Brasil é um país de alto risco, segundo a Alemanha
Faltando apenas seis semanas para o começo da Copa, um relatório do Ministério de Assuntos
Exteriores alemão oferece uma imagem desoladora do país
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Faltando apenas seis semanas para o começo da
grande festa esportiva que representa o campeonato
mundial de futebol no Brasil, o Ministério de Assuntos Exteriores alemão divulgou um novo relatório
sobre um tema muito sensível: a segurança que o país
oferece aos milhares de turistas que chegarão à nação
para aproveitar a grande festa e, ao mesmo tempo,
torcer pelos seus times.
O relatório do ministério, em sua seção “serviços ao
cidadão”, que é lida com atenção por todas as grandes agências de turismo do país e pelos turistas que
compram pacotes de férias, oferece uma imagem
desoladora do Brasil: uma nação onde as leis não
são respeitadas e onde o turista corre o risco de ser
vítima de ladrões, sequestradores ou simplesmente
de se envolver em confrontos entre a polícia e grupos
de criminosos, como aconteceu recentemente no Rio
de Janeiro.
“Arrastões e delitos violentos não estão descartados
em nenhuma parte do Brasil. Grandes cidades como
Belém, Recife, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro
e São Paulo oferecem altas taxas de criminalidade”,
assinala o relatório, com data de 24 de abril e que está
sendo atualizado a cada 24 horas. “A princípio, o cidadão deve se portar de forma precavida em regiões
ou em bairros de cidades que não são consideradas
seguras”, acrescenta o relatório.
Isso não é tudo. Segundo os especialistas do Ministério, que medem os níveis de violência e delinquência
que existem nos países que os alemães costumam visitar como turistas, o Brasil se transformou em uma
perigosa armadilha para viajantes desprevenidos
que desconhecem a realidade do país. O Ministério
recomenda que os turistas alemães não usem roupas
chamativas e joias quando saírem para passear, que
evitem levar grande quantidade de dinheiro e escon-

dam artigos eletrônicos, como telefones celulares e
computadores portáteis. “Em caso de ataque, não resistir, porque os ladrões geralmente atuam sob influência de drogas, estão armados e não se amedrontam
com ações violentas”, assinala o Sicherheitshinweise
(indicações de segurança) do Ministério.
Brasil, um país de alto risco para os turistas que desejam visitá-lo durante o campeonato mundial de futebol? A fria descrição sobre o centro do Rio de Janeiro
após o horário de fechamento do comércio não deixa
dúvidas. “As ruas vazias do centro devem ser evitadas
durante os fins de semana”, adverte o Ministério, que
reconhece alguns progressos realizados pela polícia
nas famosas e temidas favelas da cidade.
Os especialistas do Ministério de Assuntos Exteriores
alemão colocam especial atenção à criminalidade que
rodeia o mundo da prostituição, onde os roubos e
assaltos são corriqueiros. O turista deve estar atento
ao que consome em bares e outros locais visitados
por prostitutas. “Recomenda-se vigiar a bebida e não
acompanhar uma prostituta a um hotel escolhido por
ela”, diz o Ministério, que também adverte os turistas
alemães sobre o perigo que existe nas praias como
Copacabana, onde os roubos acontecem diariamente,
principalmente à noite.
O Brasil também pode se transformar em um pesadelo para a seleção alemã, que chega ao campeonato
como uma das grandes favoritas a conquistar, pela
quarta vez, o campeonato mundial. A Federação Alemã de Futebol, em uma decisão que ainda desperta
incerteza e insegurança, decidiu recusar a rica oferta
hoteleira que o país ofereceu para alojar a famosa
Mannschaft e optou pelo “Campo Bahia”, um exclusivo e luxuoso centro esportivo onde a seleção alemã e
a equipe técnica poderão desfrutar do conforto e da
pompa de um hotel cinco estrelas, da privacidade, do
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isolamento e da proximidade ao mar.
Mas tudo parece indicar que o campo que está sendo
construído na cidade baiana de Santo André não
ficará pronto na data prevista. Duas reportagens dos
jornais Die Welt e Süddeutsche Zeitung revelaram
que as obras, que deveriam ficar concluídas no final
de abril, sofreram um atraso preocupante e que
ninguém é capaz de garantir que o exclusivo centro
esportivo poderá receber a seleção alemã na data
prometida: oito de junho.
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