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eles vivem, onde não existe uma
política pública. Esses menores
vivem em um ambiente onde são
naturalmente levados ao crime. É
importante que exista um traba-
lho com eles, fazendo com que
eles sejam incluídos e valorizados
pela sociedade. Encarceramento
não ressocializa ninguém.

> Como esses menores rea-
gem no primeiro contato com
os assistentes sociais?

Eles costumam ser muito re-
ceptivos ao atendimento. No iní-
cio ficam desconfiados, pois mui-
tas vezes já passaram por violên-
cias domésticas ou sexuais. Mas
quando eles percebem que estão
diante de profissionais dispostos a
ouvir e compreender antes de jul-
gá-los, eles ficam muito abertos.

> Como funciona essa rela-
ção entre os assistentes sociais
e os menores?

Normalmente, são crianças
criadas em periferias, com ausên-
cias de planos e projetos, onde
não recebem nenhum tipo de
orientação. Elas não sabem o que
vão ser quando crescer e lutam
pelo imediato. Nosso grande de-

“Prender crianças
e adolescentes não

vai resolver os problemas
de violência. Desde
quando prisão recupera
alguém no Brasil?”

Loira do crack
é denunciada
por bilhete
Recado entregue por
morador mostrou aos
policiais onde estava
a droga escondida
por Milena Fernandes,
a “L o i ra ”, na Serra

Elis Carvalho

Um bilhete entregue por um
morador fez com que a Po-
lícia Militar conseguisse

prender uma mulher que escondia
drogas na Serra. Milena Fernan-
des, de 42 anos, a “L o i ra ”, é conhe-
cida pela polícia por ter envolvi-
mento com o tráfico da região.

De acordo com o sargento Mar-
tins, da 5ª Companhia (Cidade
Continental) do 6° Batalhão (Ser-
ra), Milena foi encontrada durante
uma ronda que a sua equipe fazia
no bairro São Geraldo.

Ao chegarem à rua Bahia, onde,
segundo o sargento, é um local de
intenso tráfico de drogas, eles vi-
ram quatro pessoas sentadas em
frente a uma casa. Desconfiados,
os policiais abordaram o grupo.

“Foi nesse momento que um
morador se aproximou e nos en-
tregou um bilhete. Nele, a teste-

munha dizia que a loira havia es-
condido a droga em determinado
local, que prefiro não divulgar. En-
contramos 84 pedras de crack no
lugar indicado”, disse o sargento.

As drogas, segundo a polícia, es-
tavam próximo à Milena e um ra-
paz que estava com ela. Com as
outras duas pessoas, nada de ilícito
foi encontrado e elas foram libera-
das pela polícia.

U S UÁ R I A
O casal foi levado ao Departa-

mento de Polícia Judiciária (DPJ)
da Serra, onde prestaram depoi-
mento. Em entrevista à reporta-
gem, eles disseram que não eram
donos das drogas.

“Eu sou usuária de crack há dois
anos. Para conseguir a pedra, eu
me prostituo. Mas eu não sou tra-
ficante. Tem uma menina que ven-
de droga para a gente, ela foi levar
as pedras e quando a polícia che-
gou, ela saiu correndo”, afirmou a
acusada.

Porém, a polícia disse não ter co-
nhecimento de quem seria essa
garota, pois ela não foi encontrada
no local da abordagem. Milena foi
autuada por tráfico de drogas e le-
vada para o presídio. Já o rapaz
que estava com ela, e também foi
detido, foi ouvido e liberado.
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AC U SA DA
de tráfico de
drogas, Milena
afirmou que
é usuária de
crack. “Pa ra
conseguir
a pedra, eu
me prostituo.
Mas eu não
sou traficante”,
d i ss e

Servidor executado
a tiros em Linhares

O servidor público Lorisvaldo
Santos da Silva, o Lôro, de 53 anos,
foi assassinado com dois tiros en-
quanto pintava a casa.

O crime aconteceu às 13 horas
de ontem, na rua João Calmon, no
bairro Araçá, em Linhares. Loris-
valdo trabalhava na área de assis-
tência social do município.

Além do servidor público, um
amigo dele, o pedreiro Jonaci da
Conceição, 57 anos, que estava tra-
balhando no local, também foi
exe c u t a d o.

