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diáLogos no espaço democrático são publicações do 
Espaço Democrático, 
a fundação para estudos e formação política do PSD

investimento feito pelo poder público na Cracolândia tem dado pouco ou 

quase nenhum resultado. Os números, ano a ano, só pioram, como mostra 

levantamento realizado pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da 

Escola Paulista de Medicina, realizado no final de 2019 e apresentado em fevereiro 

de 2020 pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira, coordenador da unidade, em mais uma 

edição do programa Diálogos no Espaço Democrático, da TV da fundação do PSD.

A extensa área da região central de São Paulo abriga, hoje, quase 2.200 dependentes 

à noite, o horário de maior fluxo, e é amplamente dominada pelo tráfico de drogas, 

que oferece segurança aos usuários e fatura ali, mensalmente, R$ 10 milhões. Alguns 

números impressionam: 58,3% apresentam quadro psicótico; 68,4% são portadores 

de HIV e 62% de sífilis; 46% roubam para comprar droga.

Coordenado e apresentado pelo jornalista Sérgio Rondino, o programa teve 

depoimentos de Alda Marco Antonio, que foi secretária de Assistência e 

Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo e é coordenadora nacional do 

PSD Mulher; de Januário Montone, consultor em Saúde, ex-presidente da Agência 

Nacional de Saúde e ex-secretário de Saúde de São Paulo; de Andrea Matarazzo, 

ex-secretário de Coordenação das Subprefeituras e ex-vereador de São Paulo; e da 

socióloga Gleuda Apolinário, pesquisadora da Unifesp e ex-coordenadora estadual 

de Política sobre Drogas.

O doutor Laranjeira foi incisivo: o poder público tem de agir com empenho e firmeza 

para acabar com a Cracolândia.

Boa leitura.

UM PEDAÇO DE SÃO PAULO  
ESTÁ REFÉM DO TRÁFICO HÁ 20 ANOS

O
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Sérgio Rondino – Olá. Seja bem-vindo a mais um 

programa “Diálogos no Espaço Democrático”. O nos-

so tema de hoje – aliás, o nosso problema de hoje – é 

algo que já faz parte da paisagem social da cidade 

de São Paulo. Um problema que vem se agravando 

cada vez mais, que é o da famosa Cracolândia. Para 

falar sobre isso estamos recebendo o doutor Ronal-

do Laranjeira, coordenador da Unidade de Pesquisa 

em Álcool e Drogas da Escola Paulista de Medicina 

da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e 

Phd em Dependência Química na Inglaterra. Ele co-

ordenou, recentemente, uma ampla pesquisa sobre 

os usuários de drogas que frequentam a Cracolân-

dia – e parece que o quadro não é nada animador. 

Também estão aqui para comentar o tema os se-

guintes convidados:

- a doutora Alda Marco Antonio, que é ex-vice-

-prefeita de São Paulo, ex-secretária estadual do 

Trabalho e do Menor, ex-secretária municipal de 

Assistência Social e atualmente coordenadora Na-

cional do PSD Mulher;

- Andrea Matarazzo, que foi vereador, secretário 

municipal de Coordenação das Subprefeituras de 

São Paulo e subprefeito da Sé e hoje é pré-candida-

to do PSD à Prefeitura de São Paulo;

- Gleuda Apolinário, socióloga que esteve por seis 

anos à frente da Coordenação Estadual de Políticas 

sobre Drogas. É atualmente pesquisadora da Unifesp 

sob a coordenação do doutor Ronaldo Laranjeira;

- e Januario Montone, consultor em Saúde, ex-di-

retor-presidente da Agência Nacional de Saúde Su-

plementar, ANS, e ex-secretário Municipal de Saúde 

da cidade de São Paulo. Ele também foi presidente 

do Fundo Nacional da Saúde e presidente da Fun-

dação Nacional de Saúde, a Funasa. 

Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar com 

uma pergunta ao doutor Ronaldo Laranjeira: pelo 

que se vê naquela região, posso dizer que a situa-

ção na Cracolândia vai de mal a pior? 

Ronaldo Laranjeira – Em primeiro lugar eu gos-

taria de agradecer pelo convite do Espaço Demo-

crático, do PSD. É realmente um prazer e uma honra 

estar aqui. E eu não tenho dúvidas de que a situa-

ção piorou. Eu estava comentando com uma pessoa 

muito amiga que há cinco ou seis anos nós fomos 

até lá e ficamos horrorizados de ver 400 pessoas 

nas ruas. Não quero encher vocês de dados, mas 

dar uma visão geral da pesquisa, que mostra não 

só o perfil, mas também o impacto social de dei-

‘‘ PENSAR QUE LOGO PELA MANHÃ 

HÁ 2.200 PESSOAS LÁ CONSUMINDO 

UMA QUANTIDADE DE CRACK ENORME; 

QUE A MÉDIA DE GASTOS DE CADA UMA 

DESSAS PESSOAS É DE R$ 150 A R$ 160 

POR DIA; E QUE 40% DESSAS PESSOAS 

NÃO TRABALHAM E TÊM QUE ACHAR 

ESSE DINHEIRO PARA CONSEGUIR 

CONSUMIR CRACK. 
xar uma cidade dominada pelo tráfico de drogas. 

A gente quer mostrar que, no meu modo de ver, é 

intolerável para nossa cidade ter uma região como 

aquela. A gente faz pesquisas há 25 anos, mas eu 

nunca vi algo assim. Pensar que logo pela manhã há 

2.200 pessoas lá consumindo uma quantidade de 

crack enorme; que a média de gastos de cada uma 

dessas pessoas é de R$ 150 a R$ 160 por dia; e 

que 40% dessas pessoas não trabalham e têm que 

achar esse dinheiro para conseguir consumir crack. 

É de se imaginar o impacto na segurança daquela 

região. Acho que vai se transformando num lugar 

muito bizarro. Vemos novos prédios que foram fei-

tos – foi uma iniciativa boa –, mas eles têm muros de 

cinco metros com arame farpado, se não a popula-

ção que mora nesses novos prédios não consegue 

dormir porque ao longo da noite há 2.200 pesso-

as consumindo drogas o tempo todo. O objetivo 

da pesquisa foi não só dar um perfil dos usuários 

da Cracolândia, mas também saber o que sustenta 

essa região. É isso o que eu vou tentar mostrar ra-

pidamente para vocês.

Várias outras capitais serão submetidas a uma pes-

quisa como essa, mas não há nada parecido com o 

Estado de São Paulo e por tanto tempo – são 20 anos. 

‘‘
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A gente sabe a dimensão 

do problema na população 

do Estado. São 2,6% de 

usuários de cocaína, 0,5% 

de usuários de crack e só 

uma pequena porção já 

procurou tratamento. Essa 

pesquisa é importante por-

que fizemos quatro ondas. 

Em maio de 2016; em abril 

e maio de 2017, fizemos 

outra; em junho de 2017, 

outra. E agora, no final de 

2019, a quarta.

É importante saber que a região da Cracolân-

dia, se pegarmos 2016, era razoavelmente res-

trita. Mas ela está se ampliando, e foi isso que a 

pesquisa mostrou. Nós pegamos um perímetro da 

região e fomos, literalmente, contar de manhã, à 

tarde e à noite para ver como oscilava o número 

de pessoas. Chamaram a atenção as tendas – e 

o que é importante é a estimativa de uso delas. 

Quando há uma tenda com três pessoas, às vezes 

elas estão descansando, dormindo. Mas quando 

há 10 pessoas, é uma tenda de tráfico. O Andrea 

Matarazzo enfrentou a Cracolândia em uma épo-

ca em que havia 400 pessoas – e já não foi uma 

coisa fácil. Agora, o enfrentamento é com 2.200 

pessoas e contra o tráfico mais organizado. É uma 

tarefa que tem de ser cumprida por pessoas com 

mais determinação e com uma estratégia bem 

mais estruturada. 

