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Doações do Governo Brasileiro para a Faixa de Gaza
O Governo Brasileiro está gastando dinheiro público para doar alimentos e dinheiro para Gaza, mas
essas doações não estão sendo destinadas exclusivamente para aqueles que precisam.

No dia 20 de julho de 2010, foi sancionada pelo ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei número
12.292, no qual autoriza o governo brasileiro a doar recursos para a faixa de Gaza, no valor de até R$
25.000.000,001.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.292, DE 20 DE JULHO DE 2010.
Autoriza o Poder Executivo a realizar doação para a reconstrução de Gaza.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a doar recursos à Autoridade Nacional Palestina, em apoio à economia
palestina para a reconstrução de Gaza, no valor de até R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
Parágrafo único. A doação será efetivada mediante termo firmado pelo Poder Executivo, por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores, e correrá à conta de dotações orçamentárias daquela Pasta.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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Notadamente existe uma lacuna nesta lei, que não especifica se as doações seriam diárias, semanais, mensais,
semestrais ou anuais. Apenas diz que o Poder Executivo está autorizado a doar recursos à Autoridade Palestina
no valor de até vinte e cinco milhões de reais.
As doações do Brasil para a autoridade Palestina, são controladas pela UNRWA2 (Agência das Nações
Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina), que é uma organização que ajuda o povo Palestino a
conseguir comida, medicamentos e serviços sociais a 67 anos. Infelizmente, a UNRWA nunca tomou medidas
contra grupos extremistas, pelo contrário, em alguns casos essa organização ajudou e prestou assistência para
tais grupos. Hoje a UNRWA fornece assistência para Gaza, que ajuda diretamente com recursos como dinheiro
e materiais ao grupo terrorista Hamas, que controla totalmente a Faixa de Gaza3.
Foi reportado que a UNRWA tem uma grande conexão com o Hamas. A sigla “UN”, que faz parte do
nome UNRWA, com o logo em azul e branco, nos faz pensar que é uma organização humanitária internacional,
fazendo alusão as Nações Unidas (UN). Mas a UNRWA em Gaza, tem funções como uma grande organização
palestina-árabe, com uma “supervisão externa”4.
O controle que o Hamas tem sobre a UNRWA, por exemplo, é refletido nas escolas que promovem o
terrorismo islâmico. Não é novidade que as escolas da UNWRA se tornaram focos de conflitos entre Israel e
Hamas. Os membros desse grupo terrorista não estão invadindo as escolas da UNRWA para usá-las como
escudo humano; as escolas da UNRWA viraram as bases de operações e recrutamento do Hamas5.
A primeira doação do Brasil para a faixa de Gaza foi em 2011, em que o governo doou US$ 960.000
para a UNRWA6. Entre 2012 e 2013, o mesmo doou mais de 8 milhões de dólares para essa organização
palestina. No ano seguinte, em 2014, o Brasil doou 11.500 toneladas de arroz, totalizando um montante de 9.2
milhões de dólares7. Também em 2014, o fundo IBSA, que é uma organização entre a Índia, o Brasil e a África
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do Sul, doou 3 milhões de dólares para Gaza8. O principal objetivo do fundo IBSA é ajudar outros países em
desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos e países em reconstrução pós conflitos. O
fundo IBSA ajuda países associados as Nações Unidas9. Ano passado, mais doações foram feitas, e 7 toneladas
de arroz e 4 toneladas de feijão chegaram em Gaza, somando um montante de 5.5 milhões de dólares1011.
Portanto, o Governo brasileiro em apenas 5 anos de vigência da lei número 12.292/10, doou mais de
24 milhões de dólares convertidos em alimentos e dinheiro propriamente dito para a UNRWA e
consequentemente para o Hamas.
A maioria da população brasileira não tem o conhecimento sobre essa lei, ela foi sancionada sem
nenhum alarde e tampouco a mídia comentou sobre ela. Todo o dinheiro doado para Gaza provém de tributos
através de impostos, taxas, tarifas e etc. Quem está pagando por essas doações são os próprios brasileiros,
sequer tendo o conhecimento da existência da mesma.
Desde que Gaza está sob o controle do Hamas, temos que nos perguntar: Será que toda a ajuda
(comida, dinheiro, roupas etc) irá chegar ás pessoas que realmente precisam? Se usarmos o passado como
precedente, a maioria do dinheiro e dos suprimentos acabarão em posse do Hamas12. O ex-diretor da Agência
de Segurança de Israel (ASI), hoje chefe do Comitê de Defesa e de Assuntos Internacionais no Knesset
(parlamento Israelense), Avi Dichter, relatou que o problema do dinheiro e suprimentos acabar nas mãos do
Hamas é enorme e o mundo parece ser “ingênuo” quanto a gravidade e o conhecimento disso13.
