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Viciado reclamadaquantidadede cocaína: expulso a tapas

Boca-de-fumo
operadiaenoite
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ricosepobresa
umaescadaria
dedistânciados
prédiosde luxo
daAv.Atlântica

Drogados fazem fila para comprar cocaína: a boca na escadaria do Leme está aberta

LEME s A ROTINA NA FAVELA

Ohabitual silêncio
do Leme maquia
uma realidade

cruel, que obriga gente de
bem, da favela ou do asfalto,
a conviver, calado, com gen-
te do mal, que empunha fu-
zis e pistolas, granadas na
cintura, e vende cocaína.
Uma realidade que começa-
mos a sentir na pele às
20h13 do dia 28 de março. A
poucos metros de centenas
de janelas de prédios que
cercam o morro, o homem
de camisa listrada e boné
vermelho exibe sem cons-
trangimento a pistola cro-
mada na mão direita. Na es-
querda, segura um saco. A
boca está aberta.

O sobe-e-desce nas esca-
darias impressiona. O ho-
mem coloca a arma na cintu-
ra. Precisa das duas mãos li-
vres para receber o dinheiro
e dar a droga. Durante as
próximas duas horas, é só o
que ele vai fazer. Até que um
conhecido viciado se aproxi-
ma, estende a mão. Reclama
da quantidade no saquinho.
E é expulso da favela a tapas.

Pessoas de todo tipo circu-
lam por ali. Brancos e ne-
gros, homens e mulheres, po-
bres e ricos. Gente que chega
de bicicleta, que estaciona o
carro na Avenida Atlântica, a
30 metros dali. Ou morado-
res da comunidade, que divi-
dem o dinheiro do leite com
o da cocaína. Todos com um
vício em comum.

Numa conversa de eleva-
dor, o desabafo indignado
de assistir a tudo aquilo de
casa às vezes encontra eco:
“Pior é quando tem tiroteio,
meu filho. Parece que estão
atirando dentro do prédio”,
reclama uma senhora, mora-
dora do Leme desde 1942.
Uma vizinha a interrompe:
“Quando tem tiroteio é as-
sustador mesmo. No mais, é
tranqüilo. Fica só uma cabe-
ça-de-porco, onde eles fu-
mam e cheiram”, diz.

O discurso conformado é
compartilhado por muitos
moradores que, sem alterna-
tiva, se adaptaram ao absur-
do. E só não enxerga quem
prefere não enxergar. “Há
anos não chego perto da ja-
nela. Tenho horror. Não tem
nada para eu ver ali”, diz um
badalado esteticista.

Dias e noites são quase
sempre iguais. Só não têm
dia certo as peladas na qua-
dra do prédio que divide mu-
ro com a boca-de-fumo da es-
cadaria. O edifício de nome
francês é um dos mais nobres
do Leme. O aluguel de um de
seus apartamentos de quatro
quartos chega a R$ 3,5 mil
mensais. Exceto, claro, os
que são virados para o Cha-
péu Mangueira. Nesses, sem-
pre com as janelas trancadas,
os valores despencam.f
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d No terraço chamado por
umamoradora de cabeça-
de-porco, a movimentação
também impressiona. São
17h quando dois homens
saem de uma casa com sa-
colas de ummercado. O es-
tabelecimento fica longe, já
fora do Leme, no início da
Avenida Nossa Senhora de
Copacabana, mas economi-
zar é fundamental.

Enquanto dois homens
‘apertam um baseado’, outro
corta um pedaço de picanha
para começar o churrasco.
Debaixo do telhado, um gru-
po está sentado em baldes
de maionese, enquanto o de
camisa vermelha varre o
chão. São dezenas de saqui-
nhos plásticos de pó espalha-
dos. Todos vão para o mes-
mo cantinho. Aliás, é uma re-
gra. As bocas-de-fumo do
ChapéuMangueira e da Babi-
lônia, em qualquer ponto
que seja, estão sempre lim-
pas. Por isso, vassouras fi-
cammisturadas aos fuzis.

Estas imagens foram fei-
tas nas duas últimas sema-
nas. Enquanto o já esperado
novo ataque rival não havia
acontecido. E o bando fazia
a festa. Eles pediram um bo-
lo, que surpreendentemente
foi entregue. E espalharam
sacos de cocaína e maconha
nas escadas de acesso à par-
te alta da favela, onde a fra-
se “Jesus: o nome sobre to-
do o nome” está pintada em
letras garrafais. Alheios a
qualquer mensagem religio-
sa, os bandidos ficam a
maior parte do tempo ali.