Então, ampliamos a coleta de dados. Agora, a 

ocupação se ampliou para caber as 2.200 pes-

soas, ou em média 1.600 pessoas. Foi uma ex-

pansão natural. A praça teve que ser controlada, 

ninguém anda na praça. Os novos prédios de 

apartamentos têm que ter muros. E vão demolir 

mais dois quarteirões para criar mais apartamen-

tos na região. Então, há uma ação no sentido de 

criar novos prédios. Mas estamos falando isso há 

mais de cinco anos: não adianta criar novos pré-

dios se a população continua refém da Cracolân-

dia. Quantos e quantos relatos de moradores que 

abrem a porta para alguém entrar e eles entram 

e detonam a casa. Então, as pessoas que moram 

lá estão num nível de sofrimento... E são prédios 

muito bons – apartamentos pequenos, mas bons 

–, onde poderiam morar com tranquilidade. Mas 

com o tráfico ali esses prédios bons vão se per-

der muito facilmente.

Nós inauguramos na semana passada uma 

creche – uma creche-padrão, da própria Pre-

feitura, da Secretaria da Educação, muito boa. 

Mas qual é a mãe que vai conseguir levar o 

filho na creche, se os usuários de crack es-

tão ali do lado? Só para a gente ter uma ideia 

objetiva, em 2016 havia ali em torno de 700 

pessoas. Em 2017, 1.800 pessoas. No mesmo 

ano, logo depois das primeiras intervenções, 

caiu o número naturalmente. Mas hoje já são 

1.600 em média, chegando a 2.200 depen-

dendo do horário. 

Pela manhã – a gente não pode ir à noite por 

causa da segurança dos nossos investigadores – 

são 1.200 pessoas. Depois, em média, sobe para 

mais de 1.600 pessoas. Os que estão ali logo de 

manhã são remanescentes dos que passaram a 

noite. Então, é uma região que tem fluxo de pes-

soas significativo. 
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A maioria vem da Região 

Metropolitana de São Pau-

lo, embora sempre tenha 

uma quantidade que vem 

do interior do Estado. São 

pessoas que saem da pri-

são e não tem para onde ir, 

deixam a família, no inte-

rior, e não tem para onde 

ir. E elas praticamente 

não têm renda, não tem 

atividade remunerada. A 

maioria mora na própria 

Cracolândia, esse é um 

conceito importante. Te-

mos lá alguns lugares onde 

elas possam se abrigar, al-

guns aparelhos sociais da 

Prefeitura, mas elas estão 

literalmente na rua. 

E há quanto tempo mo-

ram na Cracolândia? Pra-

ticamente metade das 

pessoas está lá há cinco 

anos ou mais, pessoas que 

chamamos de hardcore, é 

o grupo mais resistente, 

que não tem nenhuma 

sensibilidade a serviço 

social, a serviço de saúde. 

É uma população doente 

Do ponto de vista do usuário, 

o que faz com que a pessoa es-

teja na região? É uma pergunta 

simples, mas sujeita a vários 

vieses. Mais de 30% das pesso-

as pela disponibilidade da droga. 

Pode parecer óbvio, mas está lá 

o bom, barato, segurança entre 

os pares – não é nem a polícia, 

mas os próprios usuários e a 

própria disciplina do tráfico que 

fornece segurança para eles. 

Em terceiro lugar, o preço. Em 

quarto lugar, liberdade para uso. 

Então, no fundo, a cidade de 

São Paulo criou lá uma situação 

ideal para quem quer usar crack: 

bom, barato, com segurança – a 

pessoa não fica sujeita a briga 

de gangues, é uma gangue só. 

Acho que esse é um aspecto im-

portante – por que as pessoas 

estão lá. São esses fatores que 

acho circunstanciais. Nós dei-

xamos. O objetivo da pesquisa 

foi menos de condenar este ou 

aquele governo, porque são 20 

anos de sucessos parciais, eu 

diria, porque a situação estaria 

até pior sem o trabalho feito por 

todos os atores da saúde – por-

que o setor da saúde foi o gran-

de investidor na Cracolândia. 

Um aspecto interessante: 

quando perguntamos se a pes-

soa já frequentou outra Cra-

colândia, vemos que a maioria 

- 82% - não sai de lá. Tem medo 

de outra Cracolândia. Porque lá 

ele conhece a disciplina do trá-

e, no meu modo de ver, absolutamente refém do 

narcotráfico. Há uns 27% que estão lá entre um e 

cinco anos. 

Então, 50% dos que estão lá não querem sair, 

não têm nenhuma determinação de sair, e uns 

30% são sensíveis aos serviços de saúde e aca-

bam, de um jeito ou de outro, saindo. As ações de 

saúde que foram implementadas lá são efetivas 

para cerca de um terço, 40%. Eu, que sou médico, 

gostaria que a solução para a Cracolândia fosse 

colocar mais serviços, mais dinheiro do serviço 

público. Hoje, depois de todos esses anos, nós 

temos bons serviços lá, mas você pode duplicar, 

pode triplicar as ações de saúde que esse número 

não vai diminuir. É no meu julgamento e da Gleu-

da Apolinário, que está aqui: nós nos debruçamos 

já há alguns anos sobre os dados. Não vai ser com 

ação de saúde que vamos diminuir.

fico, tem a proteção dos outros... Se ele sai da Cracolândia e vai para 

uma outra, em Paraisópolis ou sei lá onde, ele tem grande incerteza. As 

pessoas não vão reconhecê-lo e o risco é grande. Então, a maioria não 

sai de lá porque se sente protegido.
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Outro dado importante 

foi saber de onde vieram. 

A maioria estava com a 

família. Eu mesmo pen-

sava que vinham da pri-

são, de uma situação de 

desemprego. Mas eles 

tinham família. E quan-

do olhamos, é difícil ver 

qualquer resquício de 

humanidade, de família. 

Sinceramente, eles viram 

quase zumbis. Ficam ma-

gros, ninguém conversa 

com eles, perdem muito 

da humanidade. 

Sobre o tempo em que 

usam crack, 60% usam 

há 5 ou mais anos, isso é 

importante, mas há uns 

10% a 12% que usam há 

menos de um ano. Eles 

fundamentalmente usam 

mais crack. É tão barato, 

tão disponível e tem um 

fluxo de distribuição tão 

bom que predomina.

Em relação à saúde 

mental, quando vejo, 

como psiquiatra, aquelas 

pessoas, penso: esses ca-

ras estão muito doentes. 

Eu estava conversando 

com um grande colega 

psiquiatra, dr. Valentim 

Gentil Filho. Nós somos 

da geração que andou pe-

vi lá. Todos eles me pareceram 

bem alterados. Ideação suicida 

em 65% e até com tentativa de 

suicídio de 50%. Então, é uma 

população muito doente, men-

talmente instável. Eu diria que 

todos eles estão com dano ce-

rebral. Dano cerebral é o seguin-

te: não pensam, são impulsivos, 

características de alguém que 

realmente teve dano cerebral.

As doenças transmissíveis 

estão presentes: 62% são tu-

berculosos, mas há HIV, sífilis 

e hepatite C também. Quando 

dividimos por sexo, vemos as 

mulheres com mais sífilis do 

que os homens. Em 40 anos eu 

nunca havia visto sífilis e agora, 

em dois anos, a gente viu tanta 

sífilis... É o recrudescimento de 

uma doença da Idade Média. 

