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Virgindade de meninas índias vale R$ 20 no
Amazonas
KÁTIA BRASIL
ENVIADA ESPECIAL A SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM)

Recomendar
9,5 mil

89

No município amazonense de São Gabriel da Cachoeira, na
fronteira do Brasil com a Colômbia, um homem branco
compra a virgindade de uma menina indígena com aparelho
de celular, R$ 20, peça de roupa de marca e até com uma
caixa de bombons.

Versão local de Dorothy Stang, italiana é referência para índias
Exploração sexual de garotas indígenas é denunciada desde 2008
Leilão de virgindade de brasileira termina com lance de R$ 1,5 mi

A pedido das mães das vítimas, a Polícia Civil apura o caso há um ano. No entanto,
como nenhum suspeito foi preso até agora, a Polícia Federal entrou na investigação no
mês passado.

Doze meninas já prestaram depoimento. Elas relataram aos policiais que foram

 

Folha de S.Paulo no

Folha de S.Paulo no
Facebook

1,171,544 pessoas curtiram Folha de
S.Paulo.1,171,543 pessoas curtiram
Folha de S Paulo

Confirmar
Curtir Você  

admin
Você  
admin

Plug-in social do Facebook

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

   ÚLTIMAS NOTÍCIAS EN ESPUBLICIDADE: A Raízen acelera junto com o 

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail E-mail Grátis Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio Vídeo Shopping

+SEÇÕES

 
PUBLICIDADE

 Maior | Menor  Enviar por e-mail  Comunicar erros  Link          

CLASSIFICADOS TV FOLHA HORÓSCOPO ACERVO FOLHA

TEMAS DO DIA MARCOS VALÉRIO BONDINHO CORONEL UBIRATAN VIOLÊNCIA

LOGIN

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2012 12H05
 Site  

SÃO PAULO
21°C

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://twitter.com/folha_cotidiano
http://twitter.com/folha_cotidiano
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1179877-versao-local-de-dorothy-stang-italiana-e-referencia-para-indias.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1179872-exploracao-sexual-de-garotas-indigenas-e-denunciada-desde-2008.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1174231-leilao-de-virgindade-de-brasileira-termina-com-lance-de-r-15-mi.shtml
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/envie_sua_noticia.shtml
https://plus.google.com/106339814614280647525?prsrc=3
https://plus.google.com/106339814614280647525?prsrc=3
https://plus.google.com/106339814614280647525?prsrc=3
http://www.facebook.com/folhadesp
http://www.facebook.com/folhadesp
http://www.facebook.com/folhadesp
http://www.facebook.com/folhadesp
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolhadesp&width=300&height=195&colorscheme=light&connections=5&stream=false&header=false&&locale=pt_BR&?AcrobatWebCapTID3#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolhadesp&width=300&height=195&colorscheme=light&connections=5&stream=false&header=false&&locale=pt_BR&?AcrobatWebCapTID3#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolhadesp&width=300&height=195&colorscheme=light&connections=5&stream=false&header=false&&locale=pt_BR&?AcrobatWebCapTID3#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolhadesp&width=300&height=195&colorscheme=light&connections=5&stream=false&header=false&&locale=pt_BR&?AcrobatWebCapTID3#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolhadesp&width=300&height=195&colorscheme=light&connections=5&stream=false&header=false&&locale=pt_BR&?AcrobatWebCapTID3#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolhadesp&width=300&height=195&colorscheme=light&connections=5&stream=false&header=false&&locale=pt_BR&?AcrobatWebCapTID3#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolhadesp&width=300&height=195&colorscheme=light&connections=5&stream=false&header=false&&locale=pt_BR&?AcrobatWebCapTID3#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolhadesp&width=300&height=195&colorscheme=light&connections=5&stream=false&header=false&&locale=pt_BR&?AcrobatWebCapTID3#
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolhadesp&width=300&height=195&colorscheme=light&connections=5&stream=false&header=false&&locale=pt_BR&?AcrobatWebCapTID3#
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://ia.nspmotion.com/click/?cap=106953&c=661&r=[timestamp]&t=true
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://tools.folha.com.br/send?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1179864-virgindade-de-meninas-indias-vale-r-20-no-amazonas.shtml
http://tools.folha.com.br/feedback?url=http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1179864-virgindade-de-meninas-indias-vale-r-20-no-amazonas.shtml
http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=referrer
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffolha.com%2Fno1179864&original_referer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcotidiano%2F1179864-virgindade-de-meninas-indias-vale-r-20-no-amazonas.shtml&text=Virgindade%20de%20meninas%20%C3%ADndias%20vale%20R%24%2020%20no%20Amazonas&via=folha_com&related=folha_com&lang=pt-br&source=tweetbutton
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcotidiano%2F1179864-virgindade-de-meninas-indias-vale-r-20-no-amazonas.shtml
http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&tt=Virgindade%20de%20meninas%20%C3%ADndias%20vale%20R%24%2020%20no%20Amazonas&du=http%3A%2F%2Ffolha.com%2Fno1179864
http://feeds.folha.uol.com.br/cotidiano/rss091.xml
javascript:void(0)
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1180251-stf-manda-apurar-acao-de-marcos-valerio-no-banco-central.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1180360-quero-nossas-ultimas-fotos-no-bonde-diz-marido-de-vitima-gravida.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1180350-juri-da-morte-de-coronel-da-pm-comeca-nesta-segunda.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1180373-agente-penitenciario-e-morto-e-pm-e-baleado-em-sao-paulo.shtml
http://paywall.folha.uol.com.br/folha/login?return_url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcotidiano%2F1179864-virgindade-de-meninas-indias-vale-r-20-no-amazonas.shtml&logintype=navfolha&urltype=login
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo


