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18 meses
de prisão foi a pena determina-
da pela Justiça dos Estados Uni-
dos para o dono de uma locado-
ra de vídeo apanhado alugando
filmes piratas em DVD. A polícia
foi alertada por um cliente
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O primeiro-ministro russo, Vla-
dimir Putin, fez um mergulho pa-
ra recuperar relíquias de uma an-
tiga embarcação grega afundada
no Mar Negro. Putin voltou à to-
na carregando ânforas de 2.500
anos de idade. O premiê aprovei-
tou para anunciar a construção

na região de um museu para ex-
posição de tudo o que for retira-
do do sítio arqueológico.
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As primárias republicanas tive-
ram a desistência de um nome
de peso ontem. O ex-governa-
d o r d e M i n n e s o t a T i m
Pawlenty, que chegou a ser cota-
do como favorito na disputa pe-
la candidatura do partido nas
eleições presidenciais do ano
que vem, anunciou sua retirada
da disputa.

A decisão de Pawlenty foi to-
mada depois do seu mau desem-
penho em uma votação simbóli-
ca realizada em Iowa no sábado.
A vitoriosa foi a deputada Miche-
le Bachmann, também de Min-

nesota e conhecida por ser uma
cristã fervorosa.

No mesmo dia, o governador
do Texas, Rick Perry, anunciou
sua entrada na disputa com um
discurso religioso conservador.
No comando de um Estado for-
te e com sucesso na criação de
empregos em tempos de crise,

ele já passou a ser considerado
um dos nomes fortes nas primá-
rias, ao lado de Michele e de Mitt
Romney, ex-governador de Mas-
sachusetts e líder nas pesquisas.

“Eu desejava que fosse dife-
rente. Mas, obviamente, um ca-
minho viável para mim realmen-
te não existe e vamos encerrar a

campanha”, disse Pawlenty
em entrevista à rede de TV
ABC. Em 2008, ele chegou a
ser cogitado para ser vice na
chapa de John McCain, antes
de ser preterido por Sarah Pa-
lin, que não decidiu se entra-
rá na disputa deste ano.

A terceira colocação de
Pawlenty deixou claro que se-
ria difícil para ele emplacar
sua candidatura. Por isso, ele
decidiu não levar adiante sua
campanha. Mas com a saída
de Pawlenty os demais pré-
candidatos começaram a lu-
tar por seu apoio.

Ainda sem perspectiva de
enfrentar primárias, Obama
inicia hoje uma viagem pelo
Meio-oeste americano, in-
cluindo Iowa, em uma espé-
cie de lançamento da campa-
nha para a reeleição. Em
meio à crise econômica, a po-
pularidade de Obama caiu pa-
ra 42%.
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Republicanos sofrem mais uma desistência

O porão da casa onde o austríaco
Josef Fritzl manteve uma filha
como escrava sexual por 24 anos
será fechado com concreto. O
responsável judicial por adminis-
trar a casa em Amstetten diz que
tomou a decisão para evitar que
qualquer pessoa volte a entrar lá.

Homem compra carro
com 300 kg de moedas
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Porão de Josef Fritzl será
fechado com concreto

Um agente da imigra-
ção americana entrou
no ônibus prestes a
cruzar a fronteira en-
tre Estados Unidos e
México e pediu os do-

cumentos de todos os passageiros.
“Documentos”, gritou, examinan-

do atentamente as pessoas enquanto
caminhava pelo corredor do ônibus.

Esse tipo de controle não é surpre-
sa diante de toda atenção concentra-
da na imigração ilegal. Mas esse ôni-
bus estava lotado de imigrantes que
estavam deixando os Estados Uni-
dos e não entrando no país.

Diversas leis de imigração sancio-
nadas no Arizona e em outros Esta-
dos americanos estão tornando tão
difícil a vida dos imigrantes ilegais
que eles estão preferindo fazer a ma-
la e voltar para casa. Mas a realidade
na fronteira é outra: sair dos Estados
Unidos está mais complicado do que
nunca, o que levou muita gente a se
preocupar com a possibilidade de es-
sa fiscalização na saída não só dissua-
dir os imigrantes ilegais de deixar o
país, mas colocá-los num beco sem
saída, ultrajados se ficarem e poten-
cialmente presos quando tentam dei-
xar o solo americano.

Antigamente, entrar no México,
vindo de San Diego, El Paso, Texas,
ou Nogales, era muito fácil, sem ne-
nhuma fiscalização do lado america-
no da fronteira e quase nenhuma ave-
riguação do lado mexicano. Mas as
medidas adotadas pelo governo Ba-
rack Obama para reduzir o fluxo de
armas e dinheiro de drogas dos EUA
para o México mudou a situação.

Os agentes entram nos ônibus a ca-
minho do sul, o meio de transporte
utilizado pelos imigrantes para retor-
narem às suas cidades e povoados.
Nos postos de fronteira permanen-
tes, os guardas também param os veí-
culos e fazem uma acareação dos pe-
destres que cruzam a fronteira a pé.

Ao interrogar as pessoas que deixam
o país, para saber se estão fazendo con-
trabando, os agentes com frequência de-
param-se com imigrantes que não estão
contrabandeando, mas não têm permis-
são para permanecer nos Estados Uni-
dos. Os que não têm antecedentes crimi-
nais são autorizados a seguir. E como
entram para a base de dados do gover-
no, sofrerão penalidades mais severas
se forem pegos novamente nos EUA. Os
imigrantes com registros criminais en-
frentam um tratamento mais agressivo.
São presos e oficialmente deportados.

