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“... não tem necessidade de acabar o crime, eu acho que não tem, porque se acabar o crime vai 

acabar uma indústria muito grande.” 

(de um preso da Casa de Detenção de São Paulo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Neide Esterci 
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