Drogas: as histórias que
não te contaram
Ilona Szabó
(com Isabel Clemente)
Drogas são um tema ainda tabu marcado quase sempre pela
desinformação. Referência em políticas de drogas e segurança pública, Ilona Szabó escreveu, em colaboração com a jornalista Isabel Clemente, este livro que é um convite para trocarmos a lente de nossas câmeras. Drogas: as histórias que não
te contaram tira de cena o foco nas substâncias ilícitas e seus
riscos para revelar um quadro muito mais amplo e complexo.
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“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
Mais sobre o livro:
http://drogasolivro.com.br

A primeira parte do livro 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. Na segunda parte do livro, conhecemos caminhos
alternativos − abordagens e políticas mais humanas, baseadas
em evidências, que têm se revelado eficazes no combate às drogas em dezenas de países.
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