Cheiram cocaína, fumam
maconha. O movimento é in-
tenso. A primeira carga aca-
ba e dois outros criminosos
sentam nomeio da escada
para separar outras cargas.
Depois, um deles, tranqüila-
mente, anota tudo no cader-
no da contabilidade. Mas
apesar da descontração, a
quantidade de armas à mos-
tra (pelo menos 18, sendo
um Parafal, três FAL 7.62 e
um AR-15 com luneta) dá a
noção exata de que uma
guerra está por vir. Até para
quem acompanha tudo da ja-
nela de casa. “O inferno vai
voltar”, resume um senhor.

Num apartamento, o videogame de violência; fora, a droga consumida livremente

ESCADADO INFERNO

TIROTEIO s SIMULAÇÃO DO TERROR

s NA BOCASemesperanças
devero tráfico
serenfrentado,
moradores
aprendema
subiredescerde
cabeçabaixao
acessoàfavela

Uma variação eclé-
tica de sons rom-
pe o silêncio das

tardes no Leme. Num dia,
reina o canto de um trinca-
ferro, preso na gaiola de um
morador. No outro, impera
a gaita-de-foles, o som esco-
cês que vem da vitrola anti-
ga de um apartamento. Os
cânticos evangélicos come-
çam mais tarde. Mas as noi-
tes são todas iguais.

Neste dia 7 de abril, a boca-
de-fumo está mais uma vez
aberta às 18h15. Os hinos de
louvor a Deus são substituí-
dos pelo pagode. Na escada-
ria, os moradores são obriga-
dos a ‘driblar’ a quadrilha.
São dezenas de alunos vol-
tando da escola. Outros che-
gando após um dia de surfe
com as pranchas nas mãos. A
maioria de cabeça baixa. No
alto da escadaria, em outro
ponto de tráfico, é mais pru-
dente passar direto e ignorar
que estão ali, com fuzis pen-
durados nos pescoços.

A madrugada do dia 10
muda um pouco a rotina da
favela, mas não a do bairro.
Um grupo de bandidos do
Morro do Vidigal, liderados
por um homem conhecido
como Cagado, dá o primeiro
ataque para tentar retomar
o domínio da favela, hoje
nas mãos do rival Carlão. A
ação acontece 12 horas após
o 19º BPM (Copacabana) fa-

zer a segunda operação pa-
ra — em tese — “limpar” os
morros Chapéu Mangueira
e da Babilônia, que recebe-
ria, na semana seguinte, um
trailer do Grupamento de
Policiamento em Áreas Es-
peciais (Gpae).

O horário de exposição do
tráfico se repete no dia se-
guinte: 18h15. Um homem ti-
ra da mochila três pistolas e
distribui aos comparsas. Co-
meça a movimentação dos vi-
ciados. Desesperado, um de-
les quer trocar uma camisa
por drogas. Deixa uma ber-
muda, que o ‘vapor’ recebe e
vai para trás de uma casa ex-
perimentar. Cabe. E o rapaz
desce satisfeito. Enquanto os
‘vapores’ sobem e descem as
escadarias, a favela tenta
manter-se alheia. Na sala de
uma casa azul, a menina es-
tuda sem parar. Talvez para
não se ver, futuramente, na
condição daqueles margi-
nais jogados à própria sorte
— com quem é obrigada a
conviver. Fugir daquele pos-
sível destino é o desejo da
maioria. Mas não é fácil.

Na parte alta do Chapéu
Mangueira, numa casa situa-
da logo abaixo do principal
ponto de observação da qua-
drilha, os apelos desespera-
dos de uma mulher para um
jovem são em vão. Ela chora,
pede para ele não subir. Al-
guns degraus acima, funcio-
na uma outra boca-de-fumo.
De longe não é possível saber
exatamente quais os motivos
das súplicas. O rapaz está
passando mal. Vomita. Os
dois choram abraçados. Ele
vomita de novo, antes de ten-
tar subir. A mulher tenta con-
tê-lo. Chora mais ainda. E
suas lágrimas parecem ser
suficientes para fazê-lo vol-
tar para dentro de casa e fi-
car longe da boca-de-fumo. f

O VIDEOGAME QUE IMITA A VIDA

Amesma escadaria onde as mães passam com suas crianças é usada pelos bandidos como uma espécie de ‘escritório’ a céu aberto, onde a cocaína é embalada para a venda

Estudante da rede pública tem que ‘driblar’ traficante com fuzil para seguir em frente

CHURRASCO,
FUZIS, MACONHA
E COCAÍNA

d Numa outra casa, mais
perto da mata, ummenino
passa a tarde inteira na fren-
te da TV. Seu vício é outro.
Menos prejudicial à saúde,
mas lícito. A realidade do lu-
gar onde vive o garoto tam-
bém está estampada na telo-
na: Unreal Tournament é um
videogame que o envolve
completamente.

