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Ma til de:
Jo gá va mos jo gos de pren da.
An dá va mos de car ro de boi.

Mo rá va mos em ca sa mal-as som bra da.
Con ver sá va mos com mo ças e má gi cos.

Acha vas a Ba hia imen sa e mis te rio sa.
A poe sia des te li vro vem de ti.

> 

Pa ra Ay da no do Cou to Fer raz,
Jo sé Olym pio,

Jo sé Amé ri co de Al mei da,
 João Nas ci men to Fi lho

e pa ra Aní sio Tei xei ra, ami go das crian ças.
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CAR TAS À RE DA ÇÃO
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CRIAN ÇAS LA DRO NAS

As Aven tu rAs si nis trAs dos CA pi tães dA  AreiA 
l A Ci dA de in fes tA dA por CriAn çAs que vi vem do 
fur to l ur ge umA pro vi dên CiA do  juiz de me no
res e do Che fe de po lí CiA l on tem hou ve  mAis um 
As sAl to

Já por vá rias ve zes o nos so jor nal, que é sem 
dú vi da o ór gão das  mais le gí ti mas as pi ra ções da 
po pu la ção baia na, tem tra zi do no tí cias so bre a ati-
vi da de cri mi no sa dos Ca pi tães da  Areia, no me pe lo 
 qual é co nhe ci do o gru po de me ni nos as sal tan tes e 
la drões que in fes tam a nos sa ur be. Es sas crian ças 
que tão ce do se de di ca ram à te ne bro sa car rei ra do 
cri me não têm mo ra dia cer ta ou pe lo me nos a sua 
mo ra dia ain da não foi lo ca li za da. Co mo tam bém 
ain da não foi lo ca li za do o lo cal on de es con dem o 
pro du to dos  seus as sal tos, que se tor nam diá rios, 
fa zen do jus a uma ime dia ta pro vi dên cia do  juiz de 
me no res e do dr. che fe de po lí cia.

Es se ban do que vi ve da ra pi na se com põe, pe lo 
que se sa be, de um nú me ro su pe rior a cem crian ças 
das  mais di ver sas ida des, in do des de os oi to aos de-
zes seis  anos. Crian ças que, na tu ral men te de vi do ao 
des pre zo da do à sua edu ca ção por  pais pou co ser vi-
dos de sen ti men tos cris tãos, se en tre ga ram no ver-
dor dos  anos a uma vi da cri mi no sa. São cha ma dos 
de Ca pi tães da  Areia por que o  cais é o seu quar tel- 
-ge ne ral. E têm por co man dan te um mo le co te dos 
 seus ca tor ze  anos, que é o  mais ter rí vel de to dos, 
não só la drão, co mo já au tor de um cri me de fe ri-
men tos gra ves, pra ti ca do na tar de de on tem. In fe-
liz men te a iden ti da de des te che fe é des co nhe ci da.

O que se faz ne ces sá rio é uma ur gen te pro-
vi dên cia da po lí cia e do jui za do de me no res no 
sen ti do da ex tin ção des se ban do e pa ra que re-
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co lham es ses pre co ces cri mi no sos, que já não 
dei xam a ci da de dor mir em paz o seu so no tão 
me re ci do, aos ins ti tu tos de re for ma de crian ças 
ou às pri sões. Pas se mos ago ra a re la tar o as sal to 
de on tem, do  qual foi ví ti ma um hon ra do co mer-
cian te da nos sa pra ça, que te ve sua re si dên cia 
fur ta da em  mais de um con to de  réis e um seu 
em pre ga do fe ri do pe lo de sal ma do che fe des sa 
mal ta de jo vens ban di dos.

NA RE SI DÊN CIA DO CO MEN DA DOR  

JO SÉ FER REI RA

No Cor re dor da Vi tó ria, co ra ção do  mais chi-
que bair ro da ci da de, se ele va a be la vi ven da do 
co men da dor Jo sé Fer rei ra, dos  mais abas ta dos e 
acre di ta dos ne go cian tes des ta pra ça, com lo ja de 
fa zen das na rua Por tu gal. É um gos to ver o pa-
la ce te do co men da dor, cer ca do de jar dins, na sua 
ar qui te tu ra co lo nial.  Pois on tem es se re man so de 
paz e tra ba lho ho nes to pas sou uma ho ra de in des-
cri tí vel agi ta ção e sus to com a in va são que so freu 
por par te dos Ca pi tães da  Areia.

