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● Renda

410 milhões
● Infraestrutura
A índia precisa de
investimento de
US$ 1,4 trilhão em
infraestrutura até 2017,
para superar gargalos
e crescer de forma sustentável

de indianos vivem abaixo
da linha da pobreza, com
rendimento inferior
a US$ 1,25 por dia

BALLARPUR / MAHARASHTRA

Sandhia Shunarkar ganha 40 ru-
pies por dia trabalhando como
bóia-fria, cerca de 90 centavos
de dólar. Não sabe se tem 35 ou

36 anos e sequer existe perante o
estado, já que não tem documen-
tos. Está contaminada com o ví-
rus da Aids e enfrenta seu maior
desafio: o de garantir o que co-
mer.

Na cidade de Ballarpur, no
centro do sub-continente, a ma-
gia da Índia poderosa e bilioná-
ria, as promessas de crescimen-
to e a nova imagem no exterior
sofrem com o contraste da dura
realidade da vida no campo mise-
rável, sem perspectiva e com a

disseminação de grupos arma-
dos. Não por acaso, insurgentes
ganham terreno e já estão pre-
sentes em um terço do território
do país, obtendo a simpatia dos
mais pobres e vulneráveis.

Sandhia é um exemplo de uma
indiana que perdeu o pouco que
tinha para cuidar de sua saúde.
Ela revela que tem uma dívida de
US$ 400,00 por conta dos remé-
dios que comprou nos últimos
cinco anos para controlar a Aids.
Como ganha menos de US$ 1,00
por dia, precisaria dedicar todo
seu salário por mais de um ano
apenas para bancar sua dívida.

Suicídios. Em apenas três me-
ses, o preço dos alimentos na Ín-
dia subiu em 17,5%, afetando a

renda de famílias. Para alguns,
acabar com a própria vida tem
sido a forma encontrada para co-
locar fim ao pesadelo. O suicídio
de agricultores chama a atenção
das autoridades. Apenas em

2008, 16,1 mil fazendeiros india-
nos cometeram suicídio. Entre
1991 e 2001, 8 milhões de pes-
soas deixaram o campo em bus-
ca de vida melhor nas cidades.
Em 2011, o êxodo deve ser mos-

trar ainda maior quando o gover-
no publicar seu novo censo.

A crise é grave especialmente
nos campos de algodão, onde os
produtores locais estão impossi-
bilitados de competir no merca-
do internacional diante dos sub-
sídios oficiais aos produtores
americanos.

Há dois anos, o governo anun-
ciou um amplo pacote de perdão
de dívidas dos agricultores. Mas
a constatação é de que o proble-
ma não desapareceu. Com falta
de investimentos em agricultu-
ra, falta de crédito rural e alta
nos preços de fertilizantes, o pró-
prio Ministério da Agricultura
admite que 2 milhões de fazen-
deiros vivem em uma situação
de desespero.

Atraso educacional afeta
avanço na economia

Avanço econômico ainda
não chegou ao campo

● Para o mundo, a estratégia do
governo indiano é a de mostrar
que o país cresce a taxas sur-
preendentes. Mas dados oficiais
indicaram que o número de po-
bres no país é bem maior do que
se imaginava. Em 2009, a Índia
contava com 410 milhões de pes-
soas vivendo abaixo da linha da
pobreza, com renda abaixo de
US$ 1,25 por dia. O número é 100
milhões a mais do que se imagi-
nava em 2004.

Em 2004, 27,4% da população
era considerada miserável. Hoje,
o porcentual é subiu para 37,2%.
Na prática, um a cada três india-
nos não tem recursos suficientes
para pagar por uma refeição com-
pleta para suas famílias por dia.
Um terço da população mundial
que ganha menos de US$ 2 por
dia vive na Índia.
Hoje, 40% da população indiana
pode pedir subsídios para se ali-
mentar. Outro desafio da popula-
ção é o acesso à saúde. O gover-
no indiano gasta apenas 1% do
seu PIB em instalações de saú-
de pública. Segundo a entidade
Oxfam, o resultado é que mi-
lhões de pessoas são obrigadas
a buscar remédios com seus pró-
prios recursos.

