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A corumbaense Indira comprou dois carros como “camelô de gasolina”
Mudou de atividade com a proibição, mas permanece informal

Na divisa entre Corumbá (MS) e

Puerto Quijarro, na Bolívia, o perigo con-

vive com oportunidades. Através da fron-

teira, contrabandistas constroem verda-

deiras fortunas assentadas sobre mortes,

prostituição, tráfico de drogas, carros e

até de pessoas. Ao mesmo tempo, acos-

tumados a depender do dinheiro incerto

dos subempregos, milhares de trabalha-

dores sobrevivem às custas de pequenos

comércios ou prestação de serviços. In-

visíveis nas estatísticas oficiais, essas pes-

soas são levadas ao mercado informal

pela necessidade e pela falta de qualifica-

ção. Para elas, a fronteira não é um limite,

mas um meio de vida, não é uma barrei-

ra, mas um horizonte de expectativas e

possibilidades.

O desenvolvimento das duas cida-

des fronteiriças liga fortemente uma a

outra. Corumbá, com 96 mil habitan-

tes, está separada por oito quilômetros

de estrada da fronteira onde fica Puerto

Quijarro, com pouco menos de 13 mil

moradores. O fluxo entre os países é

intenso e ocorre nas duas direções. Por

um lado, os bolivianos buscam em

Corumbá atendimento médico, colégio

para os filhos e assistência social. Por

outro, os corumbaenses procuram em

Quijarro combustível, eletroeletrônicos e

toda sorte de produtos baratos.

Uma ponte seca com pouco mais

de vinte metros facilita o tráfego entre

os dois países sobre a linha divisória.

No alto de uma pequena subida, o

Control Fronterizo boliviano no mesmo

tom bege da paisagem contrasta com

o azul do novo e espaçoso prédio da

Receita Federal brasileira. Casas baixas

sem pintura revelam construções im-

provisadas à margem do asfalto

empoeirado. Quando chove, embala-

gens e sacos plásticos descem por um

córrego nas proximidades, levando a

sujeira acumulada nas ruas.

A proximidade com o Pantanal traz

calor e chuvas tor-

renciais a esse peda-

ço do Brasil quase

misturado à Bolívia,

mas também atrai

turistas nacionais e es-

trangeiros, seduzidos

pela pesca esportiva

e contemplação eco-

lógica. Muitos visitantes que vão a

Corumbá aproveitam o passeio para

conhecer a cidade boliviana e fazer com-

pras. A moeda vizinha tem pouco valor

comercial. São necessários três pesos bo-

livianos para comprar um real e seis para

trocar por um dólar norte-americano.

Embora distante de Brasília e La

Paz, esse território ambíguo é direta-

mente afetado pelos governos das duas

nações. Desde 2006, quando tomou

posse, o presidente boliviano Evo

Morales vem adotando medidas para

proteger a indústria local e diminuir os

prejuízos da Receita. Para tanto, proibiu

a comercialização

de combustíveis

fora dos postos de

gasolina, bem

como a importa-

ção e venda de car-

ros antigos e roupas

usadas, atividades

que envolvem dire-

tamente milhares de pessoas em toda Bo-

lívia. Sem estudo, qualificação, experiên-

cia e agora nem mesmo a possibilidade

de continuar no emprego informal, res-

tam poucas alternativas a esses trabalha-

dores.

Automóveis de sobrevivência

O carro branco em frente ao pon-

to de táxi do lado boliviano da fron-

teira é um Toyota modelo antigo. Im-

portado já usado quando veio da Ásia

para a Bolívia no início da década pas-

sada, lembra pouco seus primeiros anos.

A lataria está descascada, os retrovisores

foram arrancados e as lanternas só se

mantém unidas por uma grossa cama-

da de fita adesiva. O veículo estala e

chacoalha enquanto se aproxima, dan-

do a impressão que se desmanchará na

primeira curva. A porta se abre e o mo-

torista Gustavo Ramirez anuncia timi-

damente: “Táxi?”

