
 

 

  

COMBATE ÀS DROGAS: UMA QUESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA 

PÚBLICA  

No dia 26 de agosto de 2020, no âmbito da Operação 

Hórus, foi feita a maior captura de drogas da história do 

Brasil até então. Foram 33,3 toneladas de maconha. A 

carga da droga estava dividida em fardos e foi encontrada 

em um caminhão bi-trem na região de Maracaju, cidade 

que fica a 160 quilômetros de Campo Grande, no Mato 

Grosso do Sul. O condutor, ao perceber a aproximação 

policial, abandonou o veículo e fugiu para a mata às 

margens da estrada. O volume representa um prejuízo de 

mais de R$ 50 milhões às organizações criminosas. O fato 

abre margem para discutir a respeito do combate às 

drogas, incluindo também o narcotráfico. Essa é uma das 

principais pautas relacionadas à segurança pública e um 

dos assuntos que sempre está em voga no tocante às 

relações internacionais entre países, sendo considerada 

uma das atividades criminosas que mais movimentam 

dinheiro no mundo. De acordo com a ONU (Organização 

das Nações Unidas), o valor fica entre US$ 400 bilhões e 

US$ 500 bilhões, o que demonstra um grande potencial de 

gerar lucro dessas atividades. O controle de algumas rotas 

de tráfico são economicamente valiosas e por isso existe 

embate entre organizações criminosas na disputa 
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de quem vai assumir o poder naquele local. Muitas dessas 

rotas passam pelo território brasileiro, iniciadas nas 

regiões de fronteira dos estados do Amazonas, Acre, 

Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, até atingir 

os portos da costa brasileira e dali os mercados finais via 

Oceano Atlântico. São regiões favorecidas por uma 

posição geográfica que torna a questão do tráfico possível 

e viável, como é o caso do Trapézio Amazônico. Além 

disso, cumpre destacar que, ao falar sobre esse assunto, 

não se pode esquecer que existe uma demanda pelo 

produto. Em toda parte do mundo, há um mercado 

interessado em comprar a droga. Existindo mercado, há 

também aqueles que buscam atender a essa necessidade 

para lucrar. O comércio de cocaína teve sua expansão 

iniciada na década de 70 do Século XX, de forma a atender 

à crescente procura por essa droga, especialmente nos 

Estados Unidos. No período, surgem as grandes 

organizações criminosas envolvidas na produção e 

distribuição de cocaína para aquele país, como os cartéis 

de Cali e Medellín. Essas organizações caracterizam-se 

sobretudo por reunir pessoas de forma estruturada, as 

quais possuem papeis e atuação muito bem definidos por 
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meio da organização de tarefas. 

Assim, cada membro de uma 

organização criminosa desempenha 

exatamente o papel que lhe é 

destinado. Toda essa distribuição de 

afazeres e cooperação acaba 

contribuindo para que facções 

ganhem força no que diz respeito ao 

crime organizado, o que é um grande 

desafio para a atuação da polícia. As 

organizações tendem a descentralizar 

as etapas do tráfico e incluem nesse 

processo a participação de várias 

outras pessoas, entre elas crianças, 

migrantes em situação de 

vulnerabilidade, usuários, e até 

mesmo jovens de classe média alta 

que buscam enriquecimento rápido e 

prestígio no mundo do crime. Tudo 

com a finalidade de dificultar o 

trabalho dos agentes de segurança 

pública de modo que fique difícil 

chegar realmente nos chefes do 

tráfico. Além disso, essa atividade 

acaba assumindo uma série de etapas 

que vai além do transporte de um 

local para outro. Em alguns casos, 
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para fazer a droga chegar até o local 

final de destino, a participação de 

indivíduos atuando nessa cadeia é 

fundamental. Muitas vezes, são 

pessoas que levam vidas normais, 

possuem empregos, casa, família, 

mas que enxergam nas drogas uma 

oportunidade de maximizar ou 

aumentar a renda. Há ainda 

empresários, donos de comércio e 

empreendedores que apostam no 

tráfico de drogas, enriquecem e 

continuam invisíveis para a lei. O 

Brasil contém aproximadamente 

metade da população da América do 

Sul. É, portanto, um país vulnerável 

tanto ao tráfico, devido à sua 

geografia, quanto ao consumo, 

devido à sua grande população 

urbana. Nesse sentido, o crescimento 

da demanda, a facilitação da 

circulação de produtos e pessoas e o 

incentivo financeiro proporcionado 

pela prática dinamizam o fluxo de 

drogas ilícitas no país. Cumpre 

destacar, também, a importância de 

visualizar o problema sob uma ótica 
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global e saúde pública. Tanto o 

