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A VIDA NO APERTO

Já chega a 20 dias por ano o tempo que milhares de pessoas perdem para ir e voltar do trabalho, espremidas como se fossem sardinhas
enlatadas na única, desfasada e insuficiente linha do metrô de BH. As composições de apenas quatro carros são a alternativa para quem quer
evitar longas e perigosas caminhadas ou viagens em demoradas em não menos apertados e desconfortados ônibus . PÁGINAS 25 E 27

ÍNDIOS CRUZAM FRONTEIRA
PARA GANHAR BOLSA-FAMÍLIA
DANIEL CAMARGOS
Enviado especial a Tabatinga (AM) e São Miguel do Iguaçu (PR)

Índios estrangeiros de regiões próximas às fronteiras com o Brasil se aproveitam
da fiscalização deficiente da Fundação Nacional do Índio (Funai) para fraudar
documentos e conseguir dinheiro do Bolsa-Família. Pela lei, eles não poderiam
receber o benefício: seria necessário morar há mais de cinco anos no país e ser
naturalizado, mas as fraudes aceleram o processo e garante o direito ao dinheiro

do governo federal. Nas duas últimas semanas, o Estado de Minas viajou 12 mil
quilômetros até aldeias nas regiões Norte e Sul do Brasil para revelar todas as
etapas da irregularidade. E não é só o Bolsa-Família: indígenas paraguaios,
peruanos e colombianos migrantes também descobriram a forma de obter
aposentadorias e auxílio-maternidade. PÁGINAS 3, 4 E 5

Sr.
LIBERDADE

Galo é só
alegria

Ao bater o Grêmio
por 2 a 0, o Atlético soma
39 pontos e está mais
longe da zona da degola.
Hoje, o Cruzeiro enfrenta
o Flamengo, no Rio, e o
América, o Corinthians,
em Uberlândia.

O homem que, por opção, passa todas
as noites na praça mais famosa de BH

POLÍTICA

Quem andar pela Praça da Liberdade às altas horas da noite vai perceber

Arte do povo,
música critica
a corrupção

em um dos bancos um personagem assíduo. Mais do que um simples
frequentador, ele só não é morador do lugar porque trabalha todos os
dias – de terno e gravata – e garante ter casa própria. Mas é lá que ele
passa as noites. Trata-se de estranha opção de quem leva a sério o nome

Os malfeitos dos políticos, que
revoltam os usuários das atuais
redes sociais, já foram tema
recorrente da música popular.
Autores urbanos, como Noel Rosa,
e caipiras deixaram alertas que
hoje se confirmam. PÁGINA 8

da praça e quer conhecer “o outro lado do preconceito”. PÁGINA 31

ACIDENTES DE TRABALHO

Empregos ferem e matam
A cada dia, sete trabalhadores morrem enquanto defendem o pão da
família. Outros 36 ficam incapacitados para sempre, segundo
levantamento do Ministério da Previdência Social, que registrou média
diária de quase 2 mil acidentes de trabalho em 2010.
PÁGINAS 14 E 15

CHICO LOTA
PALÁCIO DAS ARTES
E EMOCIONA O
PÚBLICO
PÁGINA 2

BEM VIVER

Vilões do
emagrecimento

EDUCAÇÃO
LARANJAS TERIAM GANHO
LICITAÇÕES DO ENEM

Anvisa proíbe emagrecedores
e reacende a discussão sobre a
validade da busca do corpo
perfeito à custa de redução da
qualidade de vida.

PÁGINA 11

SAÚDE
ILUMINAÇÃO INADEQUADA
PODE CAUSAR DANO À VISÃO
PÁGINA 32
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DOS FILHOS DE OUTROS SOLOS

TAMBÉM ÉS MÃE GENTIL

Índios paraguaios, colombianos e peruanos burlam a legislação e conseguem se nacionalizar
brasileiros para receber benefícios do governo, como Bolsa-Família e auxílio-maternidade
DANIEL CAMARGOS
Enviado especial