Do lado de dentro, a nacionalida-

de estrangeira do veículo fica evidente.

Originalmente, o volante japonês fica-

va do lado direito. Para trafegar no

ocidente, foi arrancado e religado do

lado oposto por um emaranhado de

fios coloridos. Colados no pára-brisas,

santinhos revelam devoção a Santo

Expedito, Nossa Senhora Aparecida e

do Desterro. Na frente, o panda da

WWF Bolívia e uma série de adesivos

prateados, indicações oficiais de que o

carro tem “condições de trafegar”.

Andriolli Costa
Maurem Fronza

Para essas pessoas,
a fronteira não é um
limite, mas um meio

de vida.

Brasileiros e
bolivianos em situação

de subemprego
passam à ilegalidade

após medidas
protecionistas de

Morales

Trabalho na fronteira
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O condutor, Gustavo Ramirez, é um

boliviano de estatura baixa, pele muito

morena e óculos que combinam com seus

gestos contidos. Nascido em Potosi, há 55

anos, foi criado em Santa Cruz de La Sierra,

onde cursou a Universidad Autónoma Gabriel

René Moreno. No primeiro semestre, tro-

cou os estudos pelo táxi. Mais tarde, mu-

dou-se para Puerto Quijarro em busca de

melhores oportunidades. É casado há dez

anos com a corumbaense Regina da Silva,

vinte anos mais nova. Hoje, a escadinha

de seis filhos vai de uma adolescente de

17 anos a um bebê de apenas dois.

No domingo da entrevista,

Gustavo é o único taxista no ponto em

frente à fronteira com o Brasil, desafi-

ando as nuvens pesadas que anunciam

a chuva grossa. Na companhia do fi-

lho Luiz Gustavo, de 13 anos, espera

por algum passageiro desgarrado que

lhe garanta a renda do final de semana.

A timidez inicial logo vira camarada-

gem e o motorista conversa animado

sobre a vida e o trabalho.

Todos os dias, Gustavo trabalha das

quatro da manhã às seis da tarde, com

pequenos intervalos para almoçar e levar

os filhos à escola em Corumbá. Nos dias

de sorte, faz quatro corridas até a cidade

vizinha de Puerto Suárez, e cobra oito re-

ais por viagem. Em média, são 20 reais

por dia. “É muita competência”, diz, logo

acudido pelo filho: “É concorrência em

português, pai!”.

Em parte, a concorrência é acir-

rada porque na Bolívia qualquer carro

pode transportar passageiros informal-

mente, sem identificação. A polícia bo-

liviana da fronteira explica que apenas

os veículos sindicalizados possuem a

placa vermelha indicativa da atividade

de taxista. Via de regra, taxistas bolivia-

nos não podem realizar corridas no

Brasil e vice-versa. No entanto, a frota

irregular do país vizinho dificulta o con-

trole pelas autoridades brasileiras.

Gustavo calcula que existam

aproximadamente 200 táxis somente

na faixa de fronteira entre os dois pa-

íses. Boa parte é de carros como o

Toyota do taxista: importados da Ásia

com pelo menos dez anos de uso. No

entanto, essa realidade não se restringe

apenas aos taxistas. O governo bolivi-

ano estima que a grande maioria dos

10 mil carros importados a cada mês

pela Bolívia esteja nessas condições.

Em dezembro de 2008, Evo

Morales proibiu a importação de veí-

culos produzidos antes de 2004, ale-

gando risco ambiental e de segurança.

A frota barata e ultrapassada inibe o

surgimento da indústria nacional, não

oferece segurança para os passageiros,

além de poluir o meio ambiente, de-

vido ao enorme consumo de com-

bustível. A reação dos importadores

foi violenta e manifestações termina-

ram em morte em Santa Cruz. No

entanto, o governo manteve-se

irredutível.

ciantes recém-chegados na cidade. Mas

lamenta: “é muito barato, logo todos jun-

tam um dinheirinho e fazem sua casa”.

