
Por que não foi feito antes? Essa
pergunta deve ecoar cada vez
mais forte à medida que os ga-
nhos da retomada do controle
da Rocinha, favela com maior
visibilidade no exterior e domi-
nada pelo tráfico há 30 anos, fo-
rem contabilizados pelo Estado
brasileiro, afirma Marcelo Neri,
pesquisador da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV). “Serão ganhos
sinérgicos com efeito multiplica-
dor: melhorando a segurança,
diminui a taxa de mortalidade,
o que fomenta os negócios. É
um círculo virtuoso a ser inau-
gurado e tem que ser bem con-
duzido e alinhado em termos de
políticas públicas”, diz.

E pelo menos um desses ga-
nhos já pode ser contabilizado:
a comunidade receberá R$ 100
milhões em investimentos para
obras de melhorias nos próxi-
mos três meses. De acordo com
o secretário estadual de Assis-
tência Social do governo do
Rio, Rodrigo Neves, os investi-
mentos serão feitos em urbani-
zação, plano inclinado com ele-
vador, parque ecológico, cre-
che e biblioteca. As melhorias
começam com o trabalho dos
homens da Companhia Esta-
dual de Águas e Esgoto (Cedae).

A retomada do morro da Roci-
nha, que teve início na madru-
gada de domingo com o intuito
de instalar a 19º Unidade de Polí-
cia Pacificadora (UPP), além de
melhorar a qualidade de vida
dos moradores tanto no acesso
a serviços públicos, quanto no
aspecto econômico, deve contri-
buir para melhorar a imagem
do Brasil no exterior.

“A rocinha é um cartão-pos-
tal do Rio de Janeiro, que por
sua vez é o cartão postal do Bra-
sil. Essa comunidade é despro-
porcionalmente importante pa-
ra a imagem do país lá fora, prin-
cipalmente em época de pré Co-
pa do Mundo e Olimpíada”, diz
Neri. Ele acrescenta ainda que,
comparada com outras comuni-
dades, a Rocinha já é a favela
mais desenvolvida do ponto de
vista econômico, de renda em-
prego, e pode se beneficiar ain-

da mais da entrada da UPP.
“Acho que isso já atrai investi-
mentos, como já aconteceu no
(favela do) Alemão. Com a paci-
ficação, se forma uma nova clas-
se média baixa emergente, que
começa a participar do merca-
do de consumo”, diz.

Para Elisabeti Adami, profes-
sora da PUC e especialista em
gestão pública, um dos maiores
benefícios da entrada do poder
público na comunidade vai ser
a inibição do comércio ilegal.
“Isso vai contribuir para o au-
mento da formalidade e como
consequência deve fomentar a
inserção da população da favela
na sociedade”, diz. De acordo
com Neri, com o tempo, deve
haver uma sinergia entre asfal-
to e favela. “A tendência é que a
favela se torne parte da cidade e
isso é bastante positivo. A Roci-
nha é a comunidade do Rio que
apresenta maior número de tra-
balhadores formais e essa esta-
tística tende a crescer”, diz.

Além da melhoria para a co-
munidade, a medida também fo-
menta investimentos para a ci-

dade. “Há relação muito grande
entre a pacificação e atração de
investimentos. O dinheiro vai
para onde encontra ambiente
mais adequado e menos propen-
so a risco. Quando a violência
diminui, há melhora nas condi-
ções de desenvolvimento”, diz
o sócio e diretor de operações
da área de private equity da BR
Investimentos, Jonas Gomes.

Ação perecível?
A ocupação da favela pelo po-
der público só foi possível gra-
ças a união das três esferas de
poder, o que segundo Neri é ra-
ro, pois a cidade sempre teve
problemas de coordenação polí-
tica. Para Adami, a motivação
para retomar o controle do mor-
ro foi o fato do Rio ser uma das
principais cidades turísticas do
país. “O governo não pode cor-
rer o risco de queimar a ima-
gem. Essa é a razão que justifica
a união”, diz. Neri é otimista: os
resultados são animadores. Es-
sa é uma virada de página para a
cidade, esperamos que seja per-
manente.” ■ Com ABr

A venda de drogas dentro da fa-
vela da Rocinha rendia cerca
de R$ 2 milhões por semana aos
traficantes que vivam na comu-
nidade, segundo dados divulga-
dos no final de semana pela De-
legacia de Combate às Drogas.
Ou seja, em um mês, a circula-
ção de dinheiro poderia chegar
a R$ 8 milhões. A estimativa

Continuidade
do domínio das comunidades
pelo poder público
é o principal desafio
a ser enfrentado.

19ª
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do Rio é instalar 44 no total.
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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
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