• Vamos apresentar o seguinte banco de dados e
localização por bairros de habitantes usuários de
crack e cocaína do município de Chapecó entre o
mês de julho de 2010 a 2011 . Será apresentado a
população por bairro de nosso município de
Chapecó. Nao iremos apontar aqui os bairros quais
tem mais usuários de crack cocaína e maconha.Nao
estamos para destacar gráfico para constranger e
nem, discriminar ninguém. Somente queremos
demonstrar os índice de usuários que vivem em
nosso município. O uso de maconha em Chapecó
são de 9.000 usuarios atualmente e com idade
inicial de 10 anos.

• De cada 10 meninos com 10 anos de idade 3 usam
maconha entre eles o cigarro usados por eles. De
cada 10 meninas 3 são usuárias de crack com
idade de 11 a 13 anos. Entre os 11 e 17 anos 8 delas
já usavam o crack. Em outro dados maioria destes
casos citados iniciaram através de amigos maiores
de 13 anos.

• Outros dados de cada 20 jovens ou adultos entre 17
e 21 anos 10 deles já usaram crack, maconha e
cocaína. De cada grupo 20 pessoas com idade de
21 a 30 anos já foram usuários, outro dado curioso
da pesquisa que, os usuários de crack em grande
numero são de classe baixa, mas são superados
esses usuários de classe média alta, outro dado da
pesquisa constatamos são poucos casos de usuários
de cocaína de baixa renda, constatamos que a
classe média e alta esses sim são de grandes
números.

• Onde concentram, números altíssimos, de consumo de
bebidas, ilícitas; ex:
• Dois pontos apontados por nós, prolongamento da Getulio
Vargas, onde foram constatados características dos usuários,
de bebidas ilícitas. Ex: Cerveja, uísque, vodka, champanhe,
vinhos e outros mais para cada jovem, números de 4 cervejas,
por pessoa, uísque, um litro pra cada três pessoas, entre
homens, mulheres, outro ponto bem conhecido que citamos,
prolongamento do cemitério municipal. Também podemos
citar, volume altíssimo acima do permitido por lei. Em todos
os dois locais citados, podemos citar também, assim vários
pontos, de concentração dos jovens e consumo de todos os
tipos aqui citados. Curiosidade, da pesquisa aponta também,
festinhas particulares, em chácaras, apartamentos
particulares, ai sim, cocaína heroína, crack, bebidas ilícitas.
Outra curiosidade, festinha em motéis, uso de cocaína e
crack. Estes são algumas das curiosidades relacionadas,
comuns em nosso município.

• Outro local que constatamos onde freqüentam os
usuários de crack e também transporte de
papelotes, o Terminal Urbano de Chapecó onde o
numero é elevado de usuários de entorpecentes e
também um numero elevado de usuários de
bebidas ilícitas, e também locais de prostituição.

• Voce sabe quem é meu pai?
• Você sabe quem sou eu?
• Meu pai resolve?
• Você nem imagina quem somos?
• Você sabe meu sobrenome?

Observação da pesquisa com depoimentos de
familiares sobre usuários dentro de sua própria família.
•
•
•
•
•
•
•

Houveram casos assim relatados por familiares aqui em Chapecó:
Que os pais viajaram ficando vários dias fora quando retornaram seu filho viciado
em crack tinha vendido quase todo os móveis para saldar dívidas aos traficantes .
Outro caso, um menino de 15 anos ficou em casa sozinho vendeu um televisão de
32 polegadas por 50 reais para comprar crack .
Outro caso, um rapaz casado com filhos recebeu uma herança familiar , uma casa,
um tempo depois vendeu a casa para pagar sua dívida do crack com um
traficante.
Outro caso, um rapaz usuário de crack maior de idade vendeu uma geladeira de
380 litros por 5pedras de crack.
Outro caso, uma menina de 16 anos se prostitui para se manter no vício do crack
e cocaína.
Outro caso, um pai recebeu um telefonema de madrugada, assim dizendo por um
traficante de um bairro da cidade: “estou com teu filho de 18 anos e preciso que
ele me pague sua dívida de crack se não devolverei apenas sua orelha”.

• São inúmeros os jovens de classe média e alta
que frequentam com seus carros, locais em
busca do crack, cocaína e maconha em
diversos bairros da cidade .

•
•
•
•

Dados a nível do Brasil.
Julho de 2011- 1milhao e 200 mil usuários de crack.
Nossa opinião:
Constatamos que se a família NÃO TIVER
Comprometimento os traficantes terão .

•
•
• Fonte da pesquisa Biblioteca Itinerante. Edição 2008 a
2011.
• Telefone para palestras. 49 99 10 06 79 email
gionbeli@hotmail.com.