Quem brinca, no caso,
tem uma arma nas mãos pa-
ra conquistar cada terreno

depois de aniquilar o inimi-
go. Esse é um dos jogos de ti-
ro mais famosos do mundo,
recorde de vendas e com
gráficos que dão tom de rea-
lidade a cadamissão do joga-
dor, que percorre becos e
vielas à caça dos inimigos. O
objetivo é um só: matar. E o
boneco atira sem parar e lan-
ça granadas.

Mas já são pouco mais de
18h. Hora de fim do jogo. Vai
começar a novela das seis.

LEME s CAMINHOS CRUZADOS
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d Se um dia o Forte Duque
de Caxias serviu como bar-
reira contra tentativas de in-
vasão de colonizadores es-
trangeiros, mais de um sécu-
lo depois, os militares agora
têm de defender a mata de
outro inimigo. Não mais de
portugueses (como se temia
logo após a Independência
do Brasil), franceses ou espa-
nhóis, mas sim de trafican-
tes de drogas munidos com
armas de guerra. Área de
proteção ambiental desde
1984, o morro tem uma rota
de fuga habitual. Em opera-
ções policiais ou guerras en-
tre facções, é por ali que os
criminosos conseguem esca-
par para Botafogo.

Foi o que aconteceu em ju-
nho do ano passado. Após
quatro dias de confronto, a
polícia tentou contornar a si-
tuação e os bandidos conse-
guiram sair por uma vila na
Avenida Princesa Isabel.Na
época, parte da mata ficou
cercada por soldados, que
protegiam o forte e as casas
demilitares na Ladeira do Le-
me. Durante a incursão, poli-
ciais do Batalhão Florestal
encontraram um esconderi-
jo dos traficantes, com guim-
bas de cigarro e restos de co-
mida atrás do forte. Mais de
mil balas de fuzil e pistola
também foram localizadas.

No início do mês passado,
moradores do bairro que pra-
ticam natação no forte preci-
saram abandonar a piscina,
sob balas traçantes. Era
mais uma tentativa de inva-
são, em plena luz do dia. Por
20 minutos, os alunos fica-

ram escondidos, por orienta-
ção dos próprios militares. O
fato não foi divulgado.

Em outubro de 2004, dois
bandidos armados surpreen-
deram sentinelas do quartel
que estavam de serviço. Um
dos militares deu tiros para
o alto e o oficial-de-dia acio-
nou policiais do Grupamen-
to Tático-Móvel (Getam). Os
policiais chegaram a trocar
tiros com os traficantes do
Comando Vermelho, que fu-
giram de volta ao Chapéu
Mangueira. O Comando Mili-
tar do Leste, na ocasião, afir-
mou que os criminosos po-
deriam ter interesse nas ar-
mas dos soldados, já que
não havia operação na fave-
la nemmotivo para eles se
refugiarem na mata.

O historiador Nereu Caval-
canti confirma que o arco de
pedras construído namata
que hoje está sobre o Túnel
Engenheiro Coelho Cintra, ou
Túnel Novo—que liga Botafo-
go a Copacabana—, servia
para evitar invasões por terra.
Hoje, as ruínas do arco estão
próximas àmata que cerca o
forte e às casas demilitares.

“Como foi construído no
alto para avistar de longe na-
vios que se aproximavam, o
forte acabava servindo tam-
bém para proteger a mata.
Havia um receio muito gran-
de de que portugueses ten-
tassem voltar ao Rio de Ja-
neiro. O forte estabeleceu
uma linha que divide sua
área da mata da comunida-
de, mas estão sempre em
alerta para as confusões
‘modernas’”, diz.