Saúde da mulher. Temos algu-

mas tomando contraceptivos, 

mas está diminuindo este nú-

mero, e esse é um aspecto que 

a saúde pode melhorar para pro-

teger aquelas mulheres, porque 

um número significativo delas 

vai para a prostituição. 

los hospitais psiquiátricos antigos, aqueles manicômios horríveis – não conhe-

ço ninguém que defenda aqueles lugares horríveis, onde a gente via tantas 

pessoas deterioradas. A minha impressão subjetiva é de que as pessoas que 

estão na Cracolândia estão em situação pior, em termos de cuidados, do que 

nos chamados manicômios. É difícil comparar o ruim com o muito ruim, mas 

os dados mostram que 60% deles têm algum tipo de automutilação, quadros 

psicóticos são 70% – eu diria até que 70% é uma subestimativa do que eu 
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Eles são os vulneráveis dos vulneráveis, não man-

têm contato com a família. Qual é o deslocamento 

na Cracolândia? Eles têm deslocamentos bem pon-

tuais. Pela manhã, vão para o Largo Coração de Je-

sus, na rua Cleveland, na rua Glete, na rua Helvetia, 

ficam naquela região. Então, a capacidade de deslo-

camento é limitada. Possivelmente para conseguir 

dinheiro por meio da mendicância, por roubo e pela 

prostituição. Do total, 53% deles já passaram por 

algum tipo de tratamento, seja em hospital ou co-

munidade terapêutica.

Antes de divulgarmos essa pesquisa para a mídia, 

fomos para a Prefeitura e mostramos os dados, em 

dezembro. Porque os dados são complexos. Mostra-

mos para a Prefeitura, mostramos para o Estado. E 

algumas pessoas perguntaram: o que estamos fa-

zendo de errado? Minha resposta é assim: nós es-

tamos fazendo o insuficiente, há anos e anos. Não 

estou aqui para criticar este ou aquele governo. Es-

tamos aqui há 25 anos fazendo isso e vários gover-

nos passaram. E agora estamos com políticas públi-

cas ineficientes. Porque se a Cracolândia continua 

há 20 anos e a gente colocando um caminhão de 

dinheiro... Dados da própria Prefeitura dizem que na 

região se coloca mais de R$ 300 milhões por ano. Só 

para se ter um parâmetro, em Higienópolis é menos 

de R$ 100 milhões. Lava-se quatro vezes por dia a 

região da Cracolândia. Acabou de lavar, é um cheiro 

absurdo, que não sai de lá. 

A própria Guarda Civil Metropolitana tem alocado 

300 e tantos homens para ficar lá. No dia em que 

fui lá, na semana passada, nunca vi tanto guarda na 

minha vida. Mas são os guardas que fazem algumas 

ações. Eles pegam os caras e veem o que eles têm 

nos sacos plásticos. E é isso. Eles utilizam serviços. A 

unidade Helvetia é a mais acessada, mas também o 

Atende, o Bom Prato, o próprio Cratod (Centro de Re-

ferência de Álcool, Tabaco e outras Drogas), o CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial). Mas a impressão 

que dá é que esta busca é feita em um momento de 

crise e não tem continuidade. E o serviço de saúde 

acaba servindo como um band-aid, para ser meio jo-

coso. E como estamos no setor de saúde, temos esse 

papel de dar uma assistência a um quadro agudo. 

Quando perguntamos 

para eles quais os fatores 

para diminuir o consumo, 

a maioria responde que 

é o apoio da família e o 

emprego. Mas acho que é 

um pouco irreal a família 

apoiar porque ele perdeu 

o apoio da família e é por 

isso que está lá. Os fa-

tores que fariam sair da 

Cracolândia seriam tra-

balho e amparo familiar, 

de novo. 

A questão é a seguinte: 

como é que 2.200 pes-

soas mantêm o consumo 

de crack quando a gente 

sabe que as pessoas não 

trabalham, ficam na Cra-

colândia? E aí fizemos um 

estudo econômico para 

ver como eles conseguem 

dinheiro. Então, vimos 

que o valor médio, para 

um homem, é de 162 reais 

por dia; a mulher, 148 re-

ais por dia. E quando você 

soma os homens e as mu-

lheres por 2.200 pessoas, 

chegamos a quase R$ 10 

milhões por mês para o 

crime organizado. Esse 

dado mostra que, por um 

lado, a Prefeitura gasta 

R$ 300 milhões por ano 

para manter aquele tipo 

de situação e gera R$ 

120 milhões 120 milhões 

para o tráfico. 

De onde vem esse dinheiro? Onde eles obtêm dinheiro para o consumo? 

Prostituição, furto aos estabelecimentos, roubo a pessoas, mendicância e 

pessoas que possuem outra renda. Então, a maioria das pessoas – mais da 

metade – está conseguindo dinheiro de várias formas e aparentemente uma 

parte do deslocamento é para ampliar a possibilidade de prostituição, furtos, 

roubos e até a mendicância. Nós lançamos esse estudo na segunda-feira (17 

de fevereiro de 2020) – apesar de que há mais de um mês estávamos mos-

trando para alguns atores políticos, que a gente tinha que mostrar. Nosso 

objetivo aqui não é detonar ninguém politicamente. Queremos, por estar há 

25 anos nesse assunto, ajudar a resolver o problema. 
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Mas o pessoal da minha equipe que está na linha 

de frente sofre ameaças reais. Tivemos que tirar pes-

soas de lá por ameaças reais, não só do tráfico, mas 

por incrível que pareça há uma associação lá que se 

chama “Crack Resiste”, que ligou e ficou uma hora 

com a pessoa que coordenou a pesquisa, checando 

as informações. Ao final, falou: “Agora você está co-

meçando a sair do risco”. Para mim, isso é uma ame-

aça. Então, tivemos o cuidado de tirar uma parte das 

pessoas de lá nesses últimos dias, porque a última 

coisa que eu quero é colocar quem quer que seja em 

risco. Tive o cuidado, também, de conversar com o 

Ministério Público e comunicar, numa reunião. Somos 

pesquisadores, sou médico e minha função é fazer 

pesquisas, conversar e criar modelos de melhoras de 

saúde – essa é a minha função de 30, 40 anos. Já 

briguei com a indústria do cigarro, com a indústria do 

álcool e nunca fui ameaçado. E nessa semana fomos 

ameaçados. Podem querer me ameaçar num deba-

te, essas coisas, mas isso não me impede de fazer 

nada. Mas esse tipo de ameaça nesses últimos dias a 

gente levou a sério. Só para vocês saberem que está 

mudando o patamar de enfrentamento.

Sérgio Rondino – Obrigado, doutor Ronaldo. 

O quadro é impressionante e até chocante. E dá 

a impressão, até pelos dados do faturamento, R$ 

10 milhões por mês, que as ameaças começam a 

ter origem na possibilidade de que essa pesquisa 

pudesse apresentar algum prejuízo para esse alto 

negócio. Doutora Alda Marco Antonio, por favor, eu 

queria ouvi-la a respeito.

Alda Marco Antonio – Esse assunto é mais ou 

menos recorrente na minha vida. Cruzei com ele 

pela primeira vez em 1987, aqui em São Paulo, em 

atividades com menores de idade, crianças e ado-

lescentes. Depois, em 1999 e 2000, na Assistên-

cia Social, e depois na segunda gestão inteira do 

prefeito Gilberto Kassab. Sempre entrei nessas lo-

calidades, nesse ambiente, nesse mundo, pelo lado 

da assistência. Então, sempre ficou muito claro, 

professor Laranjeira, que nós estávamos lá – nós, as 

pessoas que eu coordenava e eu mesmo – como a 

mulher de Cesar: tinha que ser e parecer que não 

tinha nada a ver com drogas. Nós tentávamos atrair 

aquelas pessoas para equipamentos fora das ruas. 