Folha de S.Paulo - Cotidiano - Virgindade de meninas índias vale R$ 20 no Amazonas - 04/11/2012

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1179864-virgindade-de-meninas-indias-vale-r-20-no-amazonas.shtml[05/11/2012 11:57:29]

exploradas sexualmente e indicaram nove homens como os autores do crime.

Entre eles há empresários do comércio local, um ex-vereador, dois militares do Exército
e um motorista.

As vítimas são garotas das etnias tariana, uanana, tucano e baré que vivem na periferia
de São Gabriel da Cachoeira, que tem 90% da população (cerca de 38 mil pessoas)
formada por índios.

Entre as meninas exploradas, há as que foram ameaçadas pelos suspeitos. Algumas
foram obrigadas a se mudar para casas de familiares, na esperança de ficarem seguras.

A Folha conversou com cinco dessas meninas e, para cada uma delas, criou iniciais
fictícias para dificultar a identificação na cidade.

M., de 12 anos, conta que "vendeu" a virgindade para um ex-vereador. O acerto, afirma
a menina, ocorreu por meio de uma prima dela, que também é adolescente. "Ele me
levou para o quarto e tirou minha roupa. Foi a primeira vez, fiquei triste."

A menina conta que o homem é casado e tem filhos. "Ele me deu R$ 20 e disse para eu
não contar a ninguém."

P., de 14 anos, afirma que esteve duas vezes com um comerciante. "Ele me obrigou.
Depois me deu um celular."

Já L., de 12 anos, diz que ela e outras meninas ganharam chocolates, dinheiro e roupas
de marca em troca da virgindade. "Na primeira vez fui obrigada, ele me deu R$ 30 e
uma caixa com chocolates."

Veja imagens

DEZ ANOS

Outra garota, X., de 15 anos, disse que presenciou encontros de sete homens com
meninas de até dez anos.

"Eu vi meninas passando aquela situação, ficando com as coxas doloridas. Eles sempre
dão dinheiro em troca disso [da virgindade]."

P. aceitou depor na PF porque recebeu ameaças de um dos suspeitos. "Ele falou que, se
continuasse denunciando, eu iria junto com ele para a cadeia. Estou com medo, ele fez
isso com muitas meninas menores", afirma.

Familiares e conselheiros tutelares que defendem as adolescentes também são
ameaçados. "Eles avisaram: se abrirem a boca a gente vai mandar matar", diz a mãe de
uma menina de 12 anos.
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