EXÉRCITO s ATENTOS AO TRÁFICO

NOVAZIO
DEPODER,
O IMPÉRIO
DOSFUZIS

LEME s DESFILE DAS ARMAS

Odesfiledasarmasa

poucospassosdoasfal-

todaRuaGustavoSam-

paio: traficantesexi-

bempistolas, revólve-

rese fuzisdevárioscali-

bresduranteo ‘expe-

diente’ naboca-de-fu-

mo,pontodepassa-

gemdemoradores ino-

centes, comoamenina

àdireita.Na favela, foi

inaguradonovoposto

depoliciamento.Masa
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Umdos seguranças da boca-de-fumo ostenta armas na escadaria que dá acesso aomorro

Para libertarmoradoresdas favelasedoasfaltodaopressãodo
tráfico, oEstadose limita a instalar umgrupamentoemquequatro
policiais sedividememduasviaturas. Époucoparaopoderiodeum
desfilede fuzis, pistolas e revólveresqueseestendediantedosolhos
dequemtentaviver empazeacabaobrigadoaseacostumarcoma
guerra: oChapéuMangueira eoMorrodaBabilôniaenfrentamo
cotidianodramáticodos tiroteios, invasõesevendadesenfreadade
drogasnasbarbasdapolícia.OEstadovemperdendoabatalha

‘Ao cruzar com
bandidos, a

ordem é partir
para cima deles’

Cel. De Castro,
chefe do GPAE

‘O viciado tem
que cheirar

menos, comprar
menos maconha.
Aí, sim, o tráfico

iria acabar’

‘Não queremos
ver loucos

com fuzis nas
mãos, andando

para cima e
para baixo’

Opoder público e o
Estado estão repre-
sentados no Cha-

péu Mangueira e na Babilônia
em menor número e tamanho
do que o tráfico e seu desfile
de armas. Diante da fileira de
bandidos armados tomando
conta da boca-de-fumo, a PM
ocupa, com quatro homens,
um trailer provisório, enquan-
to o projeto original de Grupa-
mento de Policiamento de
Áreas Especiais (Gpae) não é
cumprido, ou seja, não se
constrói um posto de cimento
e concreto. Na disputa entre
os dois desfiles tão desiguais,
impera o das drogas.

O Gpae é um dos principais
projetos da PM de policiamen-
to em comunidades. Uma análi-
se nas estatísticas de outros
postos instalados em favelas
do Rio e Niterói, no entanto,
não dá muitas esperanças aos
moradores do Leme. Nos três
últimos meses, no Pavão-Pa-
vãozinho, a dois quilômetros
dali, o Gpae fez uma única
apreensão, no dia 9: duas gra-
nadas, 39 sacolés de cocaína e
quatro de maconha.

O panorama é bem pior do
que simples números. O trailer
foi instalado na divisa dos dois
morros no dia 15. Naquela ma-
nhã, não fosse a forte chuva, a
inauguração contaria com
com a presença do secretário
de Segurança Pública, José Ma-
riano Beltrame. Mesmo sem o
protocolo cerimonial, o posto
começou a funcionar, apesar
de pouco ter mudado na vida
dos cidadãos de bem.

Para os bandidos nada mu-
dou: continuaram exibindo ar-
mas de diversos calibres e fa-
zendo a boca-de-fumo funcio-
nar a todo vapor. Às 18h15 do
dia seguinte, 30 horas depois
da entrada do Gpae, lá esta-

vam os traficantes na já conhe-
cida escadaria. Armados e sem
serem incomodados.

Duas operações do 19º BPM
(Copacabana) antecederam a
instalação do Gpae, dias 3 e 9.
Na primeira ação, três homens
foram presos em uma casa
com munição de variados cali-
bres e papelotes de drogas. Na
operação seguinte, mais duas
granadas encontradas. Um sal-
do ridículo se comparado ao
número de fuzis e pistolas fla-
grados por O DIA, conside-
r a n d o a p e n a s o s d i a s
posteriores à entrada do Gpae
na comunidade.