Então, foi uma batalha. 

De 1987 até 1992, pelo governo do Estado, de-

pois em 1999 e 2000 na prefeitura, e depois de 

2008 a 2012 na Prefeitura. Ouço dizer que o go-

verno Kassab fez uma grande administração nessa 

área e eu concordo. A primeira coisa que aconteceu 

na gestão – eu vou fazer questão de ler números 

– foi o aumento de recursos, orçamento. Olha só, 

várias vezes eu conheci o orçamento nessa área. 

No ano 2000, último ano do governo Celso Pitta, 

a Secretaria da Assistência tinha R$ 220 milhões. 

Em 2004, quando entrou a prefeita Marta Suplicy, 

houve uma diminuição grande, mas tenho que di-

zer que ela perdeu a rede de creches. Eu mesma, 

no último ano do governo Pitta, tive que instalar 

e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

que previa que creche não é depósito de criança, 

creche não é assistência social, creche é a primeira 

escola do ser humano. E elas foram passadas, nos 

últimos momentos do governo Pitta, para a área 

de Educação. Então, é natural que houvesse uma 

grande diminuição do orçamento da Assistência 

Social no governo da Marta: de R$ 220 milhões 

passou para R$ 163 milhões. Aí vem o governo 

Serra, que dá uma elevadinha para R$ 367 mi-

lhões. O Serra começou a reação de recursos para 

a Assistência, mas o grande implemento foi no go-

verno Kassab. Ele começou com R$ 427 milhões e 

nós terminamos deixando quase R$ 1 bilhão para 

a administração do prefeito Haddad: R$ 920 mi-

lhões. O que eu sei pela imprensa – e mesmo em 

contato com as pessoas – é que o prefeito Haddad 

entrou e cortou R$ 200 milhões. Ele começou o go-

verno dele cortando R$ 200 milhões do orçamento 

previsto pelo governo do Kassab. 

Esse aumento do orçamento, muito significa-

tivo, possibilitou a ampliação da rede. Nós pega-

mos 800 serviços conveniados e terminamos com 

1.600, o dobro. Não existia o Suas (Sistema Único 

de Assistência Social), e nesse período foram im-

plantados os Suas, 54 CRAS (Centro de Referên-

cia de Assistência Social) e 33 CREAS (Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social) na 

cidade de São Paulo. Albergues, nós pegamos com 

40 e terminamos com 63. Mas não foi só a amplia-

ção da rede, foi uma classificação da rede, tirando 

os idosos dos albergues, criando casas de idosos, 

que nós chamamos de moradas – há na Nova Luz, 

na São João, no Uirapuru. Nós criamos grandes ca-

sas com uma filosofia diferente. O idoso não fica 

confinado. Ele está no centro da cidade, num lugar 

onde ele pode andar, pode ir ao bar da esquina, 

pode conversar com o cara da banca de jornal, ou 

seja, ele tem uma vida comunitária, não fica preso. 

E, inclusive, o primeiro que nós inauguramos na 

gestão do Kassab fica bem dentro da Cracolândia, 

na rua Helvetia. E fizemos mais. 

Eu entendo que essa área da assistência social, 

de morador de rua, que cruza com drogas, é uma 

auxiliar da saúde. A assistência faz o quê? Tenta 

atrair as pessoas, convencer as pessoas a vir para 

os equipamentos e facilitar a vida dos agentes da 

saúde. E isso a gente conseguiu, Januario Monto-

ne está aqui... E conseguimos com muita eficiência. 

Porque foi criada na rede de atendimento algo di-

ferente, que não existia, que tomou o apelido de 

tenda – porque a primeira não foi uma construção, 

foi mesmo o abrigo numa tenda, uma tenda boni-

ta, moderna, mas era uma tenda e ficou com esse 

nome. Mas era um atendimento primário, oferecido 

ao morador de rua sem obrigação nenhuma, um es-

paço que seria a continuidade da rua – ele entrava e 

saía na hora em que quisesse.

Nós montamos esse equipamento e essa forma de 

trabalhar com essa população pensando muito com 

a minha cabeça de sanitarista – sou engenheira sa-

nitarista. Há pessoas que resistem a ir para o alber-

gue. Uma grande quantidade de moradores de rua 

não quer ir. Contam lendas. Por que você não quer 

ir para o albergue?  A resposta mais recorrente: “não 

quero tomar banho”. Ou então, “ah, o funcionário me 

olhou torto, tem muita violência”. Não é verdade, 

eles criam isso para justificar. O banho eles não gos-

tam de tomar mesmo. Então, fiquei pensando. Essa 

pessoa passa 24 horas por dia na rua. Ela senta no 

chão, come no chão, é raro quando toma banho. Mas 

elas fazem as necessidades fisiológicas delas nas 

ruas. Vamos criar um espaço que dê chance. 
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Se essa pessoa que passa 24 horas por dia na rua 

resiste a ir para um albergue, que ela passe duas 

horas conosco, num equipamento desses, já é um 

ganho para ela e para a cidade. E nós conseguimos 

êxito nesse trabalho. Chegamos a ter nove dessas 

tendas espalhadas pelo centro da cidade. E quando 

deixamos o governo elas estavam sendo frequen-

tadas por 3 mil pessoas por dia, as nove, no conjun-

to. Um dia, o Ministério Público chamou a gente lá 

depois daquele acontecimento infausto, desastra-

do, terrível, que a polícia fez em janeiro de 2012, 

invadindo a Cracolândia sem avisar para ninguém. 

O governador Alckmin não sabia disso, o prefeito 

Kassab não sabia, eu não sabia. Nós estávamos 

preparando uma supertenda para inaugurar na rua 

Prates, o complexo Prates, e estávamos trabalhan-

do há três meses com as pessoas para elas aceita-

rem ir para lá. Não para morar, mas para passar o 

dia, ficar ao abrigo do sol, da chuva. Tem banheiro, 

tem o banho – não é obrigado, mas se quiser, toma. 

E estávamos convencendo muita gente a ir. Faltan-

do 30 dias para inaugurar, a polícia baixou sem avi-

sar ninguém e fez uma destruição no trabalho que 

a gente estava fazendo. E aí a gente inaugurou o 

Complexo Prates, mas aquela leva de pessoas que a 

gente contava que ia pelo menos conhecer, não foi 

mais, houve uma redução grande. 

Então, quem trabalha nessa área tem que ter 

muita ligação com as administrações. Porque, veja: 

toda vez que houve polícia nas áreas onde eu tra-

balhei como assistente social, foi um desastre. En-

tão, tem que ter uma conexão muito grande entre 

as administrações municipais e as administrações 

estaduais, no mínimo. Uma conexão de trabalho e 

um espírito de cooperação que nós, na Prefeitura, 

tivemos. O que aconteceu com os agentes de saú-

de depois da inauguração dessas tendas? Eles não 

tiveram mais que ficar em pé na rua e o usuário dei-

tado, e ele conversando no sol e na chuva. As ten-

das possibilitaram um encontro mais humanizado, 

sentado em cadeiras, com mesinhas, conversando e 

sem nenhuma ameaça porque não havia, tanto en-

tre os agentes da Secretaria da Assistência quanto 

entre os da saúde, nenhuma figura que ameaçasse 

o craqueiro, que ameaçasse o traficante.