Benjamin Constant, Tabatinga (AM) e São
Miguel do Iguaçu (PR) – Índios paraguaios, colombianos e peruanos não preenchem um requisito básico para receber o principal programa social do governo, o Bolsa-Família: ser brasileiro. Mas
diante da frágil estrutura da Fundação Nacional do
Índio (Funai), burlam a legislação e se nacionalizam rapidamente, ficando aptos a ganhar o benefício mensal. O Estado de Minas percorreu aldeias
nas fronteiras das regiões Sul e Norte do Brasil e
detalha como funciona a fraude. A nacionalização
– que além do recebimento do Bolsa-Família visa
também à aposentadoria especial para trabalhador rural e o auxílio-maternidade – é possível graças ao Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani), uma certidão de nascimento especial para os índios. No documento reconhecido
por um funcionário da Funai e assinado por duas
testemunhas – quase sempre indígenas da aldeia
em que o estrangeiro chega –, fica registrado que o
migrante nasceu em território brasileiro.
Com o Rani em mãos o índio estrangeiro vai ao
cartórioderegistrocivileconsegueacertidãodenascimento tradicional. A partir daí todos os documentos se tornam possíveis, pois o Rani atesta que ele
nasceunoBrasil.Foiocaminhopercorridopelocasal
paraguaio Eugênio Ocampo e Silvina Benitez
(foto acima). Com seis filhos, eles recebem mensalmente R$ 230 do Bolsa-Família. Desde que saíram do
Paraguai,vivememumacasasimplesnaaldeiaOcoy,
na Reserva Indígena Avá-Guarani, em São Miguel do
Iguaçu, no Paraná, na fronteira com o Paraguai. Ambos falam muito pouco o português, se comunicam
no idioma guarani e usam um pouco o “portunhol”.
Amaneiraconvencionaldenacionalizaçãoexige
que o índio more no país por pelo menos cinco anos
e uma série de documentos que provem o vínculo
comoBrasil.QuandoconseguemoRanitudoémais
rápido. Podem obter a certidão de nascimento e, na
sequência, a carteira de identidade, título de eleitor e
CPF. Assim, se cadastram nas prefeituras para receber o Bolsa- Família e também se habilitam para a
aposentadoriaruraleoauxílio-maternidade,umsalário mínimo pago durante seis meses para a mãe.

EM BENJAMIN CONSTANT,NO AMAZONAS, FAMÍLIA DA PERUANA JURANDINA SOBREVIVE COM OS R$ 166 DO BENEFÍCIO DO GOVERNO

teira com o Peru e a Colômbia, vinte famílias de índios peruanos e colombianos, integram a comunidade com pouco mais de 800 índios tikunas. Eles
são a maior etnia indígena do país: 36 mil. Também
estão na Colômbia (8 mil) e Peru (7 mil). O cacique
Américo Ferreira diz que só aceita na aldeia índios
tikuna e que os “brancos” colombianos, que tentaram se instalar em Bom Caminho tiveram que retornar. “Faço uma reunião com a comunidade, pergunto se podemos aceitá-los, para saber se eles não
estão fugindo de algum crime e se eles querem ficar e morar. Só assim permitimos”, explica o cacique, que detalha ainda a como os índios passam a
receber os benefícios: “Tiramos o documento (Rani) dos pais primeiro e depois dos filhos”.
Um dos beneficiados é o tio do cacique, Miguel
Gomes Perez, que nasceu e viveu a maior parte dos
MÉTODO Na aldeia Bom Caminho, em Benjamin 62 anos na Colômbia. De acordo com Américo, o tio
Constant, no extremo oeste do Amazonas, na fron- se mudou para o Brasil quando a mulher o largou.

Em poucos anos, escolheu a via mais fácil para se
naturalizar. Fez o primeiro registro como brasileiro e conseguiu a aposentadoria especial para trabalhador rural, que é concedido após os 60 anos mesmo a quem não contribuiu com a Previdência Social. Miguel vive sozinho em uma casa de madeira
na aldeia Bom Caminho. Antes morava em Barrelio, comunidade indígena de Letícia, na Colômbia.
Para complementar o salário mínimo que recebe
de aposentadoria, faz artesanato. Não fala português e se comunica com os indígenas em tikuna.
Em Bom Caminho também mora a família
do casal peruano Ortega Pereira Torres e Jurandina Parente Adan. Jurandina diz que os R$ 166
que recebe do Bolsa-Família são fundamentais
para a sobrevivência. O casal tem seis filhos e
sem o benefício dado pelo governo brasileiro não
poderia comprar itens de primeira necessidade,
como leite, café e frango, além de sapatos e ca-

dernos para as crianças frequentarem as aulas.
O rápido processo de nacionalização foi conseguido graças ao Rani forjado.
No Sul do Brasil, na aldeia Ocoy, a realidade
não é diferente. O cacique Daniel Maraka Lopes
diz que quase metade da aldeia é formada por
paraguaios. Em Ocoy vivem 690 índios guaranis, sendo cerca de 70 famílias brasileiras e 70
paraguaias. Porém, a origem não impede que os
estrangeiros recebam o benefício. “Quem não
tem o documento brasileiro está fazendo de tudo para conseguir”, afirma o cacique. Há cinco
anos a aldeia tinha 560 índios, o que representa
um crescimento populacional de 23%. A fronteira mais próxima com o Paraguai é em Foz do
Iguaçu, distante 60 quilômetros da aldeia. Entretanto, basta atravessar o lago formado pela
hidrelétrica de Itaipu que na outra margem é o
Paraguai. “Somos todos parentes. Além disso,
quando aconteceu a inundação (em 1983) muitos foram para o Paraguai e ficou tudo misturado”, justifica o cacique.
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LEIA MAIS SOBRE A FRAUDE NO BOLSA-FAMILIA
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TODO MUNDO SABE,

