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Tranquem-se os de bem, porque os criminosos 
estão livres e matam pelas costas. O sentimento é 
de que estamos indefesos. E realmente estamos. 
Presídios têm portas de vai e vem. E nossos heróis 
de farda, no mundo sem Marvel, sobrevivem de co-
ragem. Pobre serviço policial refém. Não tem efetivo, 
não tem estrutura, mal tem salário. Admiro quem é 
polícia. Todo dia é uma oração pela vida.

Virou banal roubar e não ser preso. Virou banal ma-
tar. Virou banal morrer. Virou banal descumprir a lei. 
A nossa insegurança tornou-se tristemente banal. Um 
problema de todo mundo não resolvido por ninguém.

Gucho correu atrás do bandido pela padaria dele. 
Ele correu atrás do bandido pelos policiais mortos 
na semana passada. Ele correu atrás do bandido 
pela Fran, assassinada há um ano. Ele correu atrás 
porque já tinha sido alvo de assalto três vezes e não 
aguentava mais pedir socorro. 

Ele correu atrás do bandido porque ele era justo 
e roubar não é certo. Ele correu atrás do bandido 
porque a vida inteira ele fez isso: correu atrás. Era 
decente, reto, virador. Pagava imposto, gerava em-
prego, não merecia esse triste fim.

O protocolo desaforado do sistema - que aumenta 
sua probabilidade de não ser morto - é dizer: senhor 
bandido, tá tudo bem. Leve-me tudo! Leve o meu 
trabalho, leve o meu dinheiro, leve o meu suor, agora 
tudo lhe pertence. Leve também o meu direito de 
ser livre, leve as nossas conquistas, leve o esforço da 
família inteira. Leve consigo, senhor bandido, toda 
nossa paz. Vai o que o nosso, fica o que é seu: o medo.

O Gucho correu atrás do bandido depois do bandi-
do correr tanto atrás dele. Correu atrás para espantar 
o fantasma de tanto fugir.

É preciso dizer chega! Viver refém é triste demais.

PALAVRA DO LEITOR

ENVIE SEU TEXTO PARA 
materia@jornalarauto.com.br

Por que o Gucho correu 
atrás do bandido?
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EMPREENDIMENTO

De repente empresária

Engana-se quem pensa 
que grandes negócios surgem 
após muitos planos. Glaura 
Bruna Alves da Silva, a Beh, 
sonhava em ser atriz e traba-
lhava como modelo quando 
o empreendedorismo bateu à 
sua porta. Quando se deu por 
conta, estava com um negócio 
em ritmo de crescimento e 
com muitas possibilidades. 
Foi quando ela deu uma pausa 
no teatro e nos trabalhos da 
agência. Era hora de testar o 
quanto daria certo aquilo que 
apareceu de repente e lhe fez 
empresária.

A jovem de 26 anos sem-
pre amou maquiagem, mas 
nunca imaginou que elas se 

tornariam sua fonte de traba-
lho. Porém, sua curiosidade e 
amor pelas famosas “lojinhas 
gringas” a fez adquirir produ-
tos diferentes de tudo que era 
vendido na região. Suas com-
pras contagiaram as amigas, 
que passaram a pedir para 
incluir mais um produto na 
compra. De repente, seu Insta-
gram se encheu de mensagens 
de meninas que haviam ficado 
sabendo e que queriam, assim 
como ela, também adquirir 
algumas coisas. Foi assim que 
o carrinho de compras da Beh 
ficou cada vez maior e que a 
oportunidade de trabalho pas-
sou a martelar em sua cabeça. 

“Por que não?”, pensou 
ela. E foi refletindo sobre a 
cama que decidiu o nome do 
empreendimento. A Pentea-

deira da Beh nasceu quando 
Glaura olhou para suas ma-
quiagens enquanto estudava 
os detalhes no quarto. Desde 
lá, foram dezenas de cursos 
sobre empreendedorismo, 
redes sociais e comércio ele-
trônico. Uma faculdade de 
cursos, como costuma dizer. 
Atualmente, são 30 meses de 
trajetória e 12,6 mil seguidores 
no Instagram. 

PASSOS DE GIGANTE
Tudo começou na varanda 

de casa. Tempo depois, meta-
de da sua sala se transformou 
em loja. Do atendimento em 
casa, com um bilhete cor de 
rosa ao lado do interfone, 
Beh cresceu e hoje recebe 
suas clientes em uma loja 
do Shopping Germânia. O 
convite surgiu em uma das 

Beh tem 26 anos e sempre amou maquiagens
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dezenas de feirinhas que fez 
pela cidade. “Tudo aconteceu 
muito rápido”, lembra. Os 
sete dias que ela ficaria no 
shopping se transformaram 
em muito mais. 

Porém, a jovem empre-
sária ainda tem sonhos de 
crescimento e espera inspi-
rar quem também tem um 

negócio em mente. Porém, 
ela enfatiza: “Não acredite 
em crítica construtiva de 
quem nunca construiu nada. 
Leve em consideração apenas 
exemplos positivos. Comece 
a ler, pesquise, crie. Supere 
o medo, aprenda, tenha se-
gurança. Não viva de ‘e se’. 
Apenas faça!” 
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