Eu gostaria até de lembrar que fizemos três cen-

sos que eu contratei, nas minhas passagens, so-

bre a população de rua. Fizemos um com a Fipe, 

no ano 2000, outro com a Fipe no ano 2009, já na 

administração do Kassab, e o terceiro com a Socie-

dade de Sociologia e Política, em 2012. E a gente 

vê o aumento da população de rua e da população 

abrigada. Vou citar poucos números: em 2000 nós 

encontramos 8.706 pessoas em situação de rua – 

somando as que iam para albergue e as que dor-

miam na rua – e 609 menores de idade, sendo 261 

abaixo de 12 anos, portanto crianças, e 348 de 12 

a 18 anos. Em 2009, quase dez anos depois, nós 

encontramos 13.666 pessoas em situação de rua, 

sendo que estavam nas ruas 6.587 e, acolhidas, 

7.000. Ou seja, em 2009, já tínhamos mais pesso-

as que aceitavam o albergue do que as que viviam 

completamente nas ruas e já encontramos uma 

quantidade menor de crianças e adolescentes: 

448. Estou falando esses números só para chegar 

na presença de crianças e adolescentes que nós 

encontramos em 2012, que para mim foi muito 

auspicioso. Nós encontramos, em 2012, encon-

tramos 14.478 pessoas – quase 8 mil acolhidas 

e pouco mais de 6 mil ainda residindo nas ruas. 

Mas o dado importante para mim, de 2012, foi de 

menores de idade. Encontramos 214 menores de 

idade, ou seja, uma curva decrescente. 172 ado-

lescentes sem as suas famílias. Agora, crianças: 

encontramos 42 crianças abaixo dos 12 anos, 

mas acompanhadas pelos pais. 

Então, eu gostaria de ressaltar que os progra-

mas de distribuição de renda, os equipamentos 

que a gente aumentou refletiram na presença 

de crianças e menores de idade nas ruas. Foi um 

grande ganho. E os adultos são esse problema 

que ouvimos do professor Laranjeira, que dedi-

ca a vida dele a essa questão, ele que sabe mais 

do que todos nós sobre esse assunto. É uma tra-

gédia. Se eu tivesse que escolher uma palavra 

só para definir o que acontece na Cracolândia, é 

isso: é uma tragédia. É uma tragédia para aquelas 

pessoas que estão lá, é uma grande tragédia para 

as suas famílias e, em certo sentido, é uma tra-

gédia para a administração pública, que enfren-

ta, enfrenta e não vê grandes resultados. Então, 

a minha palavra é a seguinte: tem que continuar 

atuando em conjunto, tem que colocar recursos, 

tem que preparar pessoal e não pode parar de tra-

balhar. É preciso continuar.

Sérgio Rondino – Obrigado, doutora Alda 

Marco Antonio. Agora Andrea Matarazzo, sua 

vez, por favor.

Andrea Matarazzo – Eu quero discordar de al-

gumas coisas e concordar com outras. Quando eu 

saí da Prefeitura, deixamos 180 pessoas cadas-

tradas na região da Luz. Pegamos com 400, 500, 

o que já era um caos. E tenho a convicção de que 

dá para resolver – não o problema de drogas. Mas 

dá para resolver o fato de que – como as admi-

nistrações posteriores assumiram – o Bom Retiro 

tem que ficar refém do tráfico de drogas. Trata-

-se disso. Porque quem mora lá, como é que che-

ga em casa, sai de casa? Criança brinca onde? Vai 

aumentando porque virou território livre do con-

sumo e do tráfico de drogas. Quer encontrar dro-

ga, vai lá. Vemos carros de marca boa ali – quando 

quer crack, todo mundo sabe, vai lá que tem. 

E para as administrações posteriores – as duas 

seguintes à do Gilberto – ficou cômodo deixar 

lá. Porque sabem que cada vez que tem um en-

frentamento, é complexo. Eu mesmo fui rotulado 

de higienista pelas medidas que a gente tomou. 

Mas como eu vejo aquilo? Primeiro: quando está-

vamos lá – estou falando como subprefeito, de-

pois como secretário das Subprefeituras – tinha 
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retaguarda da área de Desenvolvimento Social 

na medida em que fui agindo. Assistência Social: 

primeiro, tira a criança de lá, não vai ficar crian-

ça lá. Mas a Alda arrumava lugar, ou a área dela 

arrumava um lugar para essas crianças irem. Não 

tínhamos onde tratar dependentes químicos – e 

aí eu vi uma evolução grande, de 2009 para cá. 

Mas toda a Assistência Social ficava permanen-

temente lá, de fato, convencendo as pessoas a ir 

para os albergues ou outros equipamentos. Ago-

ra, é necessário trabalhar. 

Durante os seis anos em que fiquei na Prefeitu-

ra, todos os dias eu fui lá. E o que nós fazíamos? 

A Prefeitura tem um papel muito importante nis-

so. Porque não é só um problema de polícia, é um 

problema também de saúde e a Prefeitura pode 

resolver as questões de saúde. Eliminar o tráfico 

nós não vamos mesmo, como Prefeitura. 

Na época, a Prefeitura fazia, e eu comandava 

pessoalmente, três vezes por mês, algumas ações 

com a Comgás, a Eletropaulo, a Sabesp. Ia de esta-

belecimento em estabelecimento naquela região. 

Está roubando água? Interdita. Está roubando gás? 

Interdita. Hotel: tem licença de funcionamento? 

Não. Tem AVCB dos Bombeiros? Não? Fecha.

Foi a primeira vez que emparedamos imóveis 

porque o tráfico insistia em reabrir os hotéis sem 

a menor cerimônia. E assim nós fechamos os ba-

res. E à noite, às 11 horas, o bar que tinha licença 

de funcionamento tinha que fechar, porque senão 

seria interditado. Quer dizer, tem que ter vontade, 

coragem, não ter medo, e ter uma parceria, como 

nós tínhamos, entre a Saúde, a Assistência Social 

e os órgãos da Prefeitura e a GCM (Guarda Civil 

Metropolitana), que tinha um papel importante 

também. E a PM (Polícia Militar) estava à nossa dis-

posição permanentemente lá. E não se tratava de 

prender o dependente químico, mas tirar a droga 

dele. Porque prender, prendia, e ele ficava menos 

tempo que o policial na delegacia. E não resolve. 

Então, era tirar a droga e impedir a presença. 

E havia discussão comigo, me agrediam bas-

tante. Por exemplo, eu proibi o sopão lá à noite. 

Por quê? Porque era evidente. Tinha o cara distri-

buindo a sopa, o bonzinho, ou fazendo o papel de 

bonzinho, e do lado tinha um sujeito vendendo a 

droga. Para que facilitar? Eu me lembro que tinha 

uma ONG chamada “É de Lei”. Ela distribuía um kit, 

parecia uma caixa de óculos francesa, com serin-

ga, agulha, manteiga de cacau e espelhinho. Dis-

tribuía isso para as crianças, porque era a redução 

de danos. Quando não deixamos mais, disseram 

que tirar da Cracolândia dificultava o tratamento, 

porque os dependentes também se dispersariam. 

E é isso mesmo. E o tráfico não quer que se dis-

persem, porque é mais fácil lá ou no “pancadão”: 

você junta as pessoas e faz a sua venda. 

Então, essa ação da Prefeitura é determinante, 

porque faz uma espécie de Operação Saturação. 

Só que aí a queda de braço é a seguinte: quem 

cansa antes? Eu coloquei a mim mesmo que não ia 

cansar. Em seis anos, todo dia passei lá de manhã, 

à noite. Chamava o guarda, chamava a polícia, 

mandava tirar o lixo, lavar a rua e esperava. E li-

gava à noite. “Henrique, estou na Barão de Piraci-

caba com a rua Helvetia, preciso de um caminhão 

de lixo”. “Pode deixar que eu mando, secretário”. 

“Maravilha, assim que o caminhão chegar, eu te 

aviso”. Porque caso contrário não ia, não tirava.

