
era que o tráfico empregava di-
retamente cerca de 800 pes-
soas na comunidade.

Ponto lucrativo
Até a intervenção do último fi-
nal de semana, a Rocinha era
considerada o principal ponto
de venda de drogas da cidade
do Rio de Janeiro. Foi para a co-
munidade que se mudaram trafi-
cantes expulsos de favelas inva-
didas pela polícia para a instala-
ção das Unidade de Polícia Paci-

ficadora (UPP), entre eles trafi-
cantes que fugiram do comple-
xo do Alemão, invadido em no-
vembro do ano passado.

Geografia privilegiada
Um dos motivos que faziam da
Rocinha um dos principais pon-
tos de comercialização de dro-
gas do Rio é sua localização (ve-
ja o mapa). A Rocinha fica no
morro Dois Irmãos, que separa
os bairros de São Conrado e Gá-
vea. ■ Redação

A ocupação da favela da Roci-
nha pelas forças pacificadoras
do Rio nem mesmo terminou, e
o mercado já começou a olhar
para a comunidade. Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) e Banco
do Brasil (BB) vão inaugurar no-
vas agências na favela, onde
95% dos clientes têm renda de
até três salários mínimos.

Para o presidente da Caixa,
Jorge Hereda, o anúncio “refor-
ça a retomada do controle do
território pelo estado brasileiro,
garantindo a todos os seus mora-
dores o exercício pleno de sua ci-
dadania”. A unidade integrará a
rede de atendimento da CEF,
formada por casas lotéricas, cor-
respondentes bancários e pos-
tos de atendimento eletrônico,
além das próprias agências.

Marcelo Neri, pesquisador da
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
diz que as instituições aprovei-
tam o bom momento para pro-
mover sua imagem. “Hoje, para
um banco que quer mostrar res-
ponsabilidade social, abrir uma
agência na Rocinha ou no Com-
plexo do Alemão é como se fos-
se propaganda”, diz.

Os moradores são os mais be-
neficiados porque passarão a
contar com a prestação de servi-
ços essenciais como pagamento
de PIS (abono salarial), emissão
do Cartão do Cidadão e CPF, pa-
gamento do programa Bolsa Fa-
mília e Seguro Desemprego,
sem sair da comunidade.

Segundo a diretoria do BB, a
instalação da agência na Roci-
nha faz parte do objetivo de
aliar atuação negocial à promo-
ção do desenvolvimento susten-
tável. A ação vai proporcionar a
bancarização e democratização
do crédito. “A intenção é acom-
panhar a maturidade econômi-
ca da comunidade, apoiando o
seu desenvolvimento”, disse Hi-
deraldo Dwight, gerente do BB.

Prática recorrente
Não é novidade a presença de
bancos em comunidades caren-
tes. Em 1998, a Rocinha foi a pri-
meira a ser contemplada com a

presença de uma agência bancá-
ria da CEF. A instituição, na épo-
ca, disponibilizou aos morado-
res espaço com o mesmo mode-
lo físico e operacional de suas
demais agências, o que se repeti-
rá agora também no Vidigal.

No ano passado, logo após a
pacificação, a CEF abriu uma re-
de de atendimento na comuni-
dade do Alemão onde iniciou
operação do Programa Micro-
crédito Produtivo, com agên-
cia bancária e três postos de au-
toatendimento.

Ministério público
Organizações não governamen-
tais (ONGs) de direitos huma-
nos defendem a instalação de
núcleos permanentes de cidada-
nia dentro da comunidade, com
as presenças do Ministério Pú-
blico e da Defensoria Pública,
que permitam aos moradores
denunciar eventuais abusos co-
metidos pelas forças de seguran-
ça. O objetivo é não repetir er-
ros cometidos durante a ocupa-
ção do Complexo do Alemão,
que muitas vezes acabaram em
atritos entre soldados e a popu-
lação local. ■ P.A.

Bancos já
buscam
clientes nas
comunidades

favela girava R$ 8 mi por mês

Projeto de lavagem de dinheiro volta ao Senado

Antonio Scorza/AFP

Após pacificação, BB e CEF
anunciam a inauguração de
novas agências na Rocinha

José Cruz/ABr

A localização da
Rocinha, entre
os bairros da Gávea
e São Conrado,
fazia dela um
dos principais
pontos de venda
de drogas do
Rio de Janeiro

A retomada de
controle do Estado
em comunidades
carentes atrai
a presença de
instituições
bancárias, que se
comprometem a
atender público com
renda de até três
salários mínimos

Após tramitar por mais de três anos na Câmara dos Deputados,
o Projeto de Lei 209/03 do senador Antônio Carlos Valadares
(PSB-SE) que endurece a punição pelo crime de lavagem de dinheiro
voltará a ser analisado pelo Senado. O retorno deve-se à aprovação de
substitutivo com mudanças no texto original e deve passar primeiro
pelas Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ). Agência Senado

Blindados invademafavelada
Rocinhanofinal desemana:comas

UPPsaumentamchancesde
expansãoeconômicanacomunidade
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 9.