mercado consumidor, quanto aquele 

que operacionaliza o tráfico, 

perpassam a fronteira de um único 

país. É um problema global que 

interessa a um mercado que abrange 

o mundo inteiro. A produção se 

concentra nos países em 

desenvolvimento e o principal 

destino são os Estados Unidos e 

países da União Europeia. É uma 

questão de saúde porque as 

consequências do uso dessas 

substancias afetam o bem-estar do 

indivíduo, principalmente quando se 

está diante de um caso de 

dependência. Isso significa que além 

de aumentar a violência pela questão 

da disputa do mercado de drogas e 

rotas do tráfico, também 

sobrecarrega o sistema de saúde 

pública. De acordo com o Escritório 

das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime (UNODC), globalmente, 35 

milhões de pessoas sofrem de 

transtornos decorrentes do uso de 

drogas e necessitam de tratamento.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemia muda rotas, consumo e 

produção de drogas no mundo 

 
 

As medidas implementadas pelos governos para conter a 

pandemia da COVID-19 levaram à interrupção das rotas do 

tráfico de drogas por via aérea, juntamente com a redução 

drástica ou o aumento da interdição das rotas de tráfico por 

terra. Essa é uma das constatações de um novo informe 

publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime (UNODC). "Algumas cadeias de abastecimento de 

drogas foram interrompidas e os traficantes estão procurando 

rotas alternativas, incluindo rotas marítimas, dependendo dos 

tipos de contrabando de drogas", explicou. De acordo com a 

entidade, as drogas sintéticas tendem a ser mais traficadas 

por via aérea através dos continentes. "As restrições às 

viagens aéreas podem, portanto, ter um efeito 

particularmente drástico sobre esta carga ilegal", indicou.  

 

Fonte: UOL Notícias  

Matéria Completa: https://bit.ly/2YK0509  

 

 

 

Vale ressaltar, ainda dentro dessa visão, que a crise 

provocada pela Covid-19 e a desaceleração econômica 

ameaçam aumentar os perigos das drogas. O UNODC 

teme que os governos diminuam os orçamentos 

dedicados à prevenção e atenção dos consumidores e 

que reduzam o financiamento da luta internacional 

contra o tráfico. Sobre o combate, não se pode esquecer 

que é preciso atacar o problema em sua origem. Isso 

significa que é necessário desarticular as grandes 

organizações criminosas que importam e exportam 

substâncias ilícitas. Enquanto essa estrutura não for 

quebrada, a comercialização de drogas continuará 

existindo, rendendo milhões e fazendo vítimas diárias 

fruto da violência, além de recrutar cada vez mais 

pessoas para fazer parte da rede do tráfico. Diante disso, 

críticas são feitas as instituições e aos sistemas de justiça 

pelo fato de que muitas vezes a polícia foca no usuário da 

droga e não em quem, de fato, integra a organização 

criminosa. Todavia, é preciso ressaltar que chegar à 

“nobreza” do tráfico não é algo tão simples. Para bater 

de frente com uma facção, a polícia precisa ter 

treinamento adequado e estrutura física de qualidade. 

https://bit.ly/2YK0509


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNS TÓPICOS SOBRE O ASSUNTO 

 Segundo o Ministério da Justiça, desde o início da Operação 

Hórus, no Mato Grosso do Sul, em setembro de 2019, o 

estado lidera as apreensões de drogas. As forças de 

segurança já tiraram de circulação do estado cerca de 333,5 

toneladas de drogas gerando um prejuízo de mais de R$ 535 

milhões aos criminosos. 

 

 As organizações têm estruturas muito bem elaboradas e 

ainda fazem a distribuição da atividade entre diversas 

pessoas, utilizadas como instrumentos para fazer a economia 

do narcotráfico circular. São as chamadas mulas, nome que 

se dá à pessoa usada por traficantes para transportar a droga 

mediante pagamento ou coação. 