À noite o carro volta às ruas do

lado boliviano. Vai buscar a filha mais

velha, Jéssica, na universidade de Puerto

Suárez, onde cursa Administração de

Empresas depois de passar o dia intei-

ro vendendo CDs “Shopping Chão”,

uma espécie de camelódromo bolivia-

no. Já o menino Luiz Gustavo precisa

estudar bastante, pois sonha em ingres-

sar na Marinha.

Com todos os filhos registrados

no Brasil para garantir mais direitos, a

família costura a dupla identidade na-

cional trafegando sobre a fronteira em

um automóvel vindo do outro lado do

Oceano Pacífico.

Combustível engarrafado

Taxista independente em Puerto

Quijarro, Indira Valdivia Leigues traba-

lha pouco comparada a Gustavo

Ramirez. Todas as

manhãs, sai de casa

às 5 horas, recolhen-

do passageiros até às

nove. A essa hora,

somou 50 ou 60 re-

ais. “Já dá para o al-

moço”, calcula ela.

Aos 37 anos, a

loira de olhos claros

e serenos entrou no

mercado de trabalho somente no ano

passado e o táxi foi sua segunda opção.

Corumbaense de nascimento, Indira

mudou-se com a família para a Bolívia

no início da adolescência. Foi casada dos

16 aos 27 com um boliviano, com quem

teve três de seus seis filhos. Dona de casa

por quase 20 anos, em 2008 recebeu o

diagnóstico de depressão juntamente

com o conselho médico de trabalhar

fora para superar a doença. Com o en-

sino médio incompleto e sem experi-

ência alguma no mercado, foi o que ela

fez.

Durante seis meses, Indira traba-

lhou como “camelô de gasolina”, ven-

dendo litros e mais litros de combustí-

vel boliviano separados em garrafas de

Coca-Cola. Em sua casa de três peças

de cimento batido, com roupas esten-

didas no muro para secar, ela guarda

ao lado do fogão os galões de 200 li-

tros que enchia nos postos de gasolina.

Espalhados no quintal de terra verme-

lha, junto à pequena criação de patos e

galinhas, recipientes menores que tam-

bém costumavam ser cheios indicam

que a procura era intensa.

Até o ano passado, os brasileiros

aproveitavam para completar o tanque

no país vizinho. Além da pureza do pro-

duto boliviano, sem mistura de álcool

como no Brasil, o preço era sedutor. “A

gasolina no Brasil

custa 2,85 reais,

aqui na Bolívia é

1,25. A gente re-

vendia o litro por

1,60”, conta

Indira. Na Bolívia,

o combustível é

subsidiado pelo

governo, daí a di-

ferença de preços

entre os dois países. Até o fim deste ano,

os gastos com subsídios deverão ultra-

passar os 380 milhões de dólares para a

economia boliviana.

Em 2006, o governo de Evo

Morales começou a impor restrições.

De início, limitou o consumo diário de

combustível. Os carros de passeio, por

exemplo, passaram a ser cadastrados e

Grande parte

das ruas bolivianas

não têm pavimen-

tação. Os taxistas

não têm interesse

em comprar um

carro mais novo, e

por conseqüência

mais caro, para que

ele seja arruinado

pela má condição

das estradas. “Se

aqui é difícil, ima-

gina mais para den-

tro”, garante

Gustavo referin-

do-se ao interior

da Bolívia.

A principal

renda da família

vem do táxi que

carrega fregueses e

leva as crianças

para o colégio. Para

reforçar a renda, o

taxista construiu

quatro quartos que

aluga a 60 reais por

mês para os comer-

Carros usados como o Toyota de Gustavo
estão com os dias contados

“A gente dava um
dinheirinho para o

frentista e ele
completava o galão no

banco de trás”

Região de fronteira da divisa entre Corumbá
e Puerto Quijarro

Trabalho na fronteira
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podiam abastecer até 53 litros se tives-

sem placa boliviana e 20 se ela fosse

brasileira. As filas nos postos de gaso-

lina eram tão grandes que os motoris-

tas chegavam a dormir dentro dos car-

ros. Ao invés de interrompê-lo, a medi-

da aumentou ainda mais o comércio pa-

ralelo de gasolina.

