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ILONA SZABÓ é especialista em segurança pública e políticas de drogas. Cofundadora e diretora-executiva do Instituto Igarapé,
foi secretária-executiva da Comissão Global
de Políticas sobre Drogas (-). Ativista e empreendedora de renome internacional, participou da criação de diversas
redes de novas lideranças, como a Rede
Pense Livre e o Movimento Agora!. Foi palestrante no TEDGlobal, sediado na praia
de Copacabana, em outubro de , e
nomeada Jovem Líder Global do Fórum
Econômico Mundial em . É ainda pesquisadora e corroteirista do documentário
sobre drogas Quebrando o tabu, assistido
por milhares de pessoas em todo o mundo.
ISABEL CLEMENTE é escritora e jornalista. Foi editora da revista Época, onde trabalhou por doze anos; editora-assistente do
Jornal do Brasil; e repórter e correspondente da Folha de S.Paulo em Londres. É autora
do livro de crônicas A pior mãe do mundo:
uma biograﬁa não autorizada de todos nós.

Cinco personagens. Nem vítimas nem algozes, nem heróis nem vilões.
Cinco vidas conectadas pelo negócio da cocaína. Um convite a uma
reﬂexão profunda sobre as drogas ilícitas. Um retrato amplo e
esclarecedor de um tema complexo, a respeito do qual ainda é difícil
falar, mas que precisamos mais do que nunca encarar.

“Li este livro de uma vez só … Do começo ao ﬁm, ele prende a atenção

sem a aridez das apresentações acadêmicas. Com a habilidade dos
contadores de história, Ilona e Isabel nos conduzem pelos labirintos
das estratégias de combate ao uso de drogas ilícitas, para mostrar
que existem caminhos alternativos à repressão e ao aprisionamento.”
DO PREFÁCIO DE DRAUZIO VARELLA

DROGAS: AS HISTÓRIAS QUE NÃO TE CONTARAM

Daryan Dornelles

ILONA SZABÓ
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SOBRE COMO A COCAÍNA ENTROU NA VIDA
DE UM MENINO, ALTEROU O FUTURO DE UMA MÃE,
SELOU O DESTINO DE UM BANDIDO, IMPÔS A UMA
POLICIAL UMA LIÇÃO FORÇADA E A UM USUÁRIO,
O DIFÍCIL CAMINHO DA SUPERAÇÃO.

ILONA SZABÓ
COM ISABEL CLEMENTE
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Precisamos falar sobre drogas, um tema
ainda tabu, marcado quase sempre pela
desinformação.
Escrito por Ilona Szabó – referência em
políticas de drogas e segurança pública –
com a jornalista Isabel Clemente, este livro
é um convite para trocarmos a lente de nossas câmeras. Sai de cena o foco nas substâncias ilícitas e seus riscos para revelar o
quadro muito mais amplo e complexo que
está por trás. Enquanto políticas repressivas tentam, sem sucesso, erradicar as drogas em escala global, os altos custos sociais e econômicos dessa guerra só serão
amenizados se o assunto for enfrentado de
outras maneiras.
Drogas: as histórias que não te contaram narra a trajetória de cinco personagens conectados pelas distintas etapas
da cadeia de produção, venda e consumo
de drogas. Daniel espelha a vida de milhares de crianças colombianas entregues a
grupos armados que têm no narcotráﬁco
sua principal fonte de ﬁnanciamento. Irina
encarna o drama de mulheres que se arriscam no transporte de drogas, apesar
da legislação rígida sem nenhum perdão.
Mete-Bala é um jovem traﬁcante que um
dia sonhou ser dançarino. Jaqueline retrata os dilemas da força policial, encarregada de uma batalha que ela sabe inglória.
Cadu é um rapaz como outro qualquer que
luta contra a dependência.
Nesta aventura semiﬁccional, mas repleta de casos, cenários e dados reais, encaramos o cotidiano de quem tem o rumo
alterado pelas drogas. Contudo, nesse labirinto, conhecemos caminhos alternativos
− abordagens e políticas mais humanas, baseadas em evidências, que têm se revelado eﬁcazes no combate às drogas em dezenas de países.