As Nações Unidas e os “Países Iluminados”, pelas palavras de Dichter, caíram em uma armadilha feita
pelo Hamas e pelos Islãs Jihadistas, que são feitas anos após anos. Por exemplo, Dichter observou que a
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UNRWA, organização que da suporte aos refugiados Palestinos, tem 30.000 funcionários responsáveis por 5
milhões de pessoas, e que esse número de funcionários da UNRWA que trabalham para o Hamas chega perto
dos 100%14.
De acordo com As Forças de Defesa de Israel (IDF), as doações feitas pelo Reino Unido para a
Organização World Vision foram usadas pelo Hamas para construir uma das 70 bases militares que operam
em Gaza do grupo extremista. Essas alegações determinaram á prisão de Mohammed El-Halabi, um
trabalhador sênior da World Vision, também acusado de canalizar 43 milhões de dólares em fundos de caridade
para o Hamas15.
Se olharmos mais a fundo para Gaza, a UNRWA precisa do apoio do Hamas para sobreviver. Quem
controla a existência da UNRWA é o próprio Hamas. De acordo com Yoni Fighel, um ex-governador militar
israelense nos territórios palestinos, disse que os trabalhadores da UNRWA são abertamente permitidos para
se filiar á grupos terroristas. Fighel pontua que, enquanto os funcionários da UNRWA são membros do Fatah,
Hamas ou PFLP (Frente Liberal á Libertação da Palestina), eles irão buscar os interesses de seus partidos
(terroristas) dentro da UNRWA, onde trabalham. E quem irá fiscalizar isso? a UNRWA? Eles são a UNRWA.
Em outras palavras, a UNRWA vê o Hamas e outros grupos terroristas pró Palestina, como grupos que fazem
parte do “cenário” da Palestina e por isso abraçam a causa destes grupos16.
A organização UNRWA não apenas gerou ideologias terroristas, mas também gerou verdadeiras
mentes terroristas. De acordo com Dores Gold, Ex-embaixador Israelense das Nações Unidas, a UNRWA fez
bacharéis como Ibrahim Magadama, que ajudou a criar a estrutura militar do Hamas. Gold aponta que pelo
menos 46 terroristas operantes foram alunos de escolas da UNRWA17.
Foi reportado também, terrorismo vindo de instalações da UNRWA, como ataques de fuzis e
metralhadoras vindo de escolas dessa organização Palestina, pequenas fábricas de bombas e armas em campos
da mesma, transporte de terroristas usando ambulâncias da UNRWA e até funcionários da agência diretamente
ligados a ataques terroristas contra civis. Como o Ocidente procura caminhos para enfraquecer o Hamas em
Gaza, a UNRWA deveria ser um alvo óbvio. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da
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Palestina fornece comida, medicamentos, dinheiro, trabalho, “educação”, oportunidades políticas e até
assistência relacionada a logística para o Hamas e outros grupos extremistas18.
O orçamento da UNRWA excede os 964 milhões de dólares,19 o qual é financiado por muitos países,
incluindo o Brasil, que já doou mais de 24 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Os Estados Unidos e outras
nações do Oriente são as maiores financiadoras. Se houvesse uma diminuição significativa desse
financiamento mundial, causaria o enfraquecimento do Hamas em Gaza. Seria também, uma importante
mensagem ás Nações Unidas, que perpetua o problema dos refugiados Palestinos e consequentemente dá
legitimidade á grupos terroristas como o Hamas, através da existência da UNRWA20.
Diante de todo o exposto vemos que o Governo Brasileiro está tentando ajudar Gaza e são as pessoas
que estão realmente sofrendo, mas, como observado e constatado no presente artigo, os recursos doados vão
para a UNRWA, que está conectada á grupos terroristas. O Brasil não está só ajudando pessoas que precisam,
mas também está ajudando a manter os grupos terroristas vivos, financiando-os com dinheiro e comida,
indiretamente.
Há de se indagar o motivo desta ajuda á Faixa de Gaza. O Brasil vive a maior recessão e estagnação
econômica desde a década de 1930, a taxa de desemprego está na casa dos 11.6%21 e a taxa básica de juros
está em 14.25% ao ano22.
Além disso, o País viveu o segundo impeachment de sua história (a ex-presidente Dilma Rousseff foi
acusada de cometer crime de responsabilidade pela lei do impeachment de 1950) 23 ; a maior empresa de
petróleo no Brasil, Petrobrás, está totalmente quebrada em virtude de um esquema criminoso de corrupção
entre políticos, diretores da mesma e empreiteiras, no qual desencadeou na maior investigação de corrupção
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da história do Brasil, denominada Lava Jato. Estima-se que o prejuízo da Petrobras seja de mais de 42 bilhões
de reais24, em resultado de desvio e lavagem de dinheiro.
Conforme observado, o Brasil está enfrentando tempos difíceis, no entanto, os políticos continuam
doando precioso dinheiro público que o próprio país necessita, para ajudar os refugiados e financiar o
terrorismo. Essa vultuosa quantia deveria ser aplicada para desenvolvimento da saúde pública, educação,
transporte e outros investimentos para beneficiar diretamente a população brasileira.
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