● Indústria automotiva
A Índia já ocupa a oitava posição
entre os maiores produtores de
veículos do mundo, com 2,2 mi-
lhões de unidades. Brasil está em
quarto lugar, com 3,2 milhões
de unidades

País trava batalha
para vencer tabus
e combater a AIDS
Governo lança ofensiva para esclarecer a população sobre os
riscos da doença e para combater o preconceito e desinformação

Número de
miseráveis já passa
de 410 milhões

Formação. Caminhoneiros em aula sobre AIDS em Ballarpur: informação é principal remédio

Jamil Chade
NAGPUR / MAHARASHTRA

A chegada da Aids e das drogas
força a tradicional sociedade
indiana a enfrentar realidades
ignoradas por décadas. Gru-
pos de risco como homosse-
xuais, viciados e prostitutas
hoje precisam receber aten-
ção do governo para garantir
que a aids e o consumo de dro-
gas sejam contidas e não se
transformem em um proble-
ma de grandes proporções
num país com 1,2 bilhão de pes-
soas.
Diante da ameaça, esses grupos
já começam a merecer atenção
nos programas do governo e ga-
nham reconhecimento de seus
direitos pela primeira vez.

O primeiro caso de Aids no
país foi identificado em 1986.
Mas apenas em 2004 é que o go-
verno implementou um progra-
ma de distribuição de remédios,
com recursos do Fundo Global
contra a Aids, tuberculose e ma-
lária. Hoje, a estimativa é de que
2,3 milhões de pessoas estejam
afetadas.

Nas áreas remotas, os obstácu-
los para tratamento da Aids co-
meçam pelos mitos criados em
torno da doença. Na empoeirada
cidade de Ballarpur, no centro
da Índia, a reportagem do Esta-
do acompanhou uma reunião en-
tre caminhoneiros e assistentes
sociais. Os motoristas são tidos
como um dos vetores da trans-
missão da doença e são alvo de
uma campanha. O motorista Ra-
mesh, 25 anos, estava em sua pri-
meira aula sobre a transmissão
da Aids e mesmo depois de rece-
ber a informação, admitiu que
não gosta de ficar perto de al-
guém com a doença. “Tenho me-
do”, disse, insistindo que sabe
distinguir quem tem ou não a
doença apenas olhando para os
olhos da pessoa.

O segundo problema é a falta
de confidencialidade. Um pa-
ciente de Aids tem logo seu sta-
tus revelado, supostamente co-
mo forma de proteger o resto da
população. Poucos, portanto, se
arriscam a assumir a doença.

Para completar, curandeiros
oferecem tratamentos de todos
os tipos. Upasna Agarwal, médi-
ca de um dos hospitais públicos
de Nova Delhi, alerta que recebe
dezenas de pacientes que sofre-
ram nas mãos de curandeiros.
“Essas pessoas tem ampla in-

fluência”, disse. “80% das pes-
soas com Aids na Índia sequer
sabem que têm a doença. Um de
nossos trabalhos é convencê-los
a iniciar tratamento”, afirma.

Um dos fatores que começou
a mudar a realidade foi o trata-
mento oferecido gratuitamente

pelo governo a partir de 2004. “A
população não via motivo para
declarar que tinha Aids, pois ha-
via medo de exclusão na socieda-
de”, explicou o chefe do progra-
ma de Aids.

No centro de distribuição de
remédios de Ballarpur, várias
são as mulheres que foram expul-
sas de casa depois que seus mari-
dos morreram de Aids. Ela são
tidas como as responsáveis pela
doença, mesmo tendo sido, na
maioria dos casos, contamina-
das pelos maridos.

Hoje, apenas 30% das pessoas
que precisam de tratamento re-
cebem os remédios grátis. “Mui-
tos deixam religião, mitos e me-
dos de lado e querem sobrevi-
ver”, diz o chefe do Programa.