Chefe do Comando de Poli-
ciamento de Áreas Especiais
(Cpae), responsável por todos
os Gpaes, o coronel José de
Castro dizia, semana passada,
que a polícia “não vai permitir
afrontas, como traficantes ar-
mados desfilando pelo mor-
ro”. “Queremos os vagabun-
dos, pilantras e marginais fora
de lá. Não queremos loucos
com fuzis nas mãos, andando
para cima e para baixo. O
GPAE vai estar na comunida-
de para dar assistência aos mo-
radores, mas não vai deixar de
combater o tráfico. Se os poli-
ciais cruzarem com bandidos
armados, a ordem é partir pa-
ra cima deles”, afirmava, sem
ter presenciado a convivência.
“Seria uma temeridade dizer
que não tem tráfico porque
sempre tem viciado. Acabar
(com o tráfico) é uma expres-
são relativa, porque tem que
partir também da sociedade.
O viciado tem que cheirar me-
nos, comprar menos maco-
nha. Aí, sim, o tráfico iria de fa-
to acabar. Mas se existe nas co-
munidades, é contido, sem
afronta, sem bandidos arma-
dos andando de um lado para
o outro”, insiste o oficial. f

MEDO ATÉ DENTRO DA FORTALEZA
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Vista aérea do bairro, pormeio da qual se vê a favela dominada por traficantes se estendendo diante dos prédios. Em alguns deles, IPTU acabou reduzido por causa da violência

Prédios antigos comapartamentos colocados à venda por preços abaixo dos demercado. Casas espaçosas (à direita) seguemperdendo valor e,mesmo assim, não há compradores

CARLOS EDUARDO CARDOSO

ALEXANDRE VIEIRA

Imóveisvizinhos
afavelas têm
quedadeaté
70%nospreços
domercado.
Ruasdobairro
fazempartede
‘listade risco’

Pela janela de casa,
a rotina de violência

LEME s DESVALORIZAÇÃO

OITOANOSDEPERDAS

C ada notícia sobre
tiroteios e guerras
entre traficantes

nas favelas do Leme faz tre-
mer o mercado imobiliário
da região. Nos últimos oito
anos, a disputa à bala pelo
controle das bocas-de-fumo
das comunidades fez com
que apartamentos próximos
aos morros perdessem até
70% de seu valor original.

Quem faz essa conta em
tom de indignação é o vice-
presidente da Associação dos
Dirigentes de Empresas do
Mercado Imobiliário (Ade-
mi) e presidente da Patrimó-
vel, Rubem Vasconcelos. “Os
tiroteios significam desvalori-
zações radicais. A posição do
Leme, que sempre foi um

bairro muito desejado, é preo-
cupante porque, volta e meia,
ele está nos jornais de forma
negativa, assustadora. E
quanto mais perto das bocas-
de-fumo, mais prejuízo. Um
apartamento de fundos, de
cara para a favela, perde 70%
do preço”, calcula.

As diferenças do Leme re-
fletem no asfalto: o bairro
tem algumas ruas dentro de
uma lista daquelas que são
consideradas áreas de risco
pela prefeitura. Duas delas,
por exemplo, tiveram o IPTU
reduzido por conta da proxi-
midade com a favela. Segun-
do Francisco Nunes, presi-
dente da Associação de Mora-
dores do Leme, imóveis de
um trecho da Rua General Ri-
beiro da Costa — de frente pa-
ra o morro — passaram a pa-
gar R$ 84, em vez dos R$ 312
do ano passado. Na Rua Gus-
tavo Sampaio, paralela à Ave-
nida Atlântica, o valor do IP-
TU caiude R$ 298 para R$ 92
em um dos prédios.

Com 13 anos de experiên-
cia, a gerente da J. Tavares
Assessoria Imobiliária, San-
dra Nascimento, sabe bem
como a onda de violência faz

os valores dos apartamentos
no Leme despencarem.
“Qualquer vista para o mor-
ro ou qualquer barulho de ti-
ro desvaloriza demais um
imóvel”, admite. Rubem Vas-
concellos concorda: “Em de-
terminadas situações, a pes-
soa abre a janela e fica com
medo do que vê. E não dá pa-
ra ficar com medo em casa”.

A desvalorização do Leme
está na quantidade de imó-
veis à venda. Na Ladeira Ary
Barroso, duas mansões vizi-
nhas estão anunciadas há
meses. Uma delas, avaliada
em R$ 500 mil, tem 700 me-
tros quadrados, três salas, es-
critório, cinco quartos, duas
dependências de emprega-
da, garagem para três car-
ros, área para piscina e ne-
nhum interessado.

s CLUBEPERDESÓCIOS

A empresária Y. não conse-
gue se desfazer do imóvel,
avaliado em cerca de R$ 360
mil, próximo ao Leme Tênis
Clube. “Já pedi R$ 180 mil e
não consegui vender”, recla-
ma. Até o clube perdeu só-
cios: são apenas 500, sendo
que 32 títulos estão à venda.

