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Relatosda frentedecombate
Do morro, repórteres falam sobre a vida das comunidades nas primeiras horas sem tráfico

A GUERRA DO RIO

O caminho mais curto para chegar à informação
Pelo perfil @OGlobo_Rio no Twitter, internautas acompanham em tempo real as notícias sobre a guerra ao tráfico
● Twitteiros ávidos por notícias
sobre a guerra ao tráfico no Rio
encontraram no perfil @OGlo-
bo_Rio um ágil e preciso meio
de se manterem informados na
rede. Com entrevistas exclusi-
vas e atualizações durante todo
o dia sobre as operações poli-
ciais e as respostas de crimino-
sos na luta pelo poder, o perfil
da Editoria Rio no Twitter atraiu
mais de 2 mil seguidores em
apenas três dias de cobertura,
superando a barreira dos 9 mil.

Desde terça-feira, quando
os ataques e incêndios a veí-
culos se intensificaram em to-
da a cidade, internautas come-
çaram a enviar para o @OGlo-

bo_Rio alertas de ocorrências
em toda a Região Metropolita-
na. Além de diversos relatos
que refletiam a tensão vivida
pelos moradores, flagrantes
em foto e vídeo mostraram a
ação de criminosos, e o efeito
na rotina dos cariocas. Teme-
rosos com a violência, inter-
nautas recorreram ao @OGlo-
bo_Rio com informações so-
bre possíveis incidentes.

Repórteres checam
denúncias de internautas
As mensagens serviram de

ponto de partida para a apura-
ção de repórteres da Editoria
Rio destacados especifica-

mente para a função, e que,
após verificarem a veracidade
de cada relato, esclareceram
no Twitter o que de fato havia
acontecido e o que era boato.

— O contato com os segui-
dores foi fantástico porque
eles complementavam as in-
formações que colocávamos
no ar. Foi assim que consegui-
mos obter um vídeo em alta
definição, com oito minutos,
do ataque a um ônibus da li-
nha 409 na Rua José Higino, na
Tijuca. O leitor Ricardo Venie-
ris entrou em contato via Twit-
ter e a partir das orientações
que demos, o vídeo foi ao ar e
figurou na primeira página do

site do GLOBO na quinta-feira
— conta Isabella Bastos, uma
das repórteres destacadas pa-
ra o front nas redes sociais.

Foi em entrevista concedida
ontem pelo Twitter que Ângelo
Giogia, superintendente da Po-
lícia Federal no Rio, reiterou a
confiança na operação e decla-
rou que “os grupos criminosos
não vão prosperar”. Durante
os 30 minutos em que respon-
deu a perguntas enviadas por
internautas para @OGlo -
bo_Rio, Giogia fez questão de
reforçar a importância da
união de forças para o comba-
te ao tráfico no Rio e afirmou
que “será mais difícil para os

que fugiram do Alemão se
manterem escondidos”. No sá-
bado, foi a vez de Allan Tur-
nowski, chefe da Polícia Civil
do Rio, tranquilizar muitos ca-
riocas ao dizer que o risco de
os bandidos vencerem o emba-
te que acontece no Rio é zero.

— A guerra ao tráfico, nesta
última semana, mostrou que o
Twitter é uma ferramenta de
informação e uma ferramenta
de conversação. Nesses mo-
mentos mais agudos, a colabo-
ração sempre aumenta. Vimos
isso por ocasião do apagão, no
fim do ano passado, e durante
as chuvas que atingiram o Rio
em abril deste ano. Mas o va-

lor da informação está asso-
ciado à credibilidade — afirma
Nívia Carvalho, editoria de Mí-
dias Sociais e Interatividade.