Homossexualismo. A nova rea-
lidade indiana exigiu mudança
nas leis e valores de pelo menos
parte da sociedade. Até 2009, o
homossexualismo era considera-
do um crime. Com a necessidade
de garantir que essa população
seja atendida, o Ministério da
Saúde e ativistas conseguiram
modificar a lei.

Na praia de Juhu, em Mumbai,
onde trabalham mais de 50 garo-
tos de programa, Krischna, um
dos líderes do grupo, conta que
oferece serviços de ‘massagem e
outros prazeres’. Cobra entre
US$ 2,00 e US$ 20,00. Conta
que recruta meninos de seu vila-
rejo. Na estação de trem de An-
dheri, também em Mumbai, gru-
pos de garotos esperam por seus
clientes, enquanto são instruí-
dos pela instituição Humsafar
Trust sobre seus direitos e sobre
os riscos da Aids. A entidade, que
recebe recursos do Fundo Mun-
dial contra a Aids, vem conse-
guindo frear a violência contra
prostitutas e homossexuais e de-
nuncia que os próprios policiais

da região da estação de trem são
também consumidores dos ser-
viços prestados pelos garotos.

O diretor da ONG, Ashok Ka-
vi, conta que muitos dos garotos
estão na profissão “por questões
econômicas e para ajudar suas fa-
mílias”. Kavi foi um dos primei-

ros a declarar sua homossexuali-
dade na Índia, há quase trinta
anos. Mas admite que poucos de-
clararam sua opção sexual em
um país tão conservador.

No Ministério da Saúde, a
constatação é de que outro obstá-
culo é a reação de partes da socie-

dade contrárias à proposta de in-
cluir na agenda escolar aulas so-
bre sexualidade. Apenas 8% da
população indiana usa preserva-
tivos. Para completar, a Índia es-
tá sendo obrigada a lidar com as
drogas, um fenômeno considera-
do recente. Num centro de distri-
buição de seringas em Nova De-
lhi, indianos lamentam que só
agora, em 2010, começam a rece-
ber ajuda.

Além dos tabus, a Índia logo
enfrentará mais um desafio: o
dos custos do tratamento da Ai-
ds. Hoje, o tratamento mais bara-
to custa em média US$ 100,00
por pessoa por ano. “Não pode-
mos pagar por tudo, não há nem
o dinheiro e nem o pessoal neces-
sário”, afirma a secretária de Saú-
de. A estratégia é dar prioridade
a campanhas educativas para evi-
tar uma proliferação ainda
maior.

Agronegócio. Produtores rurais movimentam grãos

ÍNDIA ESPECIAL. Conservadorismo religioso dificulta ações na saúde

O economista Maurício Moreira
Mesquita, do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID)
lança nos próximos dias o livro
‘India: Latin America next big
thing’. Em recente entrevista ao
Estado, ele relatou que os india-

nos ainda dependem muito da
agricultura para empregar a po-
pulação. E enfrentam restrições
para vender manufaturados: in-
fraestrutura ruim, leis trabalhis-
tas restritivas e um problema
educacional sério.

O economista defende que o
Brasil tem que ‘fazer o dever de
casa’ para evitar que se repita no
comércio com a Índia o padrão
chinês – venda de commodities
e importação de manufatura-
dos. Para o economista, o Brasil
tem hoje mais condições de ven-
der produtos industriais para a
Índia do que para a China. “Os
chineses já abriram um hiato tão
grande de vantagem competiti-
va que é muito difícil correr
atrás”, afirma.

Ele aponta algumas das razões
pelas quais o comércio entre Bra-
sil e Índia não deslancha: “As tari-
fas indianas para produtos agrí-
colas são exorbitantes”, afirma
ele. “Apesar da liberalização co-
mercial por que passou a Índia, a
média das tarifas sobre as expor-
tações agrícolas da América Lati-
na é de 60%, com picos de 120%.
Outra questão é o transporte de-
ficitário, por falta de infraestru-
tura. O custo do frete é tão alto
quanto o das tarifas”.

NARINDER NANU/AFP

Interior do país ainda
convive com o atraso
e com elevado índice
de endividamento entre
os produtores rurais
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