MAS NINGUÉM FAZ NADA

Funai,ministério que rege o Bolsa-Família,Judiciário,Polícia Federal e cartórios têm
o mesmo discurso:conhecem o golpe,porém não conseguem criar mecanismos de controle
DANIEL CAMARGOS/EM/D.A PRESS

EULER JÚNIOR/EM/D.A PRESS

DANIEL CAMARGOS
Enviado especial

Benjamin Constant, Tabatinga (AM) e São Miguel do
Iguaçu (PR) – Todas as esferas
públicas envolvidas com os índios nas regiões de fronteira
conhecem o golpe usado para
que índios estrangeiros se nacionalizem mas lavam as
mãos e dizem que não é possível fazer nada. Judiciário, Polícia Federal, cartórios e prefeituras reconhecem o fluxo migratório oportunista e cada um
apresenta uma justificava para a inércia diante da fraude. A
Fundação Nacional do Índio
(Funai), apontada por todos como a principal responsável,
tenta minimizar os problemas.
Na análise do coordenador
de proteção social da Funai,
Francisco Oliveira de Souza, as
falsificações acontecem porque os índios estrangeiros querem os benefícios oferecidos
pelo governo brasileiro. “Muitos têm parentes do outro lado. Quando percebem que a
família que mora aqui recebe
recursos, eles querem também”, avalia. Souza garamte
que a Funai tenta fazer a distinção da origem, no momento
da emissão do Rani. “A quantidade dos que fazem errado é
muito pequena”, justifica o
coordenador de proteção social. Ele também tenta minimizar as fraudes dizendo que o
critério da etnia é feito pelo reconhecimento dos pares, ou
seja, depende dos próprios índios. “Se há desvio é com a conivência dos indígenas da comunidade”, acusa.
Souza faz uma digressão
históricaeexplicaqueofatode
umindígenanasceremumdos
países vizinhos não é relevante
paraaetnia.“Oslimitesinternacionais foram marcados pelos
brancos”, ressalta. Além disso,
na visão dele, muitos não sabem precisar em qual lado da
fronteira estão. A Funai estuda
umaformadediminuirasfraudes, mesmo não considerando
ogolpeabrangente.“Queremos
formar um banco de dados
com todos os registros indígenas”, defende, dizendo que só
assim seria possível cruzar as
informações com as entidades
que representam indígenas de
outros países.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS) informa que nada pode fazer. “Se o cidadão está documentado como residente no território nacional e
preenche todos os requisitos
para ser incluído no Cadastro
Único, e sendo a documentação autêntica, o gestor municipal não pode negar o cadastramento e o MDS não pode
impedir que ele seja selecionado como beneficiário do Bolsa-Família”, informa nota divulgada pelo ministério. _
A juíza Kathleen Gomes,

ENQUANTO ISSO...

...BRASILEIRO FICA SEM

No Aglomerado Santa Lúcia,Região Centro-Sul de Belo
Horizonte,a família de José Mateus de Carvalho clama por uma
ajuda,mas não recebe o Bolsa-Família.Pai deYcaro eYara,José
recebe pouco mais de um salário mínimo e trabalha como lixeiro
por meio de uma empresa terceirizada contratada pela
prefeitura.Conta com o dinheiro que a esposa recebe como
diarista,mas mesmo assim diz que há meses em que passa
aperto.“Se ganhasse o Bolsa-Família seria muito bom,pois
poderia comprar algumas coisas para os meninos”,afirma José.

REGISTRO NA BASE DA PALAVRA

“NA COLÔMBIA É MAIS DIFÍCIL PARA APOSENTAR.AQUI
(NO BRASIL) A EDUCAÇÃO E A SAÚDE SÃO MELHORES”
Miguel Gomes Perez, colombiano, aposentado no Brasil

diretora do Fórum de Tabatinga,
também responsável pelas questões da vizinha Benjamin Constant, indeferiu o pedido de registro de nascimento de um índio
colombiano há duas semanas.
“Era um senhor, que chegou
com o Rani com data recente.
Queria o documento para conseguir a aposentadoria. Senti que
havia fraude e não autorizei”,
destacou. Na análise da juíza, a
forma de obtenção do documen-

to é propícia às falsificações. “Se
aconteceu nesse caso pode acontecer em outros”, especula.
Em Tabatinga, mais de 2 mil
índios recebem o Bolsa-Família, o
que corresponde a quase metade
dos beneficiados na cidade: 4.148.
De acordo com o coordenador do
programa na Prefeitura de Tabatinga, Eguerton Fernandes, a
administração pode apenas cobrar os documentos e o cumprimento das regras determinadas

pelo Ministério de do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ,
como presença dos filhos na escola e vacinação. O mesmo acontece
em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. De acordo com a gestora do
Bolsa-Família na prefeitura, Clair
Bolles, “na aldeia tem paraguaio se
fazendo de indígena para receber
o benefício”. Mesmo tendo conhecimento, ela diz não poder fazer
nada, pois o que a prefeitura exige são os documentos.