Trabalhando das 7 da manhã às 8

da noite, Indira chegava a vender até

mil litros de combustível por dia. “Na

época da Piracema, as pessoas com-

pravam muito para colocar nos bar-

cos de turismo. Levavam 200 litros de

uma só vez”. Alternando os postos de

gasolina, ela abastecia até quatro vezes

seguidas com a ajuda do filho Jeremias,

de 14 anos. “A gente dava um dinheiri-

nho para o frentista e ele completava o

galão no banco de trás”, conta.

Dos recipientes, o combustível era

dividido entre várias garrafas de refrige-

rante, e armazenado no porta-malas do

carro. Sinalizando com o polegar para

baixo, sinal conhecido entre os compra-

dores, mãe e filho anunciavam o produ-

to para turistas e moradores do outro

lado da fronteira. De tanto carregar peso,

Jeremias contraiu problema na coluna e

agora precisa de cuidados médicos.

Indira teve que deixar a atividade

a partir do dia 13 de novembro de

2008, quando um decreto do governo

de Evo Morales enquadrou o contra-

bando de combustível na legislação

antidrogas. A pena estabelecida é de cin-

co a 25 anos de prisão em alta segu-

rança e todos os que transportarem

combustível em recipientes avulsos te-

rão o veículo apreendido. Em outra

medida, tomada em janeiro deste ano,

motoristas estrangeiros passaram a pa-

gar preço internacional ao abastecerem

em postos até 50 km da divisa com a

Bolívia. As atitudes do país vizinho bus-

cam evitar o desabastecimento e prote-

ger a economia local, que desperdiça mi-

lhões ao abastecer carros brasileiros com

combustível subsidiado.

Como a atividade de camelô de

gasolina passou da informalidade à

marginalidade, Indira optou por outra

igualmente informal: a de taxista. Usou

o dinheiro do combustível para com-

prar dois carros usados. Um, ela dirige;

o outro, aluga. Com seu português car-

regado de sotaque castelhano, ela conta

que mesmo afastada da antiga ativida-

de, ainda conhece os caminhos da ven-

da ilegal. “Se você quiser, sei como con-

seguir gasolina barata!”.

Roupas usadas, velhos problemas

Do mesmo modo que o contra-

bando de gasolina, o comércio das cha-

madas “roupas americanas” causa do-

res de cabeça ao governo boliviano. São

vestimentas usadas vindas dos Estados

Unidos e da Europa que entram no país

através de contrabando. Comercializadas

tanto na Bolívia quando no Brasil, cal-

ças, vestidos, camisas, toalhas, e todo

tipo de confecções estrangeiras de qua-

lidade são vendidas a preços baixíssimos:

a partir de um real.

Em Puerto Quijarro, as roupas são

expostas para venda completamente

amarrotadas, como se o comerciante

só tivesse o trabalho de tirar da sacola

e jogar no mostruário. Os pontos de

venda são casinhas discretas, longe da

vista da maioria. No Brasil, a situação

é outra. Não só as roupas usadas são

dobradas e empilhadas, como também

são vendidas abertamente em diver-

sas barracas das feirinhas locais.

Montada cada dia num bairro

diferente, a Feira Livre, uma das mais

tradicionais de Corumbá, tem boa

parte de suas barracas destinadas ao

comércio de roupas. Destas, muitas

pertencem aos vendedores de “rou-

pa americana”. O corpulento Carlos

Angel Solis,  de 24 anos, e sua espo-

sa Angélica Molina Rodrigues, de 28,

expõem seus produtos nos oito

metros que delimitam a última

barraquinha da feira.

Receoso no início da entrevista,

Carlos conta que começou a traba-

lhar cedo. Desde os 11 anos de idade

ajudava o tio a cuidar de um bar em

Santa Cruz. O que mais chamava a aten-

ção do garoto em meio ao incansável

movimento noturno era a Rockolla, uma

máquina ao estilo jukebox que exibe

videoclipes em troca de uma moeda de

um real. Mais tarde, aconselhado por

amigos, mudou-se para Quijarro em

busca de oportunidade. Há três anos,

herdou a barraca de roupas da mãe e

foi trabalhar na feira.

