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A COPA COMO ELA É

Sedes atraem prostitutas adolescentes
Garotas de programa do interior se preparam para passar Mundial em
cidades da Copa atrás de turistas estrangeiros

Meninas desconhecem nova lei sancionada por Dilma que torna crime hediondo
exploração sexual de menores que torna exploração sexual de crianças e
adolescentes crime hediondo
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DANIEL CARVALHO
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LUCAS REIS

DE MANAUS

No interior do Ceará, a adolescente Paula (nome fictício), 16, planeja-se para a Copa do
Mundo. Diz que passará 15 dias em Fortaleza para fazer programas sexuais.

À Folha, na zona rural de Quixadá, ela relata as viagens periódicas e "secretas" à capital
do Estado --"meus pais não sabem"-- e que cada programa custa cerca de R$ 60.

No Mundial, diz, um agenciador a levará a Fortaleza e cuidará da hospedagem. Em
troca, ele receberá de R$ 15 a R$ 20 por cada programas. "Acaba sendo um trato."

Paula está a 1.823 km de Brasília, onde, na semana retrasada, ao lado de Xuxa, a
presidente Dilma sancionou a lei que torna crime hediondo a exploração sexual de
crianças e adolescentes.

A cearense Paula, que largou os estudos no 1º ano do ensino médio e atualmente faz
bicos como babá, nunca ouviu falar dessa nova lei.

"A gente acaba não sabendo dessas coisas", diz.

Desconhecida de Paula, a lei torna esse crime inafiançável, e quem for condenado terá
que cumprir um período maior no regime fechado para poder pleitear a progressão da
pena, que é de quatro a dez anos de reclusão.

A assinatura da lei ocorreu na quarta (21). Cinco dias depois, na segunda (26), a Folha
encontrou adolescentes à espera de programas no bairro turístico da praia de Iracema,
em Fortaleza.

Com saias de pano, shorts apertados e blusas que mostravam a barriga, pediamalgumas
com bastante maquiagem, elas cobravam deentre R$ 80 ae R$ 100 pelo programa.

Ana (também fictício, assim como os demais citados nesta reportagem) mostrou uma
identidade falsa, como se tivesse 24 anos. "Nunca lembro minha idade direito."

Ao lado de Ana, Marta se apresentou como conterrânea de Paula, de Quixadá (a 167
km de Fortaleza). "Vim para ganhar dinheiro na Copa."

REALIDADES IGUAIS

Edição São Paulo Edição Nacional

EXPERIMENTE A VERSÃO DIGITAL
SÓ PARA ASSINANTES DA FOLHA

Fac-símile da capa

Poder

Mundo

Saúde + Ciência

Mercado

Cotidiano

Esporte

Ilustrada

Quadrinhos

 

Corrida

Ribeirão

Editoriais

Tendências/Debates

Painel do Leitor

Erramos

Semana do leitor

Tec

The New York Times

Equilíbrio

Comida

Turismo

Folhinha

Ilustríssima

CURSOS 
ON-LINE

Inglês

Alemão

Sem Lugar

Para se

Esconder

Glenn Greenwald
fala sobre Edward
Snowden, a NSA
e a espionagem
do governo
americano
De: 39,90

Por: 32,90

 

Compare preços:

Hyundai HB20

Confira aqui! A partir de R$ 31.640

Motorola Moto G

Assine 0800 703 3000SAC Bate-papo E-mail BOL Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio TV UOL Shopping

+SEÇÕES

 
DOMINGO, 1 DE JUNHO DE 2014

TAMANHO DA LETRA    COMUNICAR ERROS   IMPRIMIR    LINK  COMPARTILHAR  

LOGOUT

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2014 11H41

 Site  OK

SÃO PAULO 18°C
OUTRAS CIDADES

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://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/06/1463666-apos-espera-de-3-horas-mulher-quebra-janelas-de-pronto-socorro-em-bebedouro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/#menu
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/168842-protesto-termina-em-confusao-no-metro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/168843-governos-dizem-se-armar-contra-a-exploracao-sexual-no-mundial.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp01062014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cb01062014.shtml
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp01062014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp01062014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saudeciencia/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140601.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/index-20140526.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/index-20140527.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/index-20140527.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/index-20140528.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/index-20140529.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/index-20140106.shtml
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_May13.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_308_can_ep_ee05
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://livraria.folha.com.br/livros/internet/lugar-esconder-glenn-greenwald-1230180.html?tracking_number=771
http://livraria.folha.com.br/livros/internet/lugar-esconder-glenn-greenwald-1230180.html?tracking_number=711
http://livraria.folha.com.br/livros/internet/lugar-esconder-glenn-greenwald-1230180.html?tracking_number=771
http://folha.shopping.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Hyundai+HB20&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/carros.html?q=hyundai+hb20&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-15000-ate-999999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Hyundai+HB20&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/carros.html?q=hyundai+hb20&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-15000-ate-999999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Moto+G&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/celular-e-smartphone.html?q=moto+g&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lout=80661&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
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://click.uol.com.br/?rf=barrageral&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://click.uol.com.br/?rf=home2011-cabecalho-pagina-inicial&u=http://www.uol.com.br/p15
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140601.shtml
javascript:;
javascript:;
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=fsp&url=referrer
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fpoder%2F168840-sedes-atraem-prostitutas-adolescentes.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.folha.uol.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo


2/6/2014 Folha de S.Paulo - Poder - Sedes atraem prostitutas adolescentes - 01/06/2014

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/168840-sedes-atraem-prostitutas-adolescentes.shtml 2/3

FOLHA DE S.PAULO

Sobre a Folha

Expediente

Fale com a Folha

Folha en Español

Folha in English

Folhaleaks

Folha Íntegra

Folha Transparência

Folha 10

E-mail Folha

Fale Conosco

Ombudsman

Atendimento ao Assinante

ClubeFolha

PubliFolha

Banco de Dados

Datafolha

Folhapress

Treinamento

Trabalhe na Folha

Publicidade

Logout

Assine a Folha

Folha de hoje

Folha Digital

POLÍTICA

Poder

Poder e Política

Mensalão

MUNDO

Mundo

BBC Brasil

Deutsche Welle

Financial Times

Los Hermanos

The Guardian

The New York Times

ECONOMIA

Mercado

Folhainvest

Indicadores

MPME

OPINIÃO

Editoriais

COTIDIANO

Cotidiano

Folha Verão

Educação

Simulados

Ranking Universitário

Pelo Brasil

Ribeirão Preto

Rio de Janeiro

Revista sãopaulo

sãopaulo hoje

Loterias

Aeroportos

Praias

Trânsito

País em protesto

ESPORTE

Esporte

Folha na Copa

Paulista 2014

Calendário esportivo

Rio 2016

Seleção brasileira

Tênis

Turfe

Velocidade

CULTURA

Ilustrada

Grade de TV

Melhor de sãopaulo

Moda

Cartuns

Comida

Banco de receitas

Guia

Ilustríssima

Serafina

TEC

Tec

Games

Smartphones

TVs

Quadrinhos

F5

F5

Bichos

Celebridades

Colunistas

Estranho!

Eu Amo

Factoides

+SEÇÕES

Acervo Folha

Calendário 2014

Charges

Em Cima da Hora

Empreendedor Social

Erramos

Especiais

Feeds da Folha

Folha apps

Folhinha

Fotografia

Horóscopo

Infográficos

Turismo

Minha História

TV FOLHA

Programa TV Folha

CLASSIFICADOS

Empregos

Imóveis

Negócios e Carreiras

Veículos

PAINEL DO LEITOR
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As realidades dessas três meninas cearenses se confundem com as de Jéssica, 16,
Rafael, 16, e Cristina, 17, de Pernambuco, e as de Bruna, 16, e Carla, 17, no
Amazonas.

No Recife, também na semana passada, a Folha encontrou Jéssica em meio a uma
forte chuva. Encolhida, tossindo e tremendo de frio, aguardava algum carro que
rendesse um novo programa.

Ela era a única naquela noite na beira do manguezal em Santo Amaro, no centro.

Eram 21h30, e ela já estava no local desde o meio-dia. Não fazia ideia de quantos
programas havia feito naquele dia nem quanto havia lucrado. Nem tinha mais dinheiro,
gasto todo com crack.

"Até queria parar porque essa vida é muito difícil, os homens batem na gente, dizem
que vão matar a gente. Mas o vício é grande", diz.

Frágil, doente e drogada, ela não tem muitas expectativas com a Copa do Mundo, ao
contrário de Rafael, 16.

"Vou para a boate porque dá mais turista", diz o adolescente, que começou a se
prostituir aos 14 anos e faz ponto na periferia do Recife.

A proximidade da Copa também anima a travesti Cristina, 17, que se prostitui desde os
13 e, no Mundial, promete elevar o preço do programa de R$ 100 para R$ 300 a hora
no Recife. "Só vou pegar as maricóns' gringas e finas. Vai ser um arraso."

DINHEIRO FÁCIL

No outro extremo do país, em Manaus, a reportagem conversou com Bruna, 16: saia
curta, blusa decotada, rosto e corpo de criança.

"Já fazia uma semana que eu e minha irmã de dois anos mal tínhamos o que comer.
Uma amiga me contou onde conseguir dinheiro fácil."

Ela também sustenta o vício de crack e óxi e cobra R$ 40 por meia hora de programa.
"Meu pai falava que nem pra puta eu servia. Perdi a vontade de ser alguma coisa na
vida", diz a adolescente, que sonha ser veterinária.

Para a garota, a Copa é apenas uma chance de faturar um dinheiro a mais.

"Ainda não sei se vai ser bom ou ruim. Não queria ficar nessa vida, mas não tem outro
jeito. Tenho que continuar."

Numa outra esquina de Manaus, Carla, 17, conta com os estrangeiros do Mundial.
"Falaram que vão chegar uns turistas com dinheiro, americano, inglês, e que a gente vai
se dar bem na Copa", afirma.

Exploração sexual infantil e crime hediondo são termos que ela desconhece. "Tenho
medo é de engravidar. Sei que o que eu faço não é certo, mas o que mais eu posso
fazer?"
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