Na entrada do cartório
de primeiro ofício de Tabatinga, logo na porta um tapete dá as boas-vindas com
uma mensagem em espanhol: bienvenido. O tabelião
José Aroaldo, responsável
pelo cartório de primeiro
ofício, revela que há uma
orientação da Corregedoria
de Justiça para que eles prestem “muita atenção” ao registrar os índios. “Até descobrir, tem que entrevistá-los
muito. Mesmo falando em
tikuna é possível perceber
um pouco de sotaque espanhol”, afirma Aroaldo. Nesse
caso ele conversa também
com as testemunhas e se
não se convencer repassa a
decisão para a juíza. “Se me
convencer eu tiro o documento”, afirma Aroaldo.
O tabelião responsável
pelo cartório do segundo
ofício de Tabatinga e primeiro ofício de Benjamin
Constant, Abdias Pereira de
Oliveira, explica que uma
dificuldade é que os índios
que fraudam alegam falar
somente a língua do seu povo – no caso, Tikuna – e contam com um tradutor, que
atua sabendo do golpe, para
conversar com o tabelião.
“O Brasil tem tudo: saúde,
educação, aposentadoria e

um monte de benefício. Por
isso, eles ficam tentando se
passar por brasileiros.
Quando percebo, não faço a
certidão e levo o caso para a
juíza, mas nem sempre é
possível”, explica Abdias.
Entretanto, o tabelião
reconhece um vício de origem. “Se eles têm o Rani eu
não tenho o que discutir”.
Recentemente o cartório fez
uma campanha de registro
em Benjamin Constant e
expediu a documentação
para 1,5 mil índios. “Visitei
19 comunidades afastadas e
vi apenas um posto da Funai. Não tem como o funcionário conhecer tudo. O
registro é feito na base da
palavra”, detalha Abdias.

SEM CONTROLE O delegado
da Polícia Federal de Tabatinga, Gustavo Pivoto, entende que falta um controle maior dos órgãos do governo federal, principalmente da Funai. Na delegacia regional existem diversos inquéritos que investigam falsificações de documentos realizadas pelos índios da região. “Tem indígena responsável pelo cadastro que quer se eximir da
responsabilidade”, lamenta
o delegado.
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SAPATOS,CADERNOS,

CACHAÇA E DROGAS

Índios já incorporaram valores do homem branco.Compram de tudo,além de comida,com
o dinheiro que recebem do governo.Em Tabatinga,muitos são aliciados por traficantes

FOTOS: DANIEL CAMARGOS/EM/D.A PRESS

REGINALDO GUILHERME CORDEIRO COMPROU UM FREEZER COM O AUXÍLIO-MATERNIDADE

EM VIU / SEM CHANCE
Quatro índios tikunas se inscreveram para o vestibular especial
para indígenas da UFMG,que acontece hoje em Belo Horizonte.
Porém,mesmo com a documentação aceita e qualificados para
a prova,eles entrarão nas estatísticas dos que desistiram.Sansinho Gerônimo Avelino, Izaquiel Genésio Thomaz, Oliviano Gomes Marques e Simião Boaventura Thomaz (ffoto) foram até a
sede da Funai, em Tabatinga, para falar como coordenador, Ismael Custódio,na tentativa de conseguir dinheiro para o transporte entre a cidade da fronteira e Belo Horizonte.Não tiveram
sucesso.“O edital não prevê pagamento do transporte.Além disso, há as despesas para hospedagem em Manaus e Belo Horizonte”,argumenta Custódio.Sansinho e Oliviano querem ser médicos.A vontade de Simião é ser dentista e a de Oliviano enfermeiro.A UFMG oferece 12 vagas exclusivas para os índios distribuídas nos seguintes cursos:agronomia,ciências biológicas,ciências sociais,enfermagem,medicina e odontologia.

de, com casas de alvenaria sem acabamento que formam o conjunto com outras de madeira. O trânsito frequente de motocicletas e
até residências, que funcionam como lan houses, equipadas como
modernos X-Box 360, mostram que a inocência e pureza não fazem
parte do cotidiano dos índios da floresta no século 21.
A inocência, aliás, mora longe de Umariaçu. No final do mês
passado a Polícia Federal prendeu na aldeia dois colombianos
com diversas armas e munições de grosso calibre. O arsenal era
composto por lançador de granada, mais de uma dezena de granadas, fuzis 762 de fabricação belga, sendo que um deles tinha o
emblema do exército peruano. Tinha também submetralhadora
.40 e centenas de munições. De acordo com a Polícia Federal, os
presos trabalhavam para o narcotraficante peruano Jair Ardela