Os re ló gios ba da la vam as  três ho ras da tar de 
e a ci da de aba fa va de ca lor quan do o jar di nei ro 
no tou que al gu mas crian ças ves ti das de mo lam bos 
ron da vam o jar dim da re si dên cia do co men da dor. 
O jar di nei ro tra tou de afas tar da fren te da ca sa 
aque les in cô mo dos vi si tan tes. E, co mo  eles con ti-
nuas sem o seu ca mi nho, des cen do a rua, Ra mi ro, 
o jar di nei ro, vol veu ao seu tra ba lho nos jar dins do 
fun do do pa la ce te. Mi nu tos de pois, po rém, era o

AS SAL TO

Não ti nham pas sa do ain da cin co mi nu tos 
quan do o jar di nei ro Ra mi ro ou viu gri tos as sus ta-
dos vin dos do in te rior da re si dên cia.  Eram gri tos 
de pes soas ter ri vel men te as sus ta das. Ar man do-se 
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de uma foi ce o jar di nei ro pe ne trou na ca sa e mal 
te ve tem po de ver vá rios mo le ques que, co mo um 
ban do de de mô nios (na ex pres são cu rio sa de Ra-
mi ro), fu giam sal tan do as ja ne las, car re ga dos com 
ob je tos de va lor da sa la de jan tar. A em pre ga da que 
ha via gri ta do es ta va cui dan do da se nho ra do co-
men da dor, que ti ve ra um li gei ro des maio em vir-
tu de do sus to que pas sa ra. O jar di nei ro di ri giu-se 
às pres sas pa ra o jar dim, on de te ve lu gar a

LU TA

Acon te ceu que no jar dim a lin da crian ça que é 
 Raul Fer rei ra, de on ze  anos, ne to do co men da dor, 
que se acha va de vi si ta aos  avós, con ver sa va com o 
che fe dos Ca pi tães da  Areia, que é re co nhe cí vel de-
vi do a um ta lho que tem no ros to. Na sua ino cên cia, 
 Raul ria pa ra o mal va do, que sem dú vi da pen sa va 
em fur tá-lo. O jar di nei ro se ati rou en tão em ci ma 
do la drão. Não es pe ra va, po rém, pe la rea ção do 
mo le que, que se re ve lou um mes tre nes tas bri gas. 
E o re sul ta do é que, quan do pen sa va ter se gu ro o 
che fe da mal ta, o jar di nei ro re ce beu uma pu nha la da 
no om bro e lo go em se gui da ou tra no bra ço, sen do 
obri  ga do a lar gar o cri mi no so, que fu giu.

A po lí cia to mou co nhe ci men to do fa to, mas até 
o mo men to que es cre ve mos a pre sen te no ta ne-
nhum ras tro dos Ca pi tães da  Areia foi en con tra do. 
O co men da dor Jo sé Fer rei ra, ou vi do pe la nos sa 
re por ta gem, ava lia o seu pre juí zo em  mais de um 
con to de  réis,  pois só o pe que no re ló gio de sua es-
po sa es ta va ava lia do em no ve cen tos e foi fur ta do.

UR GE UMA PRO VI DÊN CIA

Os mo ra do res do aris to crá ti co bair ro es tão 
alar ma dos e re ceo sos de que os as sal tos se su ce-
dam,  pois es te não é o pri mei ro le va do a efei to 
pe los Ca pi tães da  Areia. Ur ge uma pro vi dên cia 
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que tra ga pa ra se me lhan tes ma lan dros um jus to 
cas ti go e o sos se go pa ra as nos sas  mais dis tin tas 
fa mí lias. Es pe ra mos que o ilus tre che fe de po lí cia 
e o não me nos ilus tre dr.  juiz de me no res sa berão 
to mar as de vi das pro vi dên cias con tra es ses cri mi-
no sos tão jo vens e já tão ou sa dos.

A OPI NIÃO DA INO CÊN CIA

A nos sa re por ta gem ou viu tam bém o pe que no 
 Raul, que, co mo dis se mos, tem on ze  anos e já é 
dos gi na sia nos  mais apli ca dos do Co lé gio An tô nio 
Viei ra.  Raul mos tra va uma gran de co ra gem, e nos 
dis se acer ca da sua con ver sa com o ter rí vel che fe 
dos Ca pi tães da  Areia.

— Ele dis se que eu era um to lo e não sa bia o 
que era brin car. Eu res pon di que ti nha uma bi ci-
cle ta e mui to brin que do. Ele riu e dis se que ti nha 
a rua e o  cais. Fi quei gos tan do de le, pa re ce um 
des ses me ni nos de ci ne ma que fo gem de ca sa pa ra 
pas sar aven tu ras.