De cada dez compradores de

“roupa americana”, sete pertencem à

classe média. Para encher sua banca,

Carlos busca seis sacos de 55 kg de

mercadorias duas vezes por mês em

Santa Cruz de la Sierra. Os preços vari-

am entre 100 e 250 dólares, dependen-

do da qualidade do tecido. Carlos com-

pra o primeiro, e de cabeça calcula:

“Dentro de um saco desses, deve ter

uns 200 shorts”. Ele vende cada um por

oito reais.

No ano de 2005, o Instituto Boli-

viano de Comércio Exterior (IBCE) e

a Câmara Nacional de Indústrias (CNI)

produziram um estudo chamado O Im-

pacto da Importação de Roupa Usada na Bo-

lívia, que revelou dados preocupantes. A

pesquisa mostra que o comércio movi-

menta 40 milhões de dólares anualmen-

te. No entanto, o prejuízo acumulado

na economia boliviana entre 2000 e

2005 superou 500 milhões de dólares,

valor que equivale a 6% do PIB (Pro-

duto Interno Bruto) anual do país, cal-

culado em 9,3 bilhões.

Segundo o estudo, aproximada-

mente 15 mil pessoas trabalham com

“roupa americana” na Bolívia. Durante

Carlos Angel e sua esposa Angélica vendem 660 kg de
“roupa americana” todos os meses

A mesa central do restaurante em Puerto Quijarro está

animada. Um grupo de turistas brinca de tirar fotos com

um jacaré de madeira. Um olhar rápido confirma: as

feições mostram que a maioria dos clientes é brasileira.

Cinco atendentes correm para dar conta do serviço, e

seus sotaques corumbaenses entregam-lhes a nacionali-

dade brasileira. Este é o La Bodeguita, um restaurante na

Bolívia com ares de Brasil.

Lucas dos Santos, filho do dono, explica que existe

uma filial em Corumbá e outra em Puerto Quijarro, e que

“pela mão-de-obra qualificada”, prefere os funcionários

brasileiros. Uma delas, a garçonete Jéssica dos Santos, en-

cara aos 23 anos uma dupla jornada de trabalho. Pela ma-

nhã, reforça o quadro de funcionários do lado boliviano.

À noite, corre para abrir o restaurante em Corumbá. Ela

conta que começou a trabalhar no ano passado para sus-

tentar seus dois filhos, depois de ser abandonada pelo ex-

marido. As crianças moram com a mãe da jovem.

O salário é o mesmo dos dois lados da fronteira, mas

a generosidade dos conterrâneos quase dobra o ganho dos

funcionários “hoje tirei 40 reais só de gorjeta” comemora

Sônia, uma das colegas de Jéssica. Ao contrário dos outros

atendentes, ela guarda 53 reais por mês para contribuir

com a previdência social no Brasil “ninguém tem carteira

assinada por aqui, mas eu quero aposentar quando enve-

lhecer”.

Enquanto Jéssica e Sônia correm entre as mesas, Tâ-

nia Morrone enche o ambiente de melodia. A cantora

corumbaense e seu parceiro, Fernando Guarani, descobri-

ram um nicho de mercado do outro lado da divisa. A

artista, que começou a cantar timidamente nos videokês e

hoje vive profissionalmente do trabalho, se diverte com a

nova experiência; “os bolivianos adoram MPB! Pedem mú-

sicas... Aplaudem!”. E constata: tocar do outro lado da

fronteira é “uma vitrine para os turistas, para mostrar nos-

so som para gente de todo o Brasil”.

Um pedaço da Bolívia com ares de Brasil

Trabalho na fronteira
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 te os seis anos analisados, o país

deixou de gerar 107 mil postos de tra-

balho. Mais de 20 mil fábricas de con-

fecções foram fechadas em conseqü-

ência da perda de mercado.

