-
teram recordes históricos de as-
sassinato, jornal. Todo o país re-
gistrou aumento da violência, no
entanto, com a Luisiana com os
níveis mais altos proporcional-
mente à população.
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Lei antiterrorismo de Bolsonaro
vai ser denunciada à ONU
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

Entidades brasileiras de direi-
tos humanos denunciarão à alta
comissária para direitos huma-
nos da ONU, Michelle Bachelet,
a celeridade dada à tramitação
de uma nova lei antiterrorismo

que ampliaria a definição desse
crime e os poderes do chefe do
Executivo ao mesmo tempo.

A proposta, do deputado bol-
sonarista Vitor Hugo (PSL-GO),
foi aprovada em comissão espe-
cial da Câmara e já pode ser vo-
tada em plenário.

"O projeto cria um sistema
paralelo de vigilância e repres-
são comandado pelo presidente
da República, o que poderá pro-
vocar uma sistemática violação
da privacidade da população e
colocar em risco os opositores
do governo", afirmam as organi-

zações Conectas Direitos Hu-
manos, Artigo 19, Terra de Di-
reitos e Rede Justiça Criminal.

No último dia 13, as mudan-
ças na lei antiterrorismo foram
criticadas por Bachelet durante
sessão do Conselho de Direitos
Humanos da ONU.

REPRESSÃO

Lisboa: direita
surpreende e
vence Partido
Socialista 
GIULIANA MIRANDA/FOLHAPRESS

Contrariando as previsões
das principais pesquisas eleito-
rais -que apontavam uma ree-
leição confortável do atual pre-
sidente da Câmara Municipal
(cargo equivalente a prefeito),
o socialista Fernando Medina-,
a coligação liderada pelo Parti-
do Social-Democrata, de cen-
tro-direita, venceu as eleições
municipais do último domingo
em Lisboa. O ex-comissário
europeu Carlos Moedas levou
a preferência de cerca de 34,2%
dos lisboetas, enquanto o atual
prefeito garantiu 33,3% dos vo-
tos. Uma diferença de apenas
2.299 votos na capital portu-
guesa. "Ganhamos contra tudo
e contra todos", discursou,
emocionado, após a confirma-
ção da vitória, já na madrugada
de ontem.

Apesar de comandar a Pre-
feitura, Moedas terá de lidar
com um cenário de maioria de
esquerda entre os vereadores.

O resultado foi considerado
um revés político importante
para o Partido Socialista. A le-
genda governava Lisboa desde
2007, quando o atual primeiro-
ministro, António Costa, assu-
miu o poder na cidade. Ao dei-
xar o cargo em busca da candi-
datura nacional, em 2015, foi
sucedido por Fernando Medi-
na, que conseguiu se reeleger
em 2017. Bem-avaliado pelos
moradores da cidade durante
praticamente todo o mandato,
Medina teve sua imagem aba-
lada em junho, quando uma
reportagem do jornal Expresso
revelou que o executivo muni-
cipal repassara à embaixada da
Rússia informações de ativistas
pró-democracia que organiza-
ram protestos contra Vladimir
Putin em Lisboa. 

Ao reconhecer o mau resul-
tado, Fernando Medina procu-
rou desvincular a situação de
Lisboa do cenário nacional do
Partido Socialista, afirmando
que a derrota era "pessoal e in-
transmissível". Os resultados
gerais dos socialistas, no en-
tanto, ficaram aquém das últi-
mas eleições municipais. 

PORTUGAL

Número de deputados 
salta para 735 na Alemanha
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

Ao final da eleição mais dis-
putada e imprevisível da histó-
ria alemã no pós-guerra, o nú-
mero de assentos do Bundestag
(equivalente à Câmara dos De-
putados) chegou a um número
recorde: 735 representantes de-
vem compor o Parlamento, se-
gundo boletim oficial.

É um aumento de 3,7% sobre
a legislatura anterior e um Parla-
mento 23% maior que as 598 va-
gas previstas. Isso acontece por
causa do sistema eleitoral ale-
mão, que une dois tipos de re-
presentação -um por distrito e
outro proporcional.

O problema do inchaço é que
ele torna o trabalho parlamentar

menos eficiente, com comissões
muito grandes e mais ruído nas
negociações. Assessores legisla-
tivos que estudaram o funciona-
mento parlamentar recomenda-
ram que o número de cadeiras
fosse de no máximo 600.

No ano passado, uma refor-
ma para restringir o inchaço não
foi adiante no Bundestag. O nú-
mero desta eleição, contudo,
ainda ficou abaixo de previsões
de especialistas, como a do pro-
fessor de matemática da Univer-
sidade de Stuttgart Christian
Hesse, que chegou a prever 860
cadeiras, com base nas pesqui-
sas de intenção de voto.