Segundo as autoridades, o objetivo
não é desencorajar os imigrantes ilegais
a sair do país, mas conter o fluxo do
contrabando. De acordo com um recen-
te relatório semanal do serviço alfande-
gário do Arizona, entre 18 e 24 de julho,
foram confiscados US$ 22 mil em di-
nheiro e recuperadas 6 armas e 5.943
cartuchos de munição. Os agentes deti-
veram 1.606 imigrantes ilegais.

Em entrevistas, imigrantes de parti-
da ofereceram diversas razões para dei-
xar o Arizona. As leis e as varreduras da
polícia tornaram sua vida impossível. A
desaceleração econômica também difi-
cultou a sobrevivência. Houve muitos
que alegaram motivos de ordem pes-
soal. Para Analleli Ríos Ramírez, de 24
anos, foi a morte do cunhado, em Cuer-
navaca, que levou ela e o marido a voltar
para o México, para ficar mais próximos
da família. “Decidimos voltar a viver no
nosso país”, disse Analleli, que trabalha-
va como gerente de uma padaria num
centro de compras próximo de Phoe-
nix.

Alguns contestam essa averiguação
de documentos dos imigrantes que dei-
xam os Estados Unidos. E as críticas par-
tem daqueles para quem os imigrantes
ilegais são proscritos e dos que simpati-
zam com sua luta para melhorar de vida.

“Por que vamos usar recursos deten-
do pessoas que, de qualquer maneira,
estão saindo do país?”, pergunta Jenni-
fer Allen, do grupo de direitos humanos

de Tucson Border Action Network, que
dá assistência aos imigrantes no Arizo-
na. “Há pessoas que querem deixar os
Estados Unidos e se perguntam se de-
vem se arriscar.”

A possibilidade de a política do gover-
no desencorajar os imigrantes ilegais de
sair do país tem levado até mesmo gru-
pos que defendem controles mais rígi-
dos nas fronteiras a pensar duas vezes
sobre essa fiscalização das pessoas que
seguem para o sul. “É a única situação
em que defendemos uma modificação
nas nossas leis de imigração”, disse Wil-
liam Gheen, presidente do Americans
for Legal Immigration PAC, no ano pas-
sado.

“Dificultar a saída pode levar alguns
imigrantes a, em vez de deixar o Arizona

e outros Estados com leis imigratórias
severas, mudar-se para regiões mais
hospitaleiras do país”, diz William
Gheen.

Apesar de milhares de imigrantes te-
rem sido detidos na saída para o Méxi-
co, as autoridades dizem que não po-
dem calcular o número dos que foram
detidos por permanência ilegal no país
em relação aos que foram presos por
contrabando. E alguns imigrantes disse-

ram ter sido
confundidos

pela polícia.

Temor. Recente-
mente, quando se

preparava para cru-
zar a fronteira e se

reunir com o marido,
quejá haviapartido pa-

ra o México meses an-
tes, Analleli Ríos Ramí-

rez começou a ficar ner-
vosa, pois não estava

com os documentos em
ordem. Ela entrou ilegal-

mente nos Estados Uni-
dos há mais de uma déca-

da, com 11 anos, acompa-
nhando a mãe. Agora, retor-

na a um país que mal conhe-
ce. “Acho que é essa a vontade

do Arizona: que eu deixe o
país”, disse ela, embalando

seus pertences, antes de partir.
“E a minha preocupação é que

possam me pegar na saída.” Mas
ela e sua picape carregada cruza-

ram a fronteira que separa Nogales,
Arizona, da Nogales mexicana, sem
nenhum problema.

Funcionários da imigração dizem
que não conseguem fiscalizar todas
as pessoas e procuram ser discretos
quando examinam os documentos
dos imigrantes de saída. A mãe de
Analleli, Teodora Martínez, saiu do
país alguns meses antes e não tinha
documentos quando um agente abor-
dou o ônibus em que ela viajava. Teo-
dora apresentou um cartão de identi-
dade emitido pelo consulado mexica-
no em Phoenix, que não provava resi-
dência legal. O marido dela, Cesar
Valle Martínez, mostrou uma identi-
dade falsa. O agente examinou os pa-
péis com desconfiança e depois con-
versou com um colega que também
estava no ônibus. O casal viajava com
várias crianças que possuíam passa-
porte americano.

“Podem ir”, disse finalmente o
agente, que devolveu os documentos
e saiu do ônibus, permitindo que a
família retornasse ao México. /
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Putin resgata relíquias
no fundo do Mar Negro

O proprietário de uma revende-
dora de carros na cidade chinesa
de Xianyang precisou encher
uma van para levar os 300 kg de
moedas usados por um cliente
para a compra de um veículo. O
modelo vendido custava 60 mil
yuanes, cerca de US$ 9 mil.

estadão.com.br

Bongani Moyo, que já foi consi-
derado um dos mais procurados
da África do Sul, fugiu do tribu-
nal depois de uma audiência. Mo-
vo não precisou de uma fuga es-
petacular, ele apenas caminhou
até a saída misturando-se aos ad-
vogados que deixavam a corte.

Cinco pessoas morrem e dezenas ficam feridas após uma forte rajada
de vento derrubar o palco da Feira Estadual de Indiana, nos EUA, na
noite do sábado. Nenhuma banda se apresentava no momento.
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Ventania

Desesperança. Pawlenty era favorito entre os republicanos

Fiscalização de imigrantes
no retorno ao México
Autoridades americanas passam a fiscalizar ônibus que rumam
para a fronteira – o que inibe ilegais de voltar ao país de origem

Após ficar em 3º na
votação em Iowa, Tim
Pawlenty anuncia sua
saída da disputa por
candidatura presidencial

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