Unidos por um
Rio de paz

Desde sábado, o @OGlo-
bo_Rio abraçou a campanha
pelo fim da violência e colocou
em seu avatar uma inscrição
com a palavra “paz”. Até às
18h de sábado, mais de 2 mil
pessoas haviam incluído a ima-
gem em seus avatares, através
do link para o site Twibbon
disponível na página do jornal
no Facebook (www.facebo-
ok.com/jornaloglobo). ■

Marcos Tristão

VISTA DO Complexo do Alemão, tomado por policiais: jornalistas que entraram no local revelam clima de euforia nas comunidades

‘Uma reação
nunca vista’

‘A sensação é de vitória’ ‘O cenário é de
cidade fantasma’Ana Cláudia Costa

● “Uma sensação que não con-
sigo descrever. Um momento
que eu realmente tinha que re-
gistrar, comemorar junto com a
polícia. Cubro segurança públi-
ca há anos e há outros tantos
acompanhei incursões com
confrontos entre traficantes e
policiais no Complexo do Ale-
mão, sem nunca passar da Es-
trada do Itararé. Foram poucas
as vezes que ultrapassei essa
fronteira quase que delimitada
como o espaço para a imprensa
porque os tiros não nos deixa-
vam entrar no Alemão. Entrei lá
em 2002 com a polícia para bus-
car o corpo de Tim Lopes, que
havia sido torturado e morto
por traficantes. Depois disso,
em 2007, em uma grande opera-

ção da polícia e um ano depois
também com a polícia para bus-
car os restos de um traficante
morto por comparsas rivais.
Ontem passei sem preocupação
pela temida Rua Joaquim de
Queiroz, onde meu amigo Tim
Lopes, com quem aprendi a tra-
balhar, filmou a feira do pó. An-
dei na rua com a amiga e repór-
ter Tais Mendes e passei por um
botequim onde certa vez fiquei
encurralada porque traficantes
jogaram uma bomba caseira na
direção da polícia e da impren-
sa. A sensação é de vitória. Eu
disse ao delegado Rodrigo Oli-
veira, subchefe de Polícia Civil,
que não tirava meu carro da ga-
ragem desde que os ataques co-
meçaram. Ele riu e me disse:
‘Ana, agora você pode sair de
carro e andar pelo Rio.’”

‘Olhar nos olhos, sem sentir medo’
Daniel Brunet

● “Quem cresceu e mo-
ra na Zona Norte, como
eu, sempre soube que o
Complexo do Alemão
era um dos lugares
mais perigosos da cida-
de. Ao entrar no Morro
da Grota, ontem, três
coisas me chamaram a
atenção: as crianças,
que apertadas em uma
das janelas de uma ca-
sa, cantavam: “tropa de
elite, osso duro de roer,
pega um pega geral.
Também vai pegar vo-
cê”, ao verem os heli-
cópteros da polícia; a
importância da Rua
Joaquim de Queiroz; e a
vontade de moradores de mos-
trar que os “donos da favela” são
pessoas de bem. Não imaginava
que a Joaquim de Queiroz ligava a
Estrada do Itararé à Estrada Velha
da Pavuna, lá em Inhaúma. Ao ca-
minhar pelos quase dois quilôme-
tros dessa rua, encontrei diversos
moradores satisfeitos com a ope-
ração. Uns diziam que, enfim, po-
deriam sair para trabalhar e vol-
tar em paz. Outros comemora-
vam não ter mais traficantes por
perto. Caminhar pela rua que cor-
ta o complexo, podendo olhar to-
das as pessoas nos olhos e não
sentir medo de um incidente
qualquer, é a prova de que um no-

vo tempo está começando.
Depois de chegar próximo à

Canitar, nome de uma rua e de
uma região da Grota, retornei, pe-
lo mesmo caminho, até a Estrada
do Itararé. Antes, passei outra vez
na mansão que o traficante Pole-
gar tinha na comunidade. E uma
das vizinhas, que acompanhava o
vai e vem de policiais e repórte-
res, dizia para quem quisesse ou-
vir: “pode ser um casarão, mas
prefiro o meu barraco. Levantei
isso aqui com trabalho. É meu e
ninguém pode tirar de mim”. Era
uma demonstração de satisfação,
de uma pessoa que, apesar de
pouco, tem orgulho do que tem.”