Fi ca mos en tão a pen sar nes te ou tro de li ca do 
pro ble ma pa ra a in fân cia que é o ci ne ma, que tan-
ta  ideia er ra da in fun de às crian ças acer ca da vi da. 
Ou tro pro ble ma que es tá me re cen do a aten ção do 
dr.  juiz de me no res. A ele vol ve re mos.

(Re por ta gem pu bli ca da no Jor nal da Tar de, na pá gi na de 
“Fa tos Po li ciais”, com um cli chê da ca sa do co men da dor 
e um des te no mo men to em que era con de co ra do.)
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CAR TA DO SE CRE TÁ RIO 
DO CHE FE DE PO LÍ CIA À  
RE DA ÇÃO DO JOR NAL DA TAR DE

Sr. di re tor do Jor nal da Tar de

Cor diais sau da ções.
Ten do che ga do ao co nhe ci men to do dr. che fe 

de po lí cia a lo cal pu bli ca da on tem na se gun da edi-
ção des se jor nal so bre as ati vi da des dos Ca pi tães da 
 Areia, ban do de crian ças de lin quen tes, e o as sal to 
le va do a efei to por es te mes mo ban do na re si dên cia 
do co men da dor Jo sé Fer rei ra, o dr. che fe de po lí cia 
se apres sa a co mu ni car à di re ção des te jor nal que a 
so lu ção do pro ble ma com pe te an tes ao  juiz de me-
no res que à po lí cia. A po lí cia nes te ca so de ve  agir 
em obe diên cia a um pe di do do dr.  juiz de me no res. 
Mas que, no en tan to, vai to mar sé rias pro vi dên cias 
pa ra que se me lhan tes aten ta dos não se re pi tam e 
pa ra que os au to res do de an teon tem se jam pre sos 
pa ra so frerem o cas ti go me re ci do.

Pe lo ex pos to fi ca cla ra men te pro va do que 
a po lí cia não me re ce ne nhu ma crí ti ca pe la sua 
ati tu de em fa ce des se pro ble ma. Não tem agi do 
com  maior efi ciên cia por que não foi so li ci ta da 
pe lo  juiz de me no res.

Cor diais sau da ções.

Se cre tá rio do che fe de po lí cia

(Pu bli ca da em pri mei ra pá gi na do Jor nal da Tar de, com 
cli chê do che fe de po lí cia e um vas to co men tá rio elo gio so.)
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CAR TA DO DR.  JUIZ DE ME NO RES  
À RE DA ÇÃO DO JOR NAL DA TAR DE

Ex mo. sr. di re tor do Jor nal da Tar de
Ci da de do Sal va dor
Nes te es ta do

Meu ca ro pa trí cio.
Cor diais sau da ções.
Fo lhean do, num dos ra ros mo men tos de la zer 

que me dei xam as múl ti plas e va ria das preo cu pa ções 
do meu es pi nho so car go, o vos so bri lhan te ves per-
ti no, to mei co nhe ci men to de uma epís to la do in fa-
ti gá vel dr. che fe de po lí cia do es ta do, na  qual di zia 
dos mo ti vos por que a po lí cia não pu de ra até a da ta 
pre sen te in ten si fi car a me ri tó ria cam pa nha con tra 
os me no res de lin quen tes que in fes tam a nos sa ur be. 
Jus ti fi ca-se o dr. che fe de po lí cia de cla ran do que não 
pos suía or dens do jui za do de me no res no sen ti do 
de  agir con tra a de lin quên cia in fan til. Sem que rer 
ab so lu ta men te cul par a bri lhan te e in fa ti gá vel che-
fia de po lí cia, sou obri ga do, a bem da ver da de (es sa 
mes ma ver da de que te nho co lo ca do co mo o fa rol 
que ilu mi na a es tra da da mi nha vi da com a sua luz 
pu rís si ma), a de cla rar que a des cul pa não pro ce de. 
Não pro ce de, sr. di re tor, por que ao jui za do de me-
no res não com pe te per se guir e pren der os me no res 
de lin quen tes e, sim, de sig nar o lo cal on de de vem 
cum prir pe na, no mear cu ra dor pa ra acom pa nhar 
qual quer pro ces so con tra  eles ins tau ra do etc. Não 
ca be ao jui za do de me no res cap tu rar os pe que nos 
de lin quen tes. Ca be ve lar pe lo seu des ti no pos te rior. 
E o sr. dr. che fe de po lí cia sem pre há de me en con-
trar on de o de ver me cha ma, por que ja mais, em cin-
quen ta  anos de vi da im po lu ta, dei xei de cum pri-lo.