Aí começaram as críticas: “A Cracolândia está mi-

grando”. Claro, porque o lugar começou a ficar desa-

gradável para o traficante. Lavava a calçada quatro 

vezes por dia para não deixar esconder as pedras 

nos cantos, buracos, embaixo de um bueiro, etc; os 

hotéis interditados; a Assistência Social ficava lá, 

com a retaguarda da CGM; tinha lugar para levar as 

pessoas. Foi saturando. Passou a ser melhor ven-

der crack embaixo do túnel da avenida Paulista. Foi 

quando me acusaram de fazer o muro antimendigo, 

porque nós também interditamos lá. O que aconte-

ceu? O pessoal começava a assaltar os carros para 

fazer esses R$ 150 por dia. Assaltava lá embaixo 

quando parava o trânsito. Para consumir droga que 

passou a ser vendida lá e na rua Minas Gerais. E é 

claro que se eliminar, se libertar o Bom Retiro do 

tráfico, claro que o dependente vai buscar a droga 

em outro lugar. Se tiver um traficante em Higie-

nópolis, ele vai para Higienópolis, vai achar o que 

está lá na ponte Roberto Marinho. Ou seja, como 

não vai eliminar o tráfico, o que nós – e aí estou 

falando como Prefeitura – podemos fazer? Cansar 

os caras, é não dar sossego. E, dentro do possível, 

cuidar, tratar. A Saúde fazia o que podia fazer, a As-

sistência Social abrigava quem podia. E nós tínha-

mos o programa para crianças e adolescentes com 

a Sandra Chivoleto, no clube lá da Barra Funda, que 

atendia cento e poucas crianças, filhos de gente de 

lá, e ficava permanentemente com ações. Ou seja, 

precisa querer fazer. 

Agora, eu queria dizer que acho estranho a Pre-

feitura dizer que gastou R$ 300 milhões. Quando, 

isso? Nos últimos 12 anos, vamos dizer? O orça-

mento da Subprefeitura da Sé, no ano passado 

inteiro, foi de R$ 67 milhões. Depois teve uma 

suplementação e chegou a R$ 90 milhões, para 

a Subprefeitura inteira, que vai do Cambuci à Acli-

mação e até a avenida Paulista. A Secretaria de 

Desenvolvimento Social chegou a ter quanto, no 

último ano do Kassab?

Alda Marco Antônio – R$ 480 milhões.

Andrea Matarazzo - Orçado, no ano passa-

do, para a Secretaria inteira, foram empenha-

dos R$ 118 milhões. Esse é o governo social 

democrata. Eliminou a Secretaria. E aí o Fundo 

Municipal de Assistência Social, esse sim, tem 

R$ 1 bilhão, que eu não sei para onde foi. Na-

quela região, basta passar para ver o seguinte: 

não existe Prefeitura no lugar. A PM está so-

zinha. Aliás, teve um conflito dias atrás. Você 

assiste ao filme e parece um dos combates em 

Alepo (Síria), é um negócio deprimente. Então, 

há uma omissão absoluta do poder público, 

isso tem que ficar muito claro. A tragédia está 

lá, é uma tragédia anunciada e vai aumentar 

o número enquanto continuar assim. Porque é 

um território livre. Quando eu estava na Pre-

feitura, Laranjeira, toda noite ia lá. Toda noite 

eu ia sozinho, eu nunca tive problemas. De dia, 

andávamos a pé, mesmo quando tinha mais 

gente, depois das primeiras levas. Dá para re-

solver. Não o tráfico, dá para resolver o proble-

ma da região. 

Sérgio Rondino – Obrigado Andrea. Agora é a 

vez da socióloga Gleuda Apolinário.
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Gleuda Apolinário – O convite do professor 

Ronaldo para participar da pesquisa foi muito im-

portante exatamente pelo histórico que eu tive 

ao longo desse tempo, de trabalhar na política 

sobre drogas – e como socióloga também. A minha 

formação permitiu ter um outro olhar, em pers-

pectiva, nessa pesquisa. Alguns pontos me cha-

maram muito a atenção e eu quero colocar esses 

pontos em evidência. A pesquisa colabora com a 

estratégia de políticas públicas, mas ela auxilia 

também no papel que a sociedade tem na exis-

tência da Cracolândia. A primeira, que é a mais 

importante, é a identificação da origem do usu-

ário daquele território. Quase 80% das pessoas 

que estão na Cracolândia são originárias de suas 

casas, de suas famílias, e isso demonstra para 

nós, numa análise mais social, que essas famílias 

precisariam ter um amparo lá atrás, que são as 

políticas preventivas. O quanto é importante essa 

questão dos vínculos familiares, do fortalecimen-

to das relações familiares no processo de uma 

pessoa que está doente – no dependente químico 

há uma questão de saúde mental e ele precisa de 

um suporte, um amparo, tanto da saúde quanto 

da área social no momento em que se começa a 

identificar o problema. Como o doutor Laranjeira 

sempre diz, o dependente químico não surge de 

uma hora para outra. É um processo que vai se 

agravando. E isso começa dentro de casa. 

Outra informação que também tem a ver com a 

relação familiar e que chamou a atenção. Quando 

perguntamos qual foi a primeira droga que ele usou 

e com que idade começou a usar, alguns declaram 

que começaram a usar o álcool com 11 anos. Isso 

mostra o quanto precisamos pensar na questão da 

política de drogas, não só das drogas ilícitas, mas 

também das lícitas, que tem uma condição favorá-

vel ao consumo abusivo, hoje, na sociedade. 

Outra informação que me chamou a atenção foi 

a do percentual de pessoas que são acessadas, ou 

seja, que conseguem entrar em serviços de trata-

mento, de recuperação, de acolhimento. Chega a 

ser 1/3. Isso significa que para 2/3 daquela popu-

lação as políticas públicas não conseguiram ser efi-

cientes, não há estratégia adequada para chegar 

àquela população e dar a retaguarda necessária 

para que possa receber os cuidados e ser atendida.

Essa pesquisa dá um Norte, dá caminhos para as 

políticas públicas serem de fato mais integradas 

e complementares. Nós sempre colocamos isso: a 

saúde não pode ser a única resposta, ela tem que 

ser uma das respostas. Com as outras políticas – 

habitacionais, de trabalho, de emprego e renda, a 

reinserção social, quer dizer, a volta dessas pes-

soas à sociedade ativa. Quando perguntamos por 

qual motivo eles sairiam dali, a primeira resposta 

que vem é o trabalho, mas sabemos que, na práti-

ca, não é isso, é uma percepção deles de que se ti-

verem uma identidade social fora dali, conseguem 

sair daquele ambiente. 

Então, a pesquisa mostrou isso para nós. Primei-

ro, porque tem mesmo essa questão da identifi-

cação do território. Eles identificam aquele terri-

tório como, entre aspas, a sua casa, o seu espaço 

de vivência. A gente até fez uma brincadeira: a 

principal frase que eles usam para a mendicância 

– e compartilham isso porque parece que as pes-

soas aderem mais – é: “Olha, eu vim da Grande São 

Paulo, vim aqui procurar emprego, não consegui, 

estou com fome”. A gente percebe que há uma es-

tratégia de sobrevivência do dependente químico 

na região da Cracolândia para ter o recurso para 

consumir a droga. E há uma estratégia do crime 

organizado para a manutenção daquele espaço. 

Isso ficou muito evidente não só pelas ameaças 

que estamos recebendo no pós-pesquisa, mas 

pelo processo que aconteceu lá. Este é um dife-

rencial dessa onda, a quarta onda. Há uma flutua-

ção do perfil do usuário da Cracolândia, mas nessa 

quarta onda nós percebemos uma reorganização 

do crime exatamente para a manutenção e sus-

tentação daquele território, onde os usuários são 

reféns do tráfico, reféns do crime. 