Quando chega de viagem, Carlos

deixa sua mercadoria com uma bolivi-

ana que mora no lado brasileiro. A me-

dida é fundamental para manter a ati-

vidade, uma vez que a legislação brasi-

leira limita o trânsito de mercadorias

na fronteira em 100 dólares diários e

300 dólares por mês no caso de baga-

gem turística. Em 2008, a Receita Fe-

deral de Corumbá

realizou 432 apreen-

sões com total de

6,5 milhões de reais.

Casta Suarez,

de 56 anos, é a mu-

lher que aluga a casa

para os feirantes

guardarem os pro-

dutos. Todos os

dias, às 4 da manhã,

já está acordada, sentada em sua cadei-

ra de matriarca, esperando os vende-

dores que vão buscar os ferros de ar-

mação, os caixotes de verdura e as sa-

colas de roupas. No fim da tarde, o

movimento retorna e a casa é nova-

mente tomada por pilhas de artigos en-

caixotados. O aluguel é semanal e o pre-

ço depende do espaço ocupado. Pelos

seis sacos de roupa americana, Carlos

paga 12 reais todo o domingo.

Além do espaço para armaze-

namento, ela e a filha Fabíola, de 31 anos,

preparam mais de 100 refeições por dias.

O sucesso é tanto que muitas vezes mãe

e filha ficam sem almoço. São comidas

típicas como o marradito (carne desfia-

da com arroz) e a sopa de maní (amen-

doim), preparadas em uma cozinha es-

premida na parte dos fundos da casa.

Tudo é comprado na Bolívia, já que os

feirantes preferem o sabor da terra

natal. Casta e a filha ganham a vida

dando suporte ao subemprego na

fronteira e, por isso, funcionam como

base de sustentação para essas ativida-

des informais.

Novamente na defesa da indús-

tria nacional, o governo boliviano proi-

biu a importação de roupas usadas em

abril de 2007. Dentro de um ano as

“roupas americanas” deveriam deixar

de ser comercializadas. No entanto,

pressões dos comerciantes estenderam

o prazo para março de 2009, e final-

mente para março de 2010, data limite

para a extinção da atividade no país.

O presidente da Associação dos

Trabalhadores Autônomos em Feiras

Livres de Corumbá e Ladário

(AAFLCL), Francisco Ormond Filho é

corumbaense e tem sua própria barra-

ca de roupas na Feira Livre. Ele cobra

que deveria haver maior cuidado com

as roupas pela Vigilância Sanitária, visto

que elas não possuem nenhuma esterili-

zação e podem transmitir doenças.

Francisco brigou por 17 anos con-

tra a venda de roupas usadas na Feira

Livre: “Eu trabalhava só com confecções

brasileiras. Tinha que pagar impostos, ter

documentação, pagar passagem para

buscar mercadoria em São Paulo. E aí

sofria concorrência deles com mercado-

ria sem encargo

nenhum!”. Hoje,

ele vende merca-

doria dos dois pa-

íses, mas deixa cla-

ra a procedência

de cada uma.

Com a proi-

bição definitiva da

venda das roupas

usadas, muitos fei-

rantes vão ter que repensar o meio de

vida. Mesmo contrário à atividade, Fran-

cisco é cauteloso: “Se hoje tem muitos

bolivianos trabalhando com produtos

que não deveriam ser comercializados,

não é por culpa deles. É do próprio po-

der público que foi permitindo.” E ar-

remata: “como chegar para um pessoal

que trabalha há 15, 20 anos vendendo

produtos de outro país e dizer que ago-

ra não pode?”.

Em uma declaração no site, o pre-

sidente do IBCE, Ernesto Antelo

López, é categórico. Para ele, os vende-

dores de roupa americana tiveram “todo

o tempo do mundo para

mudar de emprego”.  E fi-

naliza: “este negócio deve

parar, para que não se per-

cam mais empregos no

país.”