Aldeia de
braços cruzados
A entrada de recursos na aldeia não traz somente pontos negativos. O professor da Universidade Estadual do Amazonas
(UEA) Sebastião Rocha de Souza
percebe modificações com o aumento dos benefícios para os índios. “Eles começaram a exercer a
cidadania, mas também adquiriram o vício de ficar esperando a
ajuda chegar”, pondera o professor. De acordo com ele, muitos índios deixaram de pescar, fazer artesanato e até de se dedicar à agricultura, contando exclusivamente com o amparo do governo.
“Muitos passaram a fazer questão
de engravidar para conseguir o
dinheiro do auxílio-maternidade”, lamenta o educador.
O interesse dos indígenas pelo
benefício é grande. No final da tarde de terça-feira o vice-cacique da
aldeia Umariaçu, Gustavo Ferreira
Perez, convocou pelo alto-falante
instalado na varanda de sua casa
uma reunião para que os índios
conversassem com a reportagem
doEstado de Minassobreoassunto.Empoucosminutosquaseuma
centena de índios apareceu.
A falta de informação atinge
até as autoridades da aldeia. O vereador Sebá Nogueira, que é tikuna, está injuriado com o programa. Sua esposa recebia o benefício, mas meses depois que ele assumiu o cargo no Legislativo –
com salário de R$ 3.740 –, parou de
receber. Quando o repórter disse
ao vereador que o motivo foi ter
saído da faixa de renda considerada apta pelo governo federal ele
reagiu: “Então é verdade que eu
não vou poder ganhar mais o Bolsa-Família?” O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS) prepara uma cartilha escrita em tikuna com todos
os detalhes do programa.

❚

LEIA AMANHÃ SOBRE A
FRAUDE NO BOLSA-FAMÍLIA

PALAVRA DE ESPECIALISTA / CULTURAS DISTINTAS

Kléber Gesteira Matos, educador indígena, coordenou a área no MEC por oito anos

Michue, conhecido como Javier, um dos maiores traficantes da
tríplice fronteira e que foi preso em março deste ano. Um dia depois mais armamento também foi encontrado em Belém do Solimões, outra aldeia indígena tikuna.
O delegado da Polícia Federal de Tabatinga, Gustavo Pivoto, afirma que o aliciamento de indígenas por organizações criminosas é
intenso na região. Índios são usados para transportar drogas e armas e despistar a ação da polícia. O atrativo é sempre o mesmo: dinheiro. “O indígena está contaminado com os valores dos que não
são indígenas”, avalia o professor da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Sebastião Rocha de Souza, que faz parte da coordenação que prepara professores indígenas do Alto Solimões e convive
com as aldeias da região há 11 anos.

PERGUNTA
Seu investimento hoteleiro
PERGUNTA
responde
estas questões?
• O desenvolvedor do empreendimento
hoteleiro é um efetivo parceiro dos investidores na fase operacional do hotel?
• A Sócia Ostensiva, que representa os interesses da Sociedade de Investidores,
é independente da operadora hoteleira?
• O modelo de contrato de operação hoteleira compromete a operadora com
o resultado do hotel? Prevê geração
de recursos financeiros e mecanismo

para sua utilização, assegurando de
forma profissional, uma atualização
do hotel compatível com as exigências do mercado? É de longo prazo, 15
anos, demonstrando a confiança da
operadora no empreendimento?
• A operadora proposta tem tradição de
mais de 30 anos no Brasil, é líder do
mercado e possui uma poderosa rede
de marcas hoteleiras reconhecidas nacional e internacionalmente?

O Grupo Maio/Paranasa desenvolve projetos que proporcionam adequado retorno
aos investidores, tornando-se assim uma referência no setor. O Grupo tem mais
de treze anos de experiência na correta identificação de nichos mercadológicos e
na definição de bandeiras específicas para cada segmento, afinal, são empreendimentos hoteleiros e não simplesmente imobiliários. O sucesso se completa através
da parceria com a Accor, líder no mercado brasileiro onde atua há mais de 33 anos.

RESPOSTA
LF/Mercado

Tabatinga (AM) e São Miguel do Iguaçu (PR) – Creuza Santiago
Jaguari está grávida do nono filho. O marido dela, Reginaldo Guilherme Cordeiro, já faz planos do que comprar com os seis meses
de salário mínimo, referentes ao auxílio-maternidade, que ela receberá depois do nascimento. “Um computador para ajudar os meninos na escola”, vislumbra Reginaldo. Com o dinheiro que recebeu
dos outros filhos, já adquiriu um motor de barco e um freezer.
O mais novo dos filhos de Creuza e Reginaldo tem dois anos e o
mais velho 17. A família recebe R$ 231 de Bolsa-Família mensalmente. “Compro lápis, caderno, borracha e quando sobra um pouco uso
para comprar comida”, afirma Creuza. São índios tikunas e moram
na aldeia de Umariaçu, em Tabatinga. Com quase seis mil habitantes, o local é semelhante a um bairro humilde de uma cidade gran-
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O investimento hoteleiro que não deixa dúvidas.

❚
BH Savassi

• 204 apartamentos de
padrão superior.
• Centro de Eventos:
6 salas com capacidade
para até 500 pessoas.

•
•
•
•

Bar e lounge para 75 pessoas.
Restaurante para 100 pessoas.
Área de Lazer.
Estacionamento.

