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 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, assomamos novamente a esta tribuna para darmos continuidade ao nosso pronunciamento na 

fase das Comunicações no que tange à questão das ações no Rio de Janeiro. 

 Acompanhamos neste último fim de semana não somente pela mídia, que, em alguns aspectos, usou muito 

de sensacionalismo em alguns momentos, e em outros até de forma delicada, porque revelava estratégias que as 

forças adotariam, como se os criminosos não acompanhassem pela televisão o que estava acontecendo. Mas 

acompanhamos também por meio do twitter de alguns jovens que de dentro do Complexo do Alemão davam 

notícia do que estava acontecendo. Foi o caso do perfil da Voz das Comunidades, jornal comunitário que tem perfil 

no twitter e dava, a cada minuto, a situação que ocorria no Complexo do Alemão. Hoje chegou a quase vinte e 

quatro mil seguidores em praticamente quatro, cinco dias de perfil no ar no twitter.  

A mesma coisa ocorreu com o José Júnior do grupo Afro Reagge; da mesma forma ocorreu com jovens da 

Central Única das Favelas, a Cufa. Esses perfis “bombaram” - como dizem os jovens - no twitter ao noticiarem 

fatos que ocorriam no interior do Complexo e que nem sempre eram divulgados pela mídia, e todos primaram pelo 

cuidado para que não houvesse abuso de ambas as partes e o morro tivesse uma ocupação a mais pacífica possível. 

Felizmente isso ocorreu, pelo menos é até onde sabemos.  

Houve a ocupação e felizmente os criminosos não reagiram da forma que se esperava, viram que era muito 

difícil reagir devido à unidade das Forças estaduais e federais. Aliás, o Espírito Santo tem um antecedente 

semelhante: quando as Forças federais e estaduais se unificaram em torno do combate ao crime organizado o 

sucesso foi grande. O Gabinete de Gestão Integrada de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado atuou nos 

anos de 2000, de 2001, de 2002 e 2003. Quando houve a unidade de diversas instituições, os resultados foram 

muito positivos.  

Parabenizamos as autoridades não somente pela coragem, pois tinham a obrigação de atuar diante da 

barbárie que se avizinhava pela ação dos criminosos, mas os jovens que de dentro do Complexo do Alemão 

passaram a dar notícia do que ocorria. De certa forma, atuaram como uma espécie de controle social sobre a 

ocupação. Agora, continuam debatendo o que deve ser feito, pois não basta ocupar. As Forças Militares estão lá. E 

aí! O que fazer agora? O Estado tem que ocupar definitivamente esses territórios com políticas sociais eficazes e 

efetivas para que a população tenha tranquilidade não somente na área da Segurança, mas na da Saúde, da Cultura, 

da Assistência, da Educação, enfim, é preciso que o Estado chegue e se instale no Complexo do Alemão, o que não 

ocorria antes.  

O crime organizado só conquistou o espaço onde atua porque o Estado lá não chega com suas políticas 

sociais, com os serviços que devem ser prestados à população. Agora o desafio maior é não deixar o crime 

organizado voltar a esses territórios, que agora estão ocupados pelas Forças Militares. 

 Hoje no Canal 2, no programa Roda Viva, terá um debate importantíssimo que contará com a presença do 

Senhor Luiz Eduardo Soares, ex-secretário Nacional de Segurança Pública, autor de muitos livros e de vários 

artigos importantes sobre o tema. Se for possível, assistiremos a essa entrevista importantíssima no programa Roda 

Viva, onde o tema estará em debate. Isso tem repercussão direta na nossa realidade. Os noticiários locais, hoje, dão 

conta de situações semelhantes às que ocorreram no Rio de Janeiro. (Muito bem!) 

 

 