De acordo com a Polícia Militar,

dois homens chegaram em uma
moto e atiraram diversas vezes na
direção dos amigos. Em seguida,
eles fugiram. O modelo e a cor da
moto não foram informados.

Segundo informações de poli-
ciais militares que atenderam a
ocorrência, mas não quiseram se
identificar, a vítima sofreu um
atentado há um mês.

Nenhum suspeito foi detido pela
polícia. O crime será investigado
pelo delegado Fabrício Lucindo, ti-
tular da Delegacia de Crimes Con-
tra a Vida (DCCV) de Linhares.

MAURÍLIO MATOS PRES. DO CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

“Brasil está preparado para
a legalização das drogas”

“O Brasil já está preparado para
a legalização das drogas”. Essa é a
opinião do presidente do Conse-
lho Federal de Serviço Social
(CFESS), Maurílio Castro de Ma-
tos. Além da descriminalização
das drogas, outros assuntos polê-
micos, como a redução da maiori-
dade penal, estão sendo debatidos
em Vitória no 43º Encontro Des-
centralizado da Região Sudeste
dos Assistentes Sociais, que ter-
mina hoje.

A TRIBUNA - Qual a sua opi-
nião sobre a diminuição da
maioridade penal? Acha que é
uma opção para diminuir a vio-
lência no Brasil?

MAURÍLIO MATOS - P re nd e r
crianças e adolescentes não vai
resolver os problemas de violên-
cia atual. Desde quando prisão re-
cupera alguém no Brasil? Os pre-
sídios estão lotados de homens,
moradores de periferia e negros.
Detentos que não recebem ne-
nhum tipo de ressocialização.

Essas crianças e adolescentes
que estão à margem da sociedade
são produtos de ausência da polí-
tica pública no País. Falta educa-
ção, creche, escolas, praças públi-
cas para o lazer... Só dando a essas
crianças o acesso aos serviços
fundamentais é que a violência
irá diminuir um dia.

> Então essas crianças e ado-
lescentes envolvidos no mundo
do crime são vítimas?

Sim. Eles só entraram nessa vi-
da por conta da realidade em que

safio é trazer esses meninos e
construir com eles um projeto de
vida, fazendo com que eles se sin-
tam parte da sociedade.

> Qual a maior dificuldade na
ressocialização do menor?

A falta de estrutura. Nós traba-
lhamos com muitos limites, pois a
maioria dos estados brasileiros
não está preparada para atender
esses meninos. Temos bons pro-
fissionais, mas faltam abrigos. Ve-
jo muitos meninos que querem
sair das suas comunidades para
ficar longe da criminalidade, mas
não temos onde deixá-los. Vejo
adolescentes que chegam à 8ª sé-
rie, mas não sabem escrever o
próprio nome.

> Outro tema debatido no en-
contro é a descriminalização
das drogas. Você é a favor ?

Sou absolutamente a favor da
descriminalização. Entendo que
o uso da droga, seja lícita ou ilíci-
ta, é um problema de saúde públi-
ca e não criminal. O abuso do uso
das drogas deve ser discutido
com o próprio usuário. A crimi-
nalização das drogas só aumenta
a violência e incentiva o mercado
paralelo a partir do narcotráfico.

> O País está pronto para isso?
O Brasil já está preparado para a

legalização das drogas. Com a lega-
lização, teremos mais possibilidade
de ter contato direto com usuário,
algo que não temos hoje. Quando
os usuários passam mal por conta
do abuso droga, eles não possuem
condições de procurar ajuda.

Discordo de quem diz que a
saúde pública brasileira não tem
condições para atender esses
usuários. Temos o Sistema Único
de Saúde (SUS), e a Lei 10.216 que
diz que é direito do cidadão o tra-
tamento e acolhimento psiquiá-
trico para usuários de drogas.

A violência sobrevive em cima do
narcotráfico. A maioria dos crimes
é ligada ao tráfico. Há uma grande
indústria por trás do usuário, que
realmente causa a violência.
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M AU R Í L I O participa em Vitória de congresso que discute descriminalização das drogas e maioridade penal

“O abuso do uso das
drogas deve ser

discutido com o próprio
usuário. A criminalização
das drogas só aumenta
a violência e incentiva o
mercado paralelo a partir
do narcotráfico”