A melhor localização de BH, no ponto mais charmoso da Savassi:
G e t ú l i o va r g a s e sq u in a d e A v . d o C o n t o rn o . você vai se surpr eend er.

A circulação de algo com o valor simbólico tão alto, que é o dinheiro, reduz as outras relações ao mesmo denominador comum. Quem
tem dinheiro na mão se sente mais tranquilo, mais poderoso do
que aquele que não tem. Os programas do governo federal trazem
impactos para os índios, como trazem para todas as sociedades. Se
é bom? Se é ruim? Depende do conceito do que a sociedade considera bom ou ruim. Uma sociedade cristã e capitalista, por exemplo,

é pautada pela grana e pelo poder. Para os índios, o dinheiro pode
servir para comprar alimentos saudáveis, remédios, motores, máquinas para agricultura, munição para caça. Nós, da sociedade ocidental, somos muito arrogantes, prepotentes e autoritários em querer prescrever o que é bom e ruim para sociedades que nem conhecemos direito. O raciocínio do senso comum é tirar o poder de autoria do índio. O senso comum são óculos fortíssimos.

Desenvolvimento e
incorporação

Construção:

Arrendamento:

www.maioempreendimentos.com.br • www.paranasa.com.br

Informações: 31 2552 3000
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DOSFILHOSDEOUTROSSOLOSTAMBÉMÉSMÃEGENTIL
Falta de fiscalização na fronteira permite que índios capitalizados com benefícios do
governo, como o Bolsa-Família, contrabandeiem motos, gasolina e outras mercadorias

TERRASEMLEI

FOTOS: DANIEL CAMARGOS/EM/D.A PRESS

IDOLATRADA

SALVESALVE
DANIEL CAMARGOS
Enviado especial

Tabatinga (AM), Letícia (Colômbia) e
Santa Rosa (Peru) – Depois de passar em zigue-zague por poucos cavaletes, algumas
lombadaseserobservadopormeiadúziade
policiais e soldados com ar de enfado, qualquer cidadão deixa o Brasil e entra na Colômbia, ou faz o caminho inverso. O meio
de transporte utilizado por nove entre 10 latinos que transitam por ali é a motocicleta.
Na Avenida da Amizade, via que liga os dois
países, a reportagem contou o número de
motosquepassaramemumminuto,às17h
de uma quarta-feira: 45. Isso em apenas um
lado da via. Nesse intervalo de tempo é possível ver famílias inteiras empoleiradas na
garupa, crianças sorrindo sem capacete e
muita gente que, com certeza, ainda não
completou a idade mínima para ter a habilitação pilotando.
Os índios não escapam da febre das motocicletas. Capitalizados com os benefícios
concedidos pelo governo federal, em especial o Bolsa-Família – como mostrou reportagem do Estado de Minas publicada ontem –, eles reforçam o batalhão de pilotos.
O cálculo do chefe de gabinete da Prefeitura de Tabatinga, Altenor Magalhães, é de
que são duas motos por família, o que leva a
cidade de 50 mil habitantes a ter uma frota
de aproximadamente 20 mil veículos de
duas rodas. O número é incerto, pois não
adianta confiar nos registros do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que
aponta apenas 2.346 motos na cidade. “Cerca de 70% de quem pilota moto na cidade
não tem habilitação”, estima o delegado da
Polícia Federal Gustavo Pivoto.
O motivo da distorção é simples: a carga
tributária brasileira deixa as motocicletas
nacionais com preço impeditivo. Enquanto,
um modelo da Honda, produzido na Zona
Franca de Manaus, é vendido por R$ 7 mil
emTabatinga,amesmamoto,produzidana
mesma fábrica, custa menos da metade
quando comprada em Letícia, na Colômbia:
R$ 3 mil. Além de os motociclistas não darem importância para a habilitação e para o
uso do capacete, outra regra desobedecida é
a importação de motos usadas, o que é proibido. Quem observa as placas das motos
que circulam em Tabatinga percebe um número bem maior de colombianas.
Além da fragilidade da estrutura da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da legislação brasileira que permite aos índios obter
de forma rápida a nacionalização brasileira

para se beneficiar dos programas de assistência do governo federal, como mostrou
ontem o Estado de Minas, a falta de controle na fronteira propicia a esses novos brasileiros usar o dinheiro no contrabando não
só de motocicletas, mas de combustível.
Há duas semanas a Polícia Federal fez
uma operação na aldeia de Umariaçu e
apreendeu 1 mil litros de gasolina contrabandeada do Peru. Manoel Nery, que já foi
cacique de Umariaçu e também é ex-vereador, chegando a presidir a Câmara, reclama
de uma perseguição aos indígenas. Dois índiosforampresoseresponderãoporcontrabando, crime ambiental e contra a ordem
econômica. Para o delegado da PF, “o indígena quer o melhor dos mundos”, se referindo ao fato de desobedecerem às leis e não
aceitarem as punições.

