


peruano, os coiotes levam os ilegais até 
Porto Maldonado e Iñapari. Daí, vão 
para Epitaciolândia ou Brasileia, por 
táxi, ônibus ou a pé. Alguns tentam 
atravessar pelo rio, em local de difícil 
fiscalização, e pela mata. 

"Em esquemas mais organizados, 
os coiotes direcionam esses estran
geiros até o trabalho que irão realizar, 
geralmente subempregos na cidade 
de São Paulo, exigindo que trabalhem 
para pagar sua viagem", diz o chefe da 
Coordenação-Geral de Polícia de Imi
gração da PE Antonio Carlos Floriano 

ano passado com a ajuda da agência 
de turismo "Esmeralda", que funciona 
num endereço descaracterizado na 
rua Coimbra, centro de São Paulo. No 
local, diariamente às 3h da madrugada, 
chegam ônibus lotados de bolivianos. 
"Paguei R$ 620 para trazerem ela", afir
ma o filho Juan, que já vive no Brasil 
legalmente há duas décadas. Ele diz que 
o negócio foi acertado com o brasileiro 
de nome Willians, suposto proprietário 
da agência. À ISTOÉ, Willians disse 
que só transporta imigrantes com do
cumentos. 

Constancia, no entanto, conta que 
fez a viagem na companhia de duas 
filhas, uma neta e mais de uma centena 
de ilegais. O trajeto de Santa Cruz até 
São Paulo, com escala no Paraguai, 
levou uma semana, tempo que passou 
sem poder tomar banho ou se alimen
tar direito. No meio do caminho, foram 
obrigados a dormir em hotéis sem ba
nheiro e até garagens de ônibus. Numa 
dessas paradas, havia mais de 200 
pessoas na mesma situação. Constancia 
diz que teve de pagar fiscais da Polícia 
Federal para poder seguir viagem. "Uma 
vez à noite, nos fizeram descer do ônibus e 
caminhar até uma casa com dois quartos 
pequenos onde havia policiais. Todo mundo 
formava uma fila e tínhamos que pagar por 
um carnê que eles nos davam", diz. Juan 
conta ainda que a mãe só foi "liberada" 
depois que a agência confirmou o 
pagamento da viagem. "Não sabia que 
minha mamita viria nessas condições. 
É muita humilhação." Se nada for feito, 
a situação só tende a piorar. 
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