Pudera. Ano passado, uma
granada foi encontrada per-
to da piscina, durante uma
aula de hidroginástica.

Os tiros disparados nas fa-
velas também ecoam entre
os turistas, causando prejuí-
zos financeiros a um bairro
de restaurantes que se ali-
mentam de visitantes de al-
to nível. Para o presidente
da Associação Brasileira de
Indústria de Hotéis (ABIH),
Alfredo Lopes, menores pe-
rambulando pelo bairro es-
pantam os freqüentadores.

O Projeto Copabacana
abrange o Leme, que não foi
contemplado com as câme-
ras de monitoramento, mas
também usufrui do sistema
de segurança patrocinado
pela rede hoteleira. Foram
28 rádios de comunicação
doados à polícia. “O bairro ti-
nha tudo para ser uma péro-
la, mas tem os mesmos pro-
blemas que a vizinha Copa-
cabana. Os tiros também
apavoram a população e pre-
judicam o comércio. No Le-
me, muitos deles são volta-
dos para turistas e se preocu-
pam com os acontecimentos
negativos”, afirma Lopes. f

d O Leme poderia ser a ins-
piração de mais uma das
poesias do imortal Ivan Jun-
queira. Da janela, ele conse-
gue ver os sabores e dissabo-
res do bairro. Nos fundos do
apartamento está parte da
mata do morro, palco dos
confrontos pelo controle do
tráfico. Em dias de tiroteio,
o acadêmico sente-se impo-
tente com a reação de pâni-
co do filho de 20 anos, um es-
tudante de Física.

“É um enorme privilégio
morar em um lugar onde as
pessoas se cumprimentam
nas ruas, mas, mesmo den-
tro de casa, meu filho tem
medo, quando vem gente de
fora para invadir o morro e a
comunidade reage. Todo
mundo fica exposto. Se não
levei um tiro até hoje foi por
sorte”, desabafa.

Morador do bairro há 20
anos, o compositor Negui-

nho da Beija-Flor viu os fi-
lhos crescerem brincando
na areia da praia. “Hoje, os
menores que vejo estão lar-
gados, usando crack. É um
bairro maravilhoso, que so-
fre com pivetes e gente dor-
mindo na areia. Chega a ser
deprimente, não combina
com o Leme”, reclama.

A secretária de Ação So-
cial, Benedita da Silva, viu
moradores das favelas cons-
truírem os luxuosos prédios
do Leme. Também de lá des-
ciam os que enfeitavam o
calçadão com as pedras por-
tuguesas. À época, diz, a
praia era o ponto de encon-
tro entre morro e asfalto.

“É triste pensar que a fave-
la faz o bairro perder o valor,
mas não podemos ser pedrei-
ros sem ter casas para morar.
As comunidades fazem parte
da história do Leme e temos
de unificar a cidade”.f
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No principal ponto

de observação da

quadrilha, no alto

do ChapéuMan-

gueira, fica parte

do arsenal de guer-

ra do Comando Ver-

melho. As fotos re-

gistraram pelome-

nos 18 armas, sen-

do um fuzil AR-15 e

quatro delas cali-

bres 7.62, como o

FAL carregado pelo

traficante ao lado

A criança caminha tranqüila ao lado da

mãe, que saboreia um sorvete, tentando

ignorar um dos bandidos, que, além do fu-

zil, leva um carregador na cintura. A reali-

dade dosmoradores os obriga a estar

sempre de cabeça baixa

Na escadaria que dá acesso ao alto do

morro, um homem se aproxima do trafi-

cante que faz a segurança da boca-de-

fumo. Irritado, depois de algunsminu-

tos de conversa, o bandido encosta a

pistola no rosto do homem

Anoitechegaeas luzescomeçamaseacenderno
ChapéuMangueira.Desenha-se,nomorro,umBrasil
queabarreiradeedifícioscostumaesconder:gente
inocente,na favelaenoasfalto, éobrigadaasecurvar
aopoderarmadodasquadrilhasquedominamaregião.

LEME s BRASIL DAS ARMAS

ESTADODE
POBREZAE
VIOLÊNCIA

Comércio livre demaconha, cocaína

e crack na primeira boca-de-fumo, ao

lado de uma antiga pensão, a alguns

metros da Rua Gustavo Sampaio. O

muro separa o tráfico de um campo

de pelada no luxuoso edifício vizinho
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