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USUÁRIOS DE CRACK
VIOLÊNCIA QUE DESAFIA
AS AUTORIDARES
Morte de empresária trouxe à tona problema que ninguém assume
ALINE NUNES
LARA ROSADO

É muito difícil circular
pelas ruas da Grande
Vitória sem se deparar,
ao menos uma vez,
com usuários de dro-
gas pelas esquinas, nas
praças, sob marquises
de lojas. Alguns ficam
em seus grupos, fu-
mando crack, enquan-
to outros se mostram
mais agressivos. A vio-
lência dos viciados é
um desafio para as au-
toridades e, ao mesmo
tempo, um problema
sem dono. Quem vai
resolver isso?

A pergunta, que é de
toda a sociedade, se torna
ainda mais necessária após
oassassinatodaempresária
Simone Venturin Tonani,
42, na última sexta-feira,
que foiatingidaporumver-
galhãoarremessadoaermo
por Felipe Rodrigues Gon-
çalves, usuário de drogas
que vivia nas ruas da Praia
da Costa, Vila Velha.

Para sustentar o vício,
muitos usuários cometem
crimes,comoarrombamen-
tos e furtos. Mas por serem
considerados como delitos
de menor poder ofensivo,
mesmoquandooacusadoé
detido ele não fica muito
tempo na prisão. Foi o que
aconteceu com Felipe: des-
dedezembro,haviasidoau-
tuado seis vezes e solto, até
que matou Simone.

Enquanto não há mu-
dança na legislação penal,
háoutra lei queprevê inter-
nação involuntária e com-
pulsória de dependentes
químicos, contradizendo
prefeituras que afirmam

quenãopodemobrigarnin-
guém a passar por trata-
mento.Masocaminhoatéa
internação deve ser prece-
dido de um trabalho de
atenção básica em saúde e
assistência socialparaesgo-
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Simone foi morta na Praia da Costa por Felipe. Ele é usuário de drogas e morador de rua, como vários na Praia do Suá

tar todas as possibilidades.
“As pessoas que fazem

abordagem social têm co-
nhecimento para lidar com
os dependentes e sabem co-
mo agir; têm que ter o tato.
Se eles não procuram um

serviço sozinhos, muitas ve-
zes é porque não conse-
guem.Então, temquehaver
esse trabalho das prefeitu-
ras.Casoapessoaestejasur-
tando, sem condições de
avaliar o que é melhor para

ela, oSamuprecisa seracio-
nado para o atendimento
emsaúde”,ressaltaGabriela
Larrosa de Oliveira, do Nú-
cleodeDireitosHumanosda
Defensoria Pública.

Após receber os primei-

rosatendimentosmédicose
conseguir recuperar um
pouco da lucidez, esse de-
pendente, segundo Gabrie-
la, deve novamente passar
por atendimento da prefei-
tura para ser submetido a
umtratamentodemais lon-
goprazo.Seforocasodein-
ternação,porém,háumdé-
ficitdeleitosnaredepública
estadual para a demanda.

AGRESSIVIDADE
EocrimedaPraiadaCos-

tadáindíciosdequeessare-
dedeassistêncianãotemsi-
domesmoefetiva.Conheci-
doháanospelaagressivida-
de, Felipe Gonçalves costu-
mavaatirarpedrascontraas
pessoas e os carros que cir-
culavam na Praia da Costa,
segundoopresidentedaAs-
sociação de Moradores do
bairro, Gilson Pacheco.

“Esse prende e solta
aconteceu até ele cometer
umabarbaridade,naúltima
sexta. E o direito de ir e vir,
previsto na Constituição,
daspessoasqueestãosendo
agredidas na rua? As auto-
ridades de segurança preci-
samtomarumaprovidência
urgente”, convoca.

NaavaliaçãodePacheco,
opoderpúbliconãodeveria
permitir que pessoas agres-
sivaspermanecessememsi-
tuação de rua, pois os mo-
radoresdaregiãotornam-se
vulneráveis a ameaças e
agressões físicas.

Mas a Secretaria de Esta-
do da Segurança Pública
(Sesp)afirmou,pormeioda
assessoria,quenãoéatribui-
ção da polícia retirar usuá-
riosdedrogasdasruas,anão
ser que cometam crimes.
Agora Felipe está preso.