Taxistas independen-

tes, camelôs de gasolina e

comerciantes de roupa usa-

da, são típicos trabalhado-

res informais da região de

fronteira Brasil-Bolívia. O

subemprego é a alternativa

de renda que se coloca en-

tre o desemprego e o tra-

balho formal. Ele quase

sempre surge como uma

solução temporária que

acaba tornando-se perma-

nente. Levados ao merca-

do informal pela necessida-

de de sobreviver e susten-

tar a família, estes trabalha-

dores sem educação, pre-

paro ou qualificação, en-

contram no subemprego

sua única saída. Quando se

perde até mesmo essa pos-

sibilidade, a tendência não

é retornar ao mercado tradicional, mas

procurar uma atividade também infor-

mal, como fez Indira, ou partir para a

marginalidade.

Carlos já tem planos para quando

a proibição chegar. Vai usar suas eco-

nomias e montar um bar em Santa Cruz

igual ao que trabalhava quando ado-

lescente. Quem sabe até terá um Rockolla

todo seu. “O bar é minha única pro-

fissão. Cresci vendo como ele funcio-

Há poucos metros da casa de Indira, mora uma de

suas melhores amigas, a também brasileira Maria Cristina

Pereira da Mata, de trinta e dois anos. Nascida em Campo

Grande, mas criada em Corumbá, ela vive com o marido

boliviano e seus cinco filhos. Para completar o orçamento

da casa, prepara 20 quilos de pão por dia que vende para

os vizinhos. Em parceria com a cunhada, também vende

produtos de catálogo e perfumes importados. Seu sonho

é comprar um carro novo e totalmente legalizado para no

ano que vem poder botar as crianças para estudar em

Corumbá.

Mesmo morando na Bolívia há 13 anos, ela não es-

quece seu país de origem. Assiste todos os dias as novelas

brasileiras. Maria Cristina é fã da dupla Bruno & Marrone

e torceu empolgada pela conterrânea Priscila Pires, no Big

Brother Brasil. Às vezes ela pensa em morar com os pais em

Cuiabá, “a vida lá é melhor”, mas teme deixar para trás a casa

própria e a vida que conquistou com tanto esforço na Bolívia.

Maria Cristina é secretária de saúde na associação de

moradores do bairro Las Pedritas. Ela conta que o sistema

público de saúde boliviano não é gratuito como o brasilei-

Cidadania dividida

“Se hoje tem bolivianos
trabalhando produtos
que não deveriam ser

comercializados, não é
por culpa deles”

na, isso é tudo o que eu sei fazer”.

Carlos e Angélica têm seis anos de re-

lacionamento e pretendem se casar,

mas somente em 2010. “É costume

na Bolívia só casar nos anos de núme-

ro par. Senão, não teremos vida boa”.

O casal pretende ter sorte.

andriolli_costa@hotmail.com
mauremfs@gmail.com

Rockolla, o sonho de consumo
de Carlos

ro. Por isso, muitos moradores de Quijarro vão a Corumbá

a procura de tratamento médico. “Nós vivemos na fron-

teira, mas somos discriminados”, lamenta, contando que

muitas vezes teve que brigar para conseguir atendimento

para os filhos, que nasceram na Bolívia e não tem registro

brasileiro.

Procurada, a prefeitura de Corumbá informa que re-

cebe a todos os pacientes sem distinção, apesar de não

existir nenhuma orientação nacional sobre o assunto. Além

disso, a Secretaria Municipal de Ações Sociais inclui as fa-

mílias do país vizinho em seus programas.

“Acontece que os brasileiros usam o Posto de Saúde

da Família do seu bairro. Como os bolivianos não têm

endereço no Brasil, vão todos para o Pronto-Socorro, que

não exige comprovante de residência”, explica a enfermei-

ra chefe do Núcleo de Projetos e Convênios da Secretaria

Executiva de Saúde Pública (SESP), Dilene Vendramini.

Segundo ela, a maioria dos bolivianos só atravessa a fron-

teira em casos mais graves e dessa forma, não participam

das campanhas de prevenção ou acompanhamento das do-

enças.

Trabalho na fronteira
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