ANA
ULTRAPASSA
barreiras

antes

proibidas pelo

tráfico no

Complexo do

Alemão

Álbum pessoal

O REPÓRTER Daniel Brunet: entrou na Grota

Divulgação

Taís Mendes

● “Um simples picolé de limão para
aguentar o calor ganha sabor diferente
quando consumido numa área antes
proibida. Pela primeira vez, em 24 anos
de jornalismo, circulei livremente pelas
ruas e vielas do Complexo do Alemão.
Ontem, o clima dentro da favela em nada
lembrava os momentos de tensão que vi-
vi durante as muitas operações policiais
que acompanhei no local. A calmaria per-
mitiu uma parada no único comércio
aberto: uma padaria, repleta de policiais
e poucos moradores.

Nos primeiros minutos após a invasão
policial o cenário era de uma cidade fan-
tasma. Por pequenas frestas nas janelas
fechadas, moradores tentavam acompa-
nhar a movimentação dos policiais, que
circulavam por todos os cantos reunindo
motos e carros apreendidos ou transpor-
tando armas e drogas deixadas para trás
pelos traficantes. Vencido o primeiro obs-
táculo (um buraco da rede de águas plu-
viais por onde parte dos traficantes fugi-
ram) na rua principal, as ruas vão ficando
mais estreitas e escuras. Poucos morado-
res se arriscavam aparecer na porta. O si-
lêncio e as ruas vazias não chegaram a me
causar espanto porque lembravam um
pouco o cenário que se repetia a cada
operação policial. A reação dos morado-
res é que mudou. Antes, imprensa e po-
lícia não eram bem-vindos. Ontem, a im-
pressão que se tinha é que a qualquer mo-
mento seria estendido um tapete verme-
lho para a tropa passar.”

Elenilce Bottari

● “É impossível entrar no Com-
plexo do Alemão sem lembrar de
Tim. Em 2002, nós já tínhamos
informações de que ele teria si-
do torturado e morto na Grota,
apesar de ter sido sequestrado
na Vila Cruzeiro. Os moradores,
apavorados naquele momento,
só falavam do caso do lado de fo-
ra da favela e o clima era de me-
do e extrema tristeza.

Ontem, testemunhei uma rea-
ção nunca vista. Confiantes na
presença das força de Estado, os
moradores, em sua maioria, não
deixaram a favela, e fizeram
questão de ver e de participar da
história. Logo na entrada da Rua
Canitá, na Fazendinha, uma sor-
ridente senhora me cumprimen-
tou e disse que eu poderia andar
até mesmo sozinha, mas que to-
masse um certo cuidado, por
que naquela rua, ainda mora
muito bandido. E de cumprimen-
tos em cumprimentos atravessei
a favela, vendo muitos morado-
res sentados à entrada de suas
casas, para acompanhar os tra-
balhos e dar o que sempre lhes
foi proibido: informações. E de-
ram inclusive a que levou Zeu,
um dos assassinos de Tim, de
volta à cadeia. Show!”

‘A tensão
era grande’

Felipe Sil

● “Já havia entrado em comunida-
des antes, mas nunca em tais cir-
cunstâncias. Com um ano de jor-
nal O GLOBO, aliás, esta foi minha
primeira operação. Havia estado
na Vila Cruzeiro nos dois dias an-
teriores, mas já ocupada. Nada
como o que prometia acontecer.
Ao sair de casa, um aviso do pai:
‘não vai pro local de mochila por-
que vai atrapalhar a fuga’. Da mãe,
uma medalha de Nossa Senhora
de Fátima anexada ao cordão. Lo-
go ao chegar na entrada da Estra-
da do Itararé senti que teria difi-
culdade no trabalho. Muitos não
queriam dar o nome ou falar so-
bre o que sentiam. A tensão era
grande e se confirmou após os
inesperados primeiros tiros, por
volta de 7h30m. Assustado, jo-
guei-me na calçada, atrás de uma
banca de jornal fechada, a poucos
metros de uma esquina onde um
PM atirava freneticamente. Por
volta das 10h, algo inenarrável
aconteceu. Moradores, antes fe-
chados e carrancudos, soltaram o
verbo. Eles chegavam ávidos, mal
conseguiam esconder a felicidade
pelo que tinham acabado de pre-
senciar. Estavam finalmente livres
para exercer o direito de liberda-
de de expressão.”