Ain da nes tes úl ti mos me ses que de cor re ram 
man dei pa ra o re for ma tó rio de me no res vá rios me-
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no res de lin quen tes ou aban do na dos. Não te nho 
cul pa, po rém, de que fu jam, que não se im pres sio-
nem com o exem plo de tra ba lho que en con tram na-
que le es ta be le ci men to de edu ca ção e que, por  meio 
da fu ga, aban do nem um am bien te on de se res pi ram 
paz e tra ba lho e on de são tra ta dos com o  maior 
ca ri nho. Fo gem e se tor nam ain da  mais per ver sos, 
co mo se o exem plo que hou ves sem re ce bi do fos se 
mau e da ni nho. Por quê? Is so é um pro ble ma que 
aos psi có lo gos ca be re sol ver e não a mim, sim ples 
cu rio so da fi lo so fia.

O que que ro dei xar cla ro e cris ta li no, sr. di re-
tor, é que o dr. che fe de po lí cia po de con tar com a 
me lhor aju da des te jui za do de me no res pa ra in ten-
si fi car a cam pa nha con tra os me no res de lin quen tes.

De v. exa., ad mi ra dor e pa trí cio gra to,

 Juiz de me no res

(Pu bli ca da no Jor nal da Tar de com o cli chê do  juiz de 
me no res em uma co lu na e um pe que no co men tá rio 
elo gio so.)
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CAR TA DE UMA MÃE, COS TU REI RA,  
À RE DA ÇÃO DO JOR NAL DA TAR DE

Sr. re da tor

Des cul pe os er ros e a le tra  pois não sou cos-
tu mei ra nes tas coi sas de es cre ver e se ho je ve nho 
a vos sa pre sen ça é pa ra bo tar os pontos nos ii. Vi 
no jor nal uma no tí cia so bre os fur tos dos Ca pi tães 
da  Areia e lo go de pois  veio a po lí cia e dis se que ia 
per se guir  eles e en tão o doutor dos me no res  veio 
com uma con ver sa di zen do que era uma pe na que 
 eles não se emen da vam no re for ma tó rio pa ra on de 
ele man da va os po bres. É pra fa lar no tal do re for-
ma tó rio que eu es cre vo es tas mal tra ça das li nhas. 
Eu que ria que seu jor nal man das se uma pes  soa ver 
o tal do re for ma tó rio pa ra ver co mo são tra ta dos 
os fi lhos dos po bres que têm a des gra ça de  cair 
nas  mãos da que les guar das sem al ma. Meu fi lho 
Alon so te ve lá  seis me ses e se eu não ar ran jas se 
ti rar ele da que le in fer no em vi da, não sei se o 
des gra ça do vi ve ria  mais  seis me ses. O me nos que 
acon te ce  pros fi lhos da gen te é apa nhar  duas e  três 
ve zes por dia. O di re tor de lá vi ve cain do de bê be-
do e gos ta de ver o chi co te can tar nas cos tas dos 
fi lhos dos po bres. Eu vi is so mui tas ve zes por que 
 eles não li gam pra gen te e di ziam que era pa ra dar 
exem plo. Foi por is so que ti rei meu fi lho de lá. Se 
o jor nal do se nhor man dar uma pes soa lá, se cre-
ta, há de ver que co mi da  eles co mem, o tra ba lho 
de es cra vo que têm, que nem um ho mem for te 
aguen ta, e as sur ras que to mam. Mas é pre ci so 
que vá se cre to se não se  eles sou be rem vi ra um céu 
aber to. Vá de re pen te e há de ver  quem tem ra zão. 
É por es sas e ou tras que exis tem os Ca pi tães da 
 Areia. Eu pre fi ro ver meu fi lho no  meio de les que 
no tal re for ma tó rio. Se o se nhor qui ser ver uma 
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coi sa de cor tar o co ra ção vá lá. Tam bém se qui ser 
po de con ver sar com o pa dre Jo sé Pe dro, que foi 
ca pe lão de lá e viu tu do is so. Ele tam bém po de 
con tar e com me lho res pa la vras que eu não te nho.

Ma ria Ri car di na, cos tu rei ra

(Pu bli ca da na quin ta pá gi na do Jor nal da Tar de, en tre 
anún cios, sem cli chês e sem co men tá rios.)
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