QUESTÃODEPREÇO A reclamação de Nery é
que o contrabando de gasolina não é uma
exclusividade dos índios, além de, segundo
ele, se transformar numa necessidade. Devido à grande distância de uma refinaria, a
gasolina chega por balsa de Manaus – a 1,3
milquilômetros-,oqueencareceocombustível. O litro, no único posto da cidade, custa
R$ 3,80. Enquanto isso, no Peru, na outra
margem do Rio Solimões, um galão de 20 litros custa R$ 35 (R$ 1,75 o litro).
Na aldeia de Umariaçu e em diversos
pontos de Tabatinga e Benjamin Constant
são montadas pequenas barracas de madeira e o combustível é vendido em garrafas
PETdedoislitros,porR$4(R$2olitro)(foto).
O nome dado à garrafa de dois litros na região é “cocão”. Outra opção é atravessar a
fronteira e abastecer na Colômbia, onde o litro custa cerca de R$ 2,40.
Não só motocicletas e combustível são
adquiridos de maneira ilegal. Motores de
barco também são comprados do outro lado da fronteira, no Peru. No Rio Solimões,
próximo a Santa Rosa, várias balsas vendem motores e outros equipamentos. Como os pescadores brasileiros não pagam
os impostos de importação, ficam reféns
da fiscalização e podem ter o propulsor
apreendido. Foi o que aconteceu com o índio tikuna Mateus Juruna dos Santos. “A
Polícia Federal pediu o documento. Eu não
tinha e levaram meu motor. Agora ficou
difícil pescar”, reclama o indígena.

❚❚

LEIA MAIS SOBRE
PROBLEMAS NA FRONTEIRA
PÁGINA 4

❚❚

MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS SEM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO SÃO O PRINCIPAL MEIO DE TRANSPORTE EM TABATINGA

NÃO FOI PARA O GUINNES
Tabatinga tentou entrar para o Guinnes
Book, o livro dos recordes, em conjunto com
a vizinha colombiana, Letícia. Há cinco anos,
um grupo de organizadores convocou todos
os motociclistas para que estacionassem as
motos na Avenida da Amizade, que liga os
dois países. O encontro foi marcado para um
domingo ao meio-dia, momento em que o

sol abrasador da região é mais intenso. O
objetivo era formar a maior fila de motos já
feita. Um helicóptero foi contratado para
registrar o feito com imagens. Porém, na
hora marcada houve problemas e a partida
foi atrasada. Os motociclistas, incomodados
com o calor e a fome, se dispersaram e o
recorde não foi registrado.
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OU QUASE PRETOS,
OU QUASE BRANCOS

Ao contrário dos índios que fraudam documentos para conseguir a nacionalidade brasileira,
haitianos procuram por meio legal o visto de refugiado, que possibilita arranjar emprego
DANIEL CAMARGOS
Enviado especial

Santa Rosa (Peru) e Tabatinga (AM) – Quem passa pelo vilarejo peruano de Santa Rosa observa uma
cena diferente: os telefones públicos estão sempre
ocupados, geralmente até filas são formadas, com vários haitianos ligando para casa avisando que cumpriram a maior parte da travessia de 10 dias e que estão prestes a chegar ao Brasil. Do outro lado do Rio
Solimões é Tabatinga, primeira parada almejada pelos imigrantes da ilha da América Central, devastada
por um terremoto no ano passado. De acordo com
os números da Polícia Federal, 1,5 mil haitianos chegaram a Tabatinga neste ano e 700 estão na cidade, à
espera de um visto concedido para refugiados, e se
misturam ao caldeirão de etnias da fronteira.
O Estado de Minas revelou ontem um esquema
feito por índios estrangeiros para conseguirem se nacionalizar e ganhar benefícios do governo brasileiro,
principalmente o Bolsa-Família. Os haitianos, por sua
vez, procuram o caminho legal. O status de refugiado
é uma medida complementar adotada pelo Comitê
Nacional para Refugiados (Conare) e pelo Conselho
Nacional de Imigração (CNIg), ligados aos ministérios
da Justiça e do Trabalho, respectivamente. A decisão
do governo federal foi um gesto humanitário, pois a
legislação brasileira e as convenções internacionais
não concedem o refúgio relacionado a desastres naturais ou fatores climáticos.
Quase 700 mil pessoas ainda estão desalojadas no
Haiti, espalhadas em mais de mil acampamentos na
capital, Porto Príncipe, e em outras áreas afetadas pelo terremoto. Em janeiro do ano passado o tremor de
7 graus na escala Richter deixou 2 milhões de pessoas
desabrigadas, além de ter ferido 300 mil pessoas e
provocado a morte de 230 mil. O Alto Comissariado
da ONU para Direitos Humanos também fez um
apelo aos governos para que suspendam a repatriação involuntária de haitianos.
Com o visto, os haitianos podem se estabelecer no
Brasil, buscar emprego e ter todos direitos de um estrangeiro em situação regular. Tudo que Pierre Ivet, de
29 anos, quer é um emprego. “O que tiver para fazer
eu faço. Não escolho o trabalho”, afirma. Ele deixou a
esposa e um filho no Haiti e veio para o Brasil. Junto
com outras dezenas de haitianos, ele aguardava para
ser entrevistado pela Polícia Federal e fazer o pedido
de um visto para refugiado. A PF pergunta aos haitianos se eles estavam no Haiti à época do terremoto, se
tiveram a casa destruída e se perderam alguma pessoa da família. Em praticamente todos os casos a resposta é a mais triste.
A PF de Tabatinga tem estrutura para fazer 24 entrevistas por semana, porém chegam cerca de 40 haitianos nesse período. Após irem à PF os haitianos esperam 90 dias pela concessão do protocolo de refugiado. Durante esse período ficam em Tabatinga e
conseguem apenas trabalhos esporádicos, como
vender jornais e lavar carros. “Estamos passando fome”, diz Geniese Jeudi. No Haiti, onde Geniese trabalhava em uma creche, deixou o marido e dois filhos.
Para conseguir o dinheiro para a viagem fez um empréstimo de US$ 4,5 mil.

