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VISTO AMERICANO

Entrega pode atrasar
A entrada ilegal de haitianos

em Brasileia (AC) levou ao caos a
situação de ajuda humanitária
prestada pelo governo do es-
tado, de acordo com o secretário
de Justiça e Direitos Humanos
do Acre, Nilson Mourão. No
total, 204 imigrantes estão na
cidade. Com dívida de seis me-
ses de aluguel da casa que abriga
essas pessoas e sem dinheiro
para pagar os empresários da
cidade pelo fornecimento diário
de alimentação, ele disse que a
situação é insustentável.

O secretário admitiu que não
tem como o governo acriano
bancar mais alimentação e abri-
go aos haitianos que entram em
Brasileia por Cobija, na Bolívia,
em grupos diários de 20 a 30
pessoas. Segundo Nilson Mou-
rão, a partir de agora, a decisão é
suspender o fornecimento de co-
mida e abrigo. Na prática, o
fornecimento está suspenso des-
de 19 de setembro, e os haitianos
sobrevivem de doações nem
sempre regulares.

Ele reclamou que há quase
dois meses encaminhou ao Mi-
nistério do Desenvolvimento So-
cial um plano de trabalho de
ajuda financeira pelo Governo
Federal:. “O que eu sei é que eles
estão estudando o projeto, mas
não temos qualquer recurso (fe-
deral) internalizado”. Diante da
situação, o governo acriano de-
cidiu suspender a ajuda huma-
nitária com recursos próprios e
manter apenas o que é repassado
por convênios com o Ministério
da Justiça e pela Secretaria de
Direitos Humanos do Acre.

“CALAMIDADE”
O representante da secretaria

em Brasileia, Damião Borges, re-
latou que “a situação é de ca-
lamidade”. Fora os poucos que
têm dinheiro para comprar co-
mida no comércio, os demais
contam com doações, especial-
mente dos empresários – cada
vez em menor número – que
buscam mão de obra. Isso faz
com que fiquem até dois dias
sem ter o que comer.

Borges afirmou que também
não sabe o que fazer com as
grávidas. Ele informou que há
no abrigo entre dez e 15, que não
são contratadas pelos empresá-
rios. Segundo ele, o hospital da
cidade não tem como fazer o
trabalho de parto das haitianas.
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PREVENÇÃO DA TORTURA

Brasileira reeleita na ONU
A advogada brasileira Maria

Margarida Pressburger, que atua na
área de defesa dos direitos humanos
no país, foi reeleita para o Subcomitê
de Prevenção da Tortura (SPT) das
Nações Unidas. Presidenta da Co-
missão de Direitos Humanos da Or-
dem dos Advogados do Brasil Sec-
cional Rio de Janeiro (OAB-RJ), ela
também é conselheira da Comissão

de Reparação Política do estado.
Em nota, o Ministério das Re-

lações Exteriores, Itamaraty, e a Se-
cretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH) des-
tacaram a atuação de Maria Mar-
garida na defesa e preservação dos
direitos humanos no Brasil.

“As credenciais da atuação de
Margarida Pressburger em diversas

iniciativas de direitos humanos, seu
engajamento na campanha pelo Di-
reito à Memória e à Verdade, bem
como seu recente mandato no sub-
comitê das Nações Unidas, respal-
dam sua importante missão na pre-
venção da tortura e de tratamentos
cruéis e desumanos nos ambientes
de privação de liberdade”, diz a
SDH. O Itamaraty reiterou os elogios
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Embaixada dos Estados Unidos está tomando providências para tentar reduzir o prejuízo aos brasileiros

l Decisão da
Justiça em favor
da ECT afeta
cerca de 4 mil
pessoas por dia

A Justiça Federal de São Paulo
suspendeu a entrega de pas-
saportes com visto americano

em todo o Brasil. A liminar foi con-
cedida em favor dos Correios, sob
alegação de que as empresas con-
tratadas pelo Departamento de Es-
tado Americano para prestar o ser-
viço estariam quebrando o mono-
pólio da estatal na entrega desse tipo
de documento.

A medida afeta uma média de
quatro mil pessoas por dia que so-
licitam visto americano no País. A
orientação dos consulados para
quem tem entrevista agendada para
a semana que vem, entre 29 de
outubro e 1.º de novembro, é re-
marcar para datas posteriores. Quem
não puder, será atendido normal-
mente. A embaixada americana afir-
ma que está tentando encontrar uma
"solução temporária" para a entrega
dos passaportes e deu prazo até o
próximo dia 1.º.

NOTIFICAÇÃO
Desde abril, os passaportes com

visto eram entregues pela DHL, sub-
contratada pela Computer Sciences
Corporation (CSC), que, por sua vez,
presta diversos serviços à embaixada
e aos consulados americanos. Em
junho, os Correios já haviam no-
tificado "amigavelmente" o consu-
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SAIBA +
Os governos do Brasil e
dos Estados Unidos estão
negociando a eliminação
dos vistos de forma
recíproca. No entanto,
a previsão é de que
medida não deva ser
implementada antes
de 2014.

A administração de Barack
Obama reduziu as exigências
para o visto devido ao
interesse em atrair cada vez
mais brasileiros ao país,
especialmente os turistas que
vão a Miami para fazer
compras e deixam milhões de
dólares nos EUA todo ano.

à reeleição da advogada. “O governo
brasileiro recebeu com satisfação a
reeleição em Genebra (Suíça) para o
mandato 2013-2016”, diz a nota.

O SPT das Nações Unidas foi
criado em 2007 com a entrada em
vigor do Protocolo Facultativo à
Convenção das Nações Unidas con-
tra a Tortura (Opcat), ratificado pelo
Brasil em 12 de janeiro de 2007.

lado sobre a ilegalidade do novo
sistema de entrega. A determinação
da Justiça também manda a CSC
contratar os Correios para devolver
os passaportes que já tem em mãos,
"a fim de evitar supostos prejuízos

aos titulares dos documentos".
Para o juiz federal Célio Braschi,

da 8.ª Vara da Justiça Federal de São
Paulo, "o passaporte se enquadra no
conceito legal de carta. Trata-se de
documento escrito de natureza ad-

ministrativa que contém informação
de interesse do seu destinatário".

Diz ainda o magistrado que, se a
terceirizada continuar com o serviço
de entrega, "está presente o risco de
dano irreparável". As empresas che-
garam a entrar com um pedido de
reconsideração, mas o juiz manteve a
decisão anterior.

Para o presidente da comissão de
Direito Internacional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Eduar-
do Tess Filho, nesse quesito o De-
partamento de Estado americano
tem de se enquadrar na legislação
brasileira. "As representações não
são livres para contratar em regime
diferenciado, a não ser funcionários
americanos, para exercer funções es-
pecíficas", diz.