Por isso, acho que os dados mais alarmantes 

dessa pesquisa são os que mostram que esses 

usuários têm essa condição de saúde mental, são 

reféns naquele território. E há também a questão 

de que conseguimos atingir 1/3 da população para 

serviços de recursos de retaguarda, mas precisa-

mos ter estratégias mais integradas de políticas 

públicas para atingir os outros 2/3 de maneira 

mais efetiva. Eu quero agradecer a oportunidade 

de estarmos apresentando essa pesquisa para vo-

cês, fazendo essa interpretação aqui na Fundação 

Espaço Democrático, exatamente porque é impor-

tante a gente discutir quais estratégias nós pode-

mos adotar para que as políticas públicas de fato 

ajudem principalmente a cuidar dessas pessoas.

Sérgio Rondino – Obrigado, doutora Gleuda. A 

palavra agora é sua, Januario Montone.

Januario Montone – Eu queria louvar a iniciati-

va e também agradecer pela oportunidade de es-

tar participando, comentando sobre uma pesquisa 

que já tinha visto com repercussão na mídia, feita 

por uma instituição tão respeitada como essa que 

é dirigida pelo professor Ronaldo Laranjeira, com 

uma equipe que vem há anos trabalhando nisso. 

Onde nós erramos ao longo desse processo? 

Particularmente, eu também não poderia dizer 

exatamente onde nós erramos, mas nós todos, 

como poder público, fracassamos redondamente 

em encontrar uma saída para esse tipo de situa-

ção que é visível há muito tempo. E essa é uma 

área difícil de trabalhar sob todos os aspectos, 

porque é uma área de dissenso, ela não é uma 

área de consenso. O dissenso começa até na dis-

cussão de drogas lícitas e ilícitas. 

Do que estamos falando, como estamos tratan-

do, qual é o enfrentamento? Eu não sou médico, 
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sou gestor, e quando assumi a Secretaria da Saú-

de de São Paulo, o óbvio ululante que eu fiz foi 

chamar os técnicos para dizer o que tínhamos de 

fazer em cada área. E nessa área de saúde men-

tal, especialmente na questão da droga-adição, 

eu fui cobrado o tempo todo, dentro e fora da Pre-

feitura – mais fora do que dentro, porque dentro 

eu só tinha parceiros e fora a gente tinha outra 

situação – se era um caso de polícia ou se era um 

caso de saúde. Eu cansei de assistir entrevistas e 

tive debates com representantes do aparato poli-

cial do Estado, que me cobravam, como secretário 

municipal de Saúde de São Paulo, que a solução 

era de Saúde, e não policial. 

E a nossa querida Alda Marco Antonio lembrou 

um dos episódios mais trágicos dessa convivência 

pouquíssimo pacífica não com as pessoas, mas do 

aparato policial com o da Saúde e o da Assistência 

Social nessa área da Cracolândia, que foi aquele 

absurdo da invasão em janeiro de 2012. Numa en-

trevista para a TV eu chamei de pura pirotecnia e 

isso virou um alvoroço na área militar do Estado. 

Porque eu chamei aquilo do que foi – uma pirotec-

nia. Depois de anos e anos de trabalho naquela 

região, todos os que estavam naquele momento 

– que deveriam estar perto aí dos 1.200, 1.300, 

1.600, 1.800, que nós fazíamos acompanhamen-

tos conjuntos – foram trancafiados naquela praça 

enquanto a polícia agia. E isso acabou com a con-

fiança nos nossos agentes de saúde e nos nossos 

agentes de assistência social. 

Mas voltando, nós fracassamos como poder pú-

blico, mas cada um tentou fazer no seu pedaço – e 

o pedaço que nós respondemos mais diretamente 

foi o da gestão Serra/Kassab. E o que houve é que 

o que fizemos sofreu o que toda as políticas pú-

blicas em geral sofrem, que é a falta de continui-

dade. Se fosse hoje poderíamos usar um jargão 

da moda e dizer que foi adotada uma política 360 

graus na região central como um todo. Houve um 

processo intenso de urbanismo, o projeto Nova 

Luz, que enfrentou críticas terríveis, como tudo, 

e críticas sérias, ponderadas. Houve uma ação 

integrada da área da Saúde com a área do De-

senvolvimento Social, agindo em conjunto numa 

coisa que era ganhar confiança daquele morador 

de rua. Esse projeto das tendas – eu sei que a Alda 

nunca gostou do nome, mas o nome que ficou foi 

tenda e eu sempre fui fã – atraía aquele morador 

de rua por não ter regra. E isso facilitava o traba-

lho. Nós implantamos, naquela região central, 16 

equipamentos de saúde municipais voltados ao 

atendimento de droga-adição. Nós tínhamos Ca-

pes 24 horas, nós tínhamos a AMA Boraceia com 

especialização nessa área, nós tínhamos dezenas 

de equipes nos moldes das equipes de saúde da 

família, que não batiam de porta em porta: cada 

equipe tinha uma marcação de moradores de rua 

que ia atrás, dia a dia, não para discutir a droga-

-adição deles, não para tentar convencê-los, mas 

tratar as doenças oportunistas, a tuberculose, as 

fraturas. Boa parte deles tinha fraturas, feridas, 

fraturas ossificadas. 

Houve um avanço muito grande. E aí havia um 

aparato posterior: você tinha os agentes de rua, 

tanto da Saúde quanto da Assistência Social, a 

tenda para atraí-lo no dia a dia, os equipamentos 

de saúde para tratamento das questões de saúde, 

e o aparato para álcool e drogas, que ia do CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial) 24 horas na re-

gião central, para quem aceitava a comunidade 

terapêutica, ou o nosso SAID (Serviço de Atenção 

Integral ao Dependente), que foi desmontado, 

porque era caro – e era mesmo. Na área de aten-

ção básica, a saúde mental é o investimento mais 

caro que um gestor faz. O volume de atendimento 

é pequeno e o custo é extremamente alto. 

Então, nós tínhamos, depois do SAID, o proje-

to de residências terapêuticas para atrair. Então, 

havia um trabalho conjunto das duas Secretarias, 

que podiam ter uma ação de campo, com a área 

de zeladoria e atenção das subprefeituras e com a 

Guarda Municipal – mas um trabalho conjunto que 

tem limites, ela não pode agir na questão cen-

tral, que é a da droga. E essa coisa custou caro. 

Na área da Saúde, o orçamento passou de 15%, 

que a Constituição exige, para até 21%. Só nessa 

área de CAPS, de saúde mental como um todo, o 

investimento passou de R$ 360 milhões por ano, 

em 2004, para R$ 1,1 bilhão, em 2011. Então, 

investiu-se dinheiro, técnica, em integração com 

a área estadual, inclusive. Nós tínhamos projetos 

em conjunto na área estadual, em equipamentos 

estaduais e municipais. Os agentes de rua, por 

exemplo, foram substituídos pelo consultório de 

rua, que foi um programa que surgiu depois e par-

ticularmente sempre gostei mais do modelo de 

que aquele de esperar uma atração do morador 

de rua. Então, houve um trabalho bem feito na-

quele período. 

Mas por que ele é fracassado? Porque ele não 

tem continuidade. E aí eu acho que independen-

temente de quem foi o gestor antes e quem foi o 

gestor depois, no fundo todos nós fracassamos, 

mesmo nós, que fizemos um trabalho bem feito 

– ou pelo menos um trabalho com muita disposi-

ção, como disse o Andrea. Nós não conseguimos 

ganhar os corações e as mentes da sociedade 

para apoiar um trabalho como esse, e ele foi sen-

do desmontado. Porque não é propriamente uma 

mudança de governo que faz políticas refluírem, é 

a falta de apoio social decidido da sociedade na-

quele projeto. 