 

 Em seu relatório anual sobre drogas, o UNODC compara o 

impacto da pandemia de Covid-19 no mercado de drogas com 

o provocado pela crise financeira de 2008. O aumento do 

desemprego e a falta de oportunidades econômicas podem 

levar "os pobres e mais desfavorecidos a atividades ilícitas 

relacionadas às drogas, sejam elas de produção ou tráfico", 

alerta a agência. 

 

 A droga mais usada no mundo continua a ser a cannabis. 

Cerca de 188 milhões de pessoas usaram essa droga em 2017. 

 

 A atuação das facções criminosas na região do Trapézio 

Amazônico está ligada ao controle do fornecimento da 

cocaína peruana para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 

Brasil, um negócio com lucro anual estimado em US$ 4,5 

bilhões. 

 

 O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou um 

balanço do trabalho realizado pelo governo federal e 

governos estaduais no combate ao tráfico no primeiro 

semestre de 2020. As operações da Polícia Federal, no 

primeiro semestre do ano, resultaram na apreensão de 206 

toneladas de maconha, 44 toneladas de cocaína, 66 mil 

comprimidos de ecstasy e mais de 127 mil unidades de 

metanfetamina. Além disso, a Polícia Federal apreendeu mais 

de R$ 24 milhões em bens do tráfico. 

 

 O secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, Luiz Roberto 

Beggiora, reforçou a importância da cooperação entre as 

forças policiais. “Esse trabalho integrado é essencial para 

enfraquecer o tráfico e para investir o recurso arrecadado em 

programas de prevenção e de combate às drogas. Mais 

investimentos geram mais apreensões e, consequentemente, 

mais recursos são devolvidos à sociedade. Se trata de um 

círculo virtuoso”, afirmou o Beggiora. 

 



TEMAS DA ATUALIDADE PARA 

CARREIRAS POLICIAIS 

Esse tema faz parte do curso de atualidades para carreiras policiais produzido pelo

@pensamentovincular. Para mais informações, entre em contato por direct no Instagram oficial

PF | PRF | PC-DF



COMO FUNCIONA O CURSO? 

Além de um módulo teórico voltado para expor
estratégias de escrita para o Cebraspe/Cespe,
o curso também oferece um Raio X com
propostas de redação já cobradas pela banca e
ainda vários temas comentados inéditos  que
podem cair  nas próximas provas. 

O módulo 1 também conta com uma redação
modelo inédita escrita pelo Pensamento
Vincular + dicas de expressões para conectar
os parágrafos. 

ESTUDO DE TEMAS DA 

ATUALIDADE

Ter repertório para escrever uma boa discursiva
é a dificuldade de muitos candidatos. Por isso,
os módulos temáticos deste curso serão muito
importantes. Por meio deles, você irá expandir
seu repertório sociocultural sobre temas
diversos e é exatamente esse processo que
facilita e aperfeiçoa a escrita. Conhecimento
faz a diferença e tornar você uma mente
pensante é a nossa missão.

CADA MÓDULO TEMÁTICO POSSUI
3 TEMAS COMENTADOS NA MESMA
FORMATAÇÃO DESSE MATERIAL QUE
VOCÊ ESTÁ RECEBENDO. 



Módulo 1

É feita uma exposição teórica pontuando todas as estratégias que você precisa saber
para escrever uma boa discursiva no padrão Cebraspe/Cespe + redação modelo inédita.

Módulo 2

Raio X Cebraspe, no qual é feita uma verdadeira análise aprofundada da banca. Iremos
expor vários temas já cobrados por ela em outras provas de carreiras policiais.

Módulo 3

Estudo de temas da atualidade

Módulo 4

Estudo de temas da atualidade.

Módulo 5

Estudo de temas da atualidade.

Módulo 6 

Estudo de temas da atualidade.

Módulo 7

Estudo de temas da atualidade.

Módulo 8 
Estudo de temas da atualidade.

AO TODO SERÃO TRABALHADOS 18 TEMAS

COMENTADOS + CONTEÚDO EXTRA

20 Temas esquematizados para a PF e PRF
Análise de operações deflagradas pela PF e
PRF
06 temas importantes com abordagem mais
aprofundada

INVESTIMENTO: R$ 75,00

https://bit.ly/31Bf91Y

Saiba mais informações: 

https://bit.ly/31Bf91Y

