
Câmera Record: menina é abusada por comida na
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Melgaço, a 16 horas de barco da capital do Pará, Belém, tem
quase a metade dos 27 mil habitantes na faixa de extrema
pobreza
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Melgaço fica bem isolada, a 16 horas de barco da capital Belém. É considerada pela
Fundação Getulio Vargas a cidade mais pobre do Brasil. O IBGE afirma que quase a
metade dos 27 mil habitantes é extremamente pobre. E mais de 25 mil não têm emprego.

No segundo episódio da websérie (assista aqui ao primeiro), mostramos como a imensa
maioria vive sem água potável, sem luz elétrica e sem saneamento básico. O hospital mais
próximo fica a duas horas de barco. Mas a situação mais grave afeta as meninas, filhas de
ribeirinhos. 

Elas são exploradas de todas as maneiras, em troca de comida. A reportagem teve acesso
a imagens e dossiê exclusivos sobre a violência contra a criança e o adolescente no rio
Tajapuru, que corta a cidade de Melgaço.

Em um dos vídeos, uma menina de 11 anos é encontrada pela polícia escondida numa
balsa. No depoimento, ela confirma que já tinha subido várias vezes no barco e que
mantinha relação sexual com um homem da tripulação.

"Toda vez eu tinha relação com ele. Ele me dava R$ 100 e mercadoria."

"A fome, a miséria extrema, são coisas corriqueiras dentro desses rios. É o que acaba
tornando essas populações vulneráveis a toda sorte de violação dos direitos", aponta o
promotor Thiago Pereira.

A reportagem revela também como as chamadas "balseiras" ignoram qualquer perigo nos
rios para conseguir comida.
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