
 

 

 

 

 

 

 

Venezuelanos famintos fogem de barco do colapso econômico 

NICHOLAS CASEY 

DO "NEW YORK TIMES", EM WILLEMSTAD, CURAÇAO      28/11/2016 

O contorno escuro da terra mal tinha surgido no horizonte quanto o contrabandista forçou todos os 

passageiros a pularem no mar. 

Roymar Bello gritou. Ela era um dos 17 passageiros que embarcaram em julho em um pesqueiro 

sobrecarregado e de motores envelhecidos, esperando escapar do desastre econômico na Venezuela e 

encontrar vida nova em Curaçao, uma ilha no Caribe. 

 

 

(…) chegaram à costa em uma ponta rochosa (…) orando por ajuda —emprego, dinheiro, alguma coisa para 

comer. 

"Valeu a pena", disse Bello, 30, acrescentando que os venezuelanos como ela "estão em busca de uma coisa 

só: comida". 
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A Venezuela um dia foi um dos mais ricos países da América Latina, repleta de petróleo e próspera a ponto 

de atrair imigrantes de lugares variados, como a Europa e o Oriente Médio. 

Mas depois que o presidente Hugo Chávez assumiu o compromisso de domar a elite econômica do país e 

redistribuir a riqueza aos pobres, os ricos e a classe média fugiram em grande número para países mais 

acolhedores, criando o que os demógrafos descrevem como a primeira diáspora venezuelana. 

Agora, uma segunda diáspora está em curso —muito menos endinheirada e muito menos bem recebida. 

Mais de 150 mil venezuelanos fugiram do país apenas nos últimos 12 meses, o total mais alto em mais de 

uma década, de acordo com acadêmicos que pesquisam o êxodo. 

E com o colapso da revolução socialista de Chávez e a ruína econômica decorrente, os alimentos e remédios 

estão cada vez mais longe do alcance da população comum, o que faz com que as pessoas pobres que as 

políticas venezuelanas deveriam supostamente ajudar agora também estejam entre os emigrantes. 

(…) 

A inflação vai chegar aos 500% este ano, e no ano que vem atingirá espantosos 1.600%, de acordo com 

estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), causando encolhimento dos salários e criando uma nova 

classe de venezuelanos pobres que abandonam carreiras profissionais e sobrevivem precariamente no 

exterior. 

O êxodo vem ocorrendo tão rápido que, de 2015 para cá, cerca de 30 mil venezuelanos se mudaram para a 

região do país que faz fronteira com o Estado brasileiro de Roraima, segundo as autoridades.  (…) 

"Estamos no começo de uma crise humanitária sem precedentes nessa parte da Amazônia", disse o coronel 

Edvaldo Amaral, o chefe de defesa civil do Estado. "Já estamos vendo advogados venezuelanos trabalhando 

como caixas em supermercados, venezuelanas recorrendo à prostituição, indígenas venezuelanos pedindo 

esmolas nas ruas". 

As pequenas nações caribenhas vizinhas da Venezuela são bem menos acolhedoras, afirmando que 

simplesmente não há como absorver as chegadas. As duas mais próximas à costa venezuelana, Aruba e 

Curaçao, para todos os efeitos selaram as fronteiras para os venezuelanos pobres desde o ano passado, 

forçando-os a mostrar que carregam pelo menos US$ 1 mil (R$ 3,4 mil) em dinheiro antes de autorizar sua 

entrada —o que equivale a mais de cinco anos de salário para um venezuelano que ganhe salário mínimo. 

É uma dramática virada para os venezuelanos, que até recentemente iam a Curaçao para gastar dinheiro 

como turistas, e não para implorar por trabalho. 

(…) 

A jornada até Curaçao é uma travessia de cem quilômetros repleta de ondas fortes, gangues marinhas 

armadas e lanchas da guarda costeira que buscam capturar os emigrantes e devolvê-los a seu país. 

Caso superem esses obstáculos, os migrantes são jogados do barco e têm de nadar até a terra e se 

esconder na vegetação, à espera de contatos que os introduzem clandestinamente na economia turística da 
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ilha caribenha. Eles fazem faxina em restaurantes, vendem quinquilharias nas ruas ou oferecem sexo a 

turistas holandeses, forçados a trabalhar em bordéis por contrabandistas que querem receber o pagamento 

por suas passagens, dizem as autoridades de Curaçao. 

Incontáveis famílias venezuelanas vivem como a de Bello, hoje. Incapazes de bancar mais de uma refeição 

ao dia, elas se veem dispersas por mares e terras desconhecidos. 

As autoridades de Curaçao, como as muitas de pequenas ilhas, temem que os imigrantes roubem trabalho 

dos moradores locais ou recorram a crimes violentos. 
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