LEILÃO E BINGO O padre Gonçalo Franco se tornou a
referência dos haitianos. Todas as manhãs serve um
lanche na igreja para quase 500 pessoas. Segundo Geniese, na maioria dos dias é o único alimento deles.
Para arrecadar as provisões o padre, que é colombiano, promove festas, bingos e conta com o auxílio da
comunidade. “Pedi aos times de futebol que enviassem camisas autografadas para leiloar e arrecadar dinheiro”, conta o padre. Apenas o Vasco da Gama e Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo, enviaram as camisas. “Com o dinheiro deu para fazer o lanche para os
haitianos durante um mês”, conta o padre.
Para que os haitianos durmam, o religioso também conta com a boa vontade da população. Ele consegue casas que estão vazias e também tenta negociar o aluguel mais barato. Geniese reclama da dor no
corpo, pois dorme no chão, sem colchão, e divide um
cômodo com mais 15 haitianos.

DO LADO DE CÁ DO RIO SOLIMÕES, 700 HAITIANOS MORAM EM TABATINGA, À ESPERA DE UM VISTO DE REFUGIADO. DO OUTRO LADO, É O VILAREJO PERUANO DE SANTA ROSA

A MIGRAÇÃO

1,5 mil
haitianos chegaram a
Tatinga este ano

700
deles continuam
na cidade

90

dias é o prazo para que o
visto de refugiado seja emitido

24

entrevistas são feitas com haitianos
diariamente pela PF

Sonhos de cidade grande
Tabatinga – Enquanto esperam o protocolo de refugiado, os haitianos tentam pensar em dias melhores. “Quero ir para São
Paulo”, deseja Alexis Edmond. Com experiência de trabalho como camareiro em hotel, ele espera conseguir uma vaga no Brasil. Diferentementes dos outros imigrantes,
Alexis não quer ir para Manaus. Na capital
do Amazonas já estão mais de dois mil haitianos, que também chegam por outros
pontos da fronteira, como Basiléia, no Acre.
“Lá não tem o que fazer. Acabaram os empregos para gente como nós”, afirma.
O volume de imigrantes no país fez
com o Brasil entrasse no roteiro da diáspora haitiana. Estima-se que 2,5 milhões
dos 9 milhões de haitianos vivem fora do
país. Somente nos EUA são 1 milhão, e no
Canadá outros 100 mil. O envio de dinheiro dos que moram fora é responsável por um terço do orçamento nacional:
US$ 1,9 bilhão por ano.
Os haitianos falam creole e francês. Muitos
arranham um pouco de espanhol, pois passaram pela República Dominicana e outros países da América do Sul antes de chegar ao Brasil e aprenderam as primeiras palavras, o que
facilita o entendimento do português.
Para chegar ao Brasil, fazem um trajeto extenso. Começa com uma viagem de ônibus
até Santo Domingo, capital da República Dominicana. De lá, eles partem de avião até o Panamá e depois seguem pela América do Sul
até chegar a Iquitos, no Peru. Seguem de bar-

GENIESE JEUDI, NA FOTO COM OUTROS HAITIANOS, FEZ UM EMPRÉSTIMO DE US$ 4,5 MIL PARA VIAJAR AO BRASIL
co pelo Rio Solimões e aportam em Santa Rosa. De barco, novamente, atravessam o rio e
chegam a Tabatinga.

COIOTE O fluxo migratório atiça a cobiça de
aproveitadores. A Polícia Federal prendeu
um haitiano de 28 anos acusado de trazer

estrangeiros para o Brasil clandestinamente
e de maneira irregular. A denúncia foi feita
pelos próprios haitianos. O “coiote” cobrava
US$ 2 mil para trazer do Peru até o Brasil e
prometia trabalho aos estrangeiros, facilidade para moradia em Tabatinga e transporte
para Manaus.