A gente tem exemplo disso. Nós temos um pro-

grama de prevenção e tratamento de HIV, a Aids, 

que é um exemplo mundial – é caríssimo –, mas 

exceto alguns espasmos, ninguém fala em mudar 

esse programa e deixar de fornecer os retrovirais 

porque é um programa vencedor e tem o apoio 

social. Infelizmente, por diversas razões, nós não 

conseguimos construir um mínimo consenso na 

sociedade paulistana do que a gente tem que fa-

zer lá e aquilo continua virando, e continua sendo 

o que eu particularmente sempre disse que é – e 

a pesquisa liderada pelo nosso professor Ronaldo 

Laranjeira parece comprovar: aquilo é um biombo 

para venda de drogas na cidade de São Paulo. Por-

que não entrega droga só para o morador da Cra-

colândia, entrega droga para muita gente, inclusi-

ve do mercado financeiro, que dá uma descidinha 

na hora do almoço para fazer o seu consumo. Não 

estou contando novidade para ninguém. Aquilo 

é um biombo para a venda de droga. Isso, a área 

de Saúde não tem como resolver. O que a gen-

te tem é como acolher essas pessoas. Para mim, 

essas pessoas não são vítimas, estão lá por uma 

circunstância. Saúde e assistência social podem 

acolher, mas a solução não passa por aí. Podemos 

aplicar volumes imensos de recursos, mas se não 

resolvermos no mínimo a questão da relação com 

o aparato policial não vamos resolver absoluta-

mente nada. 

Parabéns pela pesquisa. Os resultados são pro-

vocadores e eu tenho certeza de que vão provocar 

a academia a voltar a debater porque tocou numa 

questão que as anteriores acho que não tinham 

tocado: estamos falando de R$ 120 milhões por 

ano, no mínimo, de movimento de drogas naquela 

região, o que é um comércio poderosíssimo. Obri-

gado.

Sérgio Rondino – Essa questão do tráfico de 

drogas é tão complexa que não daria para tra-

tar aqui. O que me chamou bastante a atenção 

na pesquisa foi a quebra de um mito, de que o 

problema da Cracolândia tem origem na pobreza. 

Vocês mostraram que não se trata exatamente 

disso. Doutor Ronaldo Laranjeira, gostaria de suas 

palavras finais sobre esse quadro que foi traçado 

aqui.

Ronaldo Laranjeira – Um dos objetivos da 

pesquisa era mostrar a complexidade. Não existe 

solução simples. Mas ao mesmo tempo eu acho 
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que é um problema que dura 20 anos e teve mo-

mentos melhores em termos de políticas públicas 

que não tiveram continuidade. Eu concordo com o 

Januario. A gente ainda está perdendo a batalha 

da comunicação. Ontem mesmo pessoas da Cra-

colândia ligaram para pessoas de minha unidade 

ameaçando. Existe lá a “Crack Vive”, que defende 

a Cracolândia. Cada vez que eu vou lá eu saio e 

digo: não é possível que na cidade de São Paulo 

a gente permita haver duas mil pessoas ali. Você 

constrói prédios excelentes, vai continuar cons-

truindo prédios excelentes, mas tem que fazer 

muros de cinco metros para proteger as pessoas. 

Então, esse é um tipo de política meio bizarra, por 

isso acho que vamos precisar de uma liderança 

política para enfrentar esse tipo de coisa. Não dá 

para tolerar que o tráfico domine ali – e ele do-

mina hotéis, domina bares. Basta dar um passeio 

ali, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, 

para ver que o tráfico domina. Do ponto de vista 

da saúde tem bastante coisa lá, não consigo ver 

como a expansão do serviço de saúde lá vai fazer 

a diferença. Eu falei para o Januario que acho que 

tem coisas muito boas de saúde ali que podem 

dar conta. No próprio Helvetia a pessoa pode ir lá 

lavar o cabelo, tomar banho, cortar as unhas, fazer 

desintoxicação, fazer moradia. Então, uma parte 

dessas duas mil pessoas têm ali o que pode ser 

feito. Tem o Cratod, serviços de saúde, serviços 

sociais. Não é que a cidade de São Paulo foi negli-

gente em termos de oferecer opções sociais, mas 

acho que faltou um ajuntamento, no meu modo 

de ver, e esse ajuntamento fazer uma interven-

ção local. Eu defendo isso abertamente: tem que 

acabar com a Cracolândia. Eu disse às pessoas 

que começaram a fazer as construções ali, há qua-

tro ou cinco anos. A ideia é fazer os prédios e no 

térreo ter comércio, uma grande área de comércio 

como a Santa Efigênia. Quisera eu morar lá. Mas 

isso não vai acontecer porque o crime organizado 

está lá. A gente pode dar voltas e voltas, mas no 

meu modo de ver vai ter que ter uma liderança 

que enfrente o crime organizado.

Se não acabarmos com o crime naquele territó-

rio, pode investir quantidades de dinheiro absur-

das e financiar projetos bons. Vão se perder. Mui-

ta gente critica a própria pesquisa, dizendo que a 

metade das pessoas que está lá pratica roubos, 

vende objetos roubados nas feirinhas, faz pros-

tituição. Quem não sabia disso, não é? O que a 

pesquisa fez, fundamentalmente, foi dar números 

àquilo que a gente já sabia que acontece. E isso 

cria uma situação de insegurança para os mora-

dores de lá. Seria ótimo que a revitalização fosse 

para valer. Mas é aquilo que o Andrea falou: vai 

deixar aqueles hotéis, aqueles bares? Você vê 

que tudo aquilo é comandado pelo tráfico.

A gente conversa com o secretário municipal e 

ele tem toda a boa vontade. Tem 300 e tantos 

homens da Guarda Civil Metropolitana que vão lá 

e ficam. Mas fazendo o quê? Uma presença física, 

decorativa, que tem um custo absurdo. Tem que 

fazer aquilo que o Andrea fez. Tem que ter um 

responsável que fique lá 24 horas. Tem que ter 

enfrentamento, um cordão sanitário para valer, 

para não deixar entrar o tráfico lá. Tem que ter 

esse enfrentamento. Não precisa ter violência, no 

meu modo de ver. E aí alguns vão se beneficiar 

dos serviços que já existem. Mas eles vão se es-

palhar. É um risco que a gente tem. Mas vai criar 

uma dificuldade para o tráfico, que vai ficar mais 

vulnerável se as pessoas se espalharem. Ali o trá-

fico manda. Esse é um debate importante porque 

você não pode continuar fazendo o que não está 

dando certo. Temos essas oscilações, coisas que 

deram certo em algum momento, e temos alguns 

elementos que sabemos que dão certo, mas se 

ficarmos repetindo erros e omissões e não en-

frentarmos o tráfico, daqui a 10 anos vamos nos 

sentar de novo e discutir a Cracolândia. 

Sérgio Rondino – Acho que o grande mérito 

dessa pesquisa foi colocar diante do rosto de 

cada cidadão paulistano a realidade. A situação é 

essa, que muita gente prefere não ver. Algo, evi-

dentemente, tem que ser feito. Doutor Ronaldo, 

muito obrigado pela sua palestra. Muito obrigado 

doutora Alda, Andrea Matarazzo, Gleuda e ao Ja-

nuario Montone pela participação. E muito obri-

gado a você que nos acompanhou até agora em 

mais esse diálogo no Espaço Democrático. Até o 

próximo programa. Muito obrigado.
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