O Partido Social Democrata,
de centro-esquerda, elegeu o
maior número de deputados:
206, um crescimento de 35% so-

bre a legislatura anterior e dez
assentos a mais que os de sua
principal concorrente, a União
(CDU/CSU), de centro-direita.

A conservadora União, parti-
do da primeira-ministra Angela
Merkel, perdeu 24% de seus as-
sentos, obtendo a menor repre-
sentação desde o pós-guerra.

Como nenhum partido sozi-
nho chegou aos 368 deputados
necessários para garantir a
maioria, as siglas tentarão na
próxima semana fechar coali-
zões que lhe garantam governar.
Tanto o social-democrata Olaf
Scholz quanto o candidato da
União, Armin Laschet, podem
terminar escolhidos como o su-
cessor de Merkel, que fica no
cargo até que o plenário aprove
um novo nome.

ELEIÇÕES

Castro participa da
inauguração de CISP 

SUDESTE

O governador Cláudio Castro
participou, ontem, da inaugura-
ção do Centro Integrado de Se-
gurança Pública Regional (Su-
deste), em São Paulo. Ligado ao
Ministério da Justiça, o órgão vai
integrar as agências de inteli-
gência do Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais e Espírito
Santo, para que a troca de infor-
mações seja mais rápida. O ser-
viço também ficará interligado a
mais de 400 bases de dados das
27 unidades federativas do país
que fazem parte do Centro Inte-
grado de Inteligência Nacional

(CIISP-N). O principal foco é o
combate ao crime organizado.

Cláudio Castro foi acompa-
nhado dos secretários de Polícia
Civil, Allan Turnowski; Polícia
Militar, coronel Luiz Henrique
Marinho Pires; Defesa Civil, co-
ronel Leandro Monteiro; Admi-
nistração Penitenciária, Fernan-
do Veloso; Gabinete de Segu-
rança Institucional do Governo
(GSI), Marcelo Bertolucci; além
do secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia e
Relações Internacionais, Viní-
cius Farah.

Exigências de embaixadas
inviabilizam visto humanitário
FLÁVIA MANTOVANI E MAYARA
PAIXÃO/FOLHAPRESS

Novas exigências feitas por
embaixadas brasileiras estão in-
viabilizando a obtenção do visto
humanitários por afegãos que
fogem do Talibã, afirmam enti-
dades e pessoas que tentam re-
querer o documento desde que a
possibilidade foi anunciada pelo
governo federal, no último dia 3.

Apesar de a portaria que re-
gulamenta o visto determinar
que os solicitantes apresentem
quatro documentos -passaporte,
comprovante de meio de trans-
porte para o Brasil, atestado de
antecedentes criminais e formu-
lário oficial preenchido-, eles
agora estão tendo de provar que
serão mantidos durante ao me-
nos seis meses por alguma orga-
nização que banque uma longa
lista de despesas.

Entre as exigências, estão pla-
no de saúde e dentário, renda
mensal, hospedagem, alimenta-
ção, transporte, teste PCR para

Covid-19 e custos para revalida-
ção de diplomas, por exemplo.

Segundo a Defensoria Pública
da União (DPU), os novos requi-
sitos são ilegais. A entidade en-
viou uma petição na sexta-feira
passada ao Ministério das Rela-
ções Exteriores (MRE), solicitan-
do modificação dos critérios e
mais transparência nas informa-
ções sobre o processo.

Questionado desde a sexta-
feira sobre quantos vistos huma-
nitários já foram emitidos e so-
bre o motivo dos novos requisi-
tos de organização patrocinado-
ra, o Itamaraty não respondeu
até a publicação da reportagem.
Grupos de ajuda a refugiados e
membros da comunidade afegã
em São Paulo dizem que estão
confusos em relação ao passo a
passo do processo para obter o
visto e que até agora não têm no-
tícia de ninguém que tenha con-
seguido resposta.

A lista de novas exigências foi
publicada na última semana no
site oficial da embaixada do Bra-

sil no Paquistão, uma das que
podem conceder o documento -
não há representação diplomáti-
ca brasileira no Afeganistão. No
dia 22, o texto foi retirado do site,
sem a publicação de correção ou
esclarecimento.

Uma fonte do Itamaraty fami-
liarizada com o caso afirmou
que se tratava de um erro que se-
ria corrigido, mas dois dias de-
pois a mesma informação foi en-
viada pela embaixada no Irã a
uma entidade que atende refu-
giados em São Paulo. A embai-
xada em Ancara, na Turquia,
também tem solicitado a mesma
lista em resposta a pedidos de
informação sobre o visto.

Outra exigência feita por ao
menos uma das embaixadas -a
de Islamabad- é de que os re-
querentes apresentem o carim-
bo de entrada legal no Paquis-
tão, algo que na prática é quase
impossível, já que a fronteira es-
tá fechada e são abertas poucas
exceções, segundo relatos de
quem está no Afeganistão.

AFEGÃOS
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