
“Levei minha neta para visitar a mÂe dela. Minha filha fez um 
serviço e caiu lá, foi 33. Toda vez era a mesma coisa para mim 
e para minha neta: ‘tira a roupa, agacha, tosse e vai“’.

“Ele disse que já estava na hora de entregar meu bebê, que 
eu podia ate ser mula, mas era traficante internacional 
e um perigo para o meu filho e para a sociedade.”

“Eu ouvi as sirenes e, do nada, dois policiais arrombaram a porta. 
Eu estava imóvel no sofá até que um deles veio para cima de mim.”

“Eu estou aqui porque eu trafiquei. Agora eu não consigo progres-
são de regime porque ninguém nunca assinou minha carteira. Eles 
não  conhecem minha realidade, não me chamam nem pelo meu nome.”

“Eu expliquei para o delegado que eu não tinha droga nenhuma, 
que quem tinha era meu cliente. Aí ele falou para eu provar que 
eu trabalhava naquilo e fazer um programa com ele.”

“Depois que terminou meu período de experiência, ele pediu 
meus antecedentes penais. E aí, ele me demitiu. Falou que eu 
não fazia o perfil da empresa.”

“Fui denunciar que meu filho foi assassinado por policiais. 
O delegado  falou que se meu filho era traficante era esperado 
e que se nada fosse provado eu podia ser processada por calúnia. 
Desisti, porque era a minha palavra contra a de todos eles.”

“O juiz perguntou se eu tinha usado droga na festa. Eu falei que 
sim e ele disse que eu devia saber que eu estava sujeita a isso, 
que se tivesse ficado em casa, eu não teria sido violentada.”

“Eu estava indo para a faculdade fumando um baseado. Aí, do 
nada, dois policiais me abordaram. um deles disse : ‘só porque 
voce é gostosinha, você acha que eu vou te liberar?’”.
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