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Helder tem 33 anos de idade e acaba de ganhar

sua liberdade. Ficou preso durante 4 anos pelo

artigo 148. Helder sequestrou um jovem estudante

e foi preso em uma blitz.

A história de Helder começa com seu pai

abandonando sua mãe assim que descobriu que ela

estava grávida. Aos seis anos, Helder presenciou o

assassinato de sua mãe na favela onde moravam.

Foi então que ele adotou o apelido de "Tininho".

Ele acabou se viciando em drogas e roubando para

manter o uso da cocaína.

Hoje ele tem dois filhos gêmeos e não concluiu os

seus estudos.

A Coleção CONVERSAS, da Editora AfroReggae, nasceu com o
desejo de facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer
impossíveis. Conversar é entrar em mundos diferentes, é conhecer
novas opiniões, é ceder nas suas próprias opiniões quando você
percebe que o outro, de fato, pode ter razão. Nem sempre é fácil
conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar ideias, afetos e
sentimentos.

Conversar é conhecer o outro e se apresentar sem amarras. Esta é
uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar naquele papo que você
quer ter faz tempo, porém ainda não teve coragem ou oportunidade
de puxar e a cada mês tratamos de um assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para:
conversas@afroreggae.org



Helder você tem agora uma

chance para um novo começo.

Seus filhos precisam muito da

sua presença. A sociedade tem

fechado as portas para você

desde o momento em que

nasceu. Agora é o momento de

lutarmos juntos pelo caminho

que você sempre sonhou e ser

alguém por quem seus filhos

possam se orgulhar no futuro.

Saí da prisão e estou
desempregado, volto ou não

para o crime?



?
Estive preso por 4 anos. Não vejo meus

filhos desde que a mãe deles se mudou

para Vitória no Espírito Santo para

morar com a família, há 10 meses.

Não tenho nenhum documento, quando saí,

recebi apenas uma sacola com uma

bermuda e um escapulário que estava

comigo quando fui preso. Agora estou na

casa de uma tia, minha única ajuda.

O que devo fazer?



O melhor caminho é procurar o CRAS mais

próximo. O CRAS, Centro de Referência de

Assistência Social, é normalmente onde as

pessoas vão para solicitar o Bolsa Família.

Você pode e deve ter a ajuda de uma ONG

como o AfroReggae neste início. Existem

várias pessoas que apoiam mulheres e

homens que acabaram de sair da prisão e

que querem uma nova vida. Aproveite ao

máximo essa ajuda.

Um dos primeiros passos

é você ter certeza de que

deram baixa na sua saída

e tirar todos os seus

documentos.



Fiz
certo?

Voltar para o crime é
muito mais fácil. No
dia em que saí da prisão eu
tive que andar de Bangu até
Paciência, onde mora uma tia. A
facção que ficava no meu presídio
ofereceu ajuda para que eu pudesse ir
para uma boca em uma favela e
trabalhar para os caras. Mas eu sabia
que naquele momento eu poderia dar o
primeiro passo para um futuro
melhor e decidi não
aceitar.



A vida nos dá várias oportunidades de

recomeço. Uma troca de emprego é um

recomeço profissional. O divórcio, um

recomeço amoroso. Imagine se as pessoas

não tivessem uma nova oportunidade de

mudar, nossa única opção seria se

conformar com o que temos.

Dizer não a alguém e principalmente a nós

mesmos é acabar com a possibilidade de um

recomeço, de uma nova fase, é decretar o

fim de sua vida mesmo ainda estando vivo.

Todos nós estamos sujeitos a erros e temos

direito de recomeçar.

excelente decisão,
Helder!



Eu errei, já paguei pelo que fiz. Eu
quero uma nova vida. Eu estou perdido

com este recomeço.

O que sei fazer foi sempre o que esteve
ao meu redor, conseguir dinheiro pelo
roubo, sequestro ou vendendo drogas.

Como devo agir?



É preciso pensar em

desaprender a viver na

ilegalidade. Não será uma

caminhada fácil, mas é

importante que você tenha

exemplos sempre ao seu

lado e pessoas que te

estimulem a viver.

Escreva para seus

filhos e converse

com a sua ex-mulher

para visitá-los.

Tenha calma neste

início, eles precisam

entender que você é

um novo Homem.

Dê um passo de cada

vez. busque a ajuda

de uma ONG ou do

CRAS para a sua

documentação.

Depois, procure uma

escola para que você

termine os estudos e

se quiser, entrar em

uma universidade.



Vai ser difícil viver apenas com um salário
mínimo. Eu ganhava dez vezes este valor
por semana. Acham que eu vou conseguir
sustentar meus filhos com tão pouco?

Você deve acreditar em você e entender que

existem diversas novas opções para sua vida.

Um trabalho, mesmo que com um salário

mínimo pode te trazer novas pessoas para te

ajudar e para ocupar a sua vida com coisas

positivas. Pense sempre que o caminho é dar

um passo de cada vez e a recompensa será

viver em paz e ter o direito, por exemplo, de

levar e buscar seus filhos na escola.



Não existe uma regra. É importante

demonstrar que o fato de ser egresso

não interfere no seu trabalho e na

sua responsabilidade no emprego.

E  quando eu estiver na minha
entrevista de emprego, eu devo dizer

que sou egresso?

Com o passar do tempo, a medida que você for

conhecendo as pessoas e elas forem te conhecendo,

talvez você se sinta à vontade para compartilhar a sua

história com alguém e inclusive será um momento de

mostrar que o fato de ter errado no passado, não

interfere no seu trabalho hoje.



Na verdade a empresa só

saberá se você é egresso se

você mesmo contar ou se ela

pedir os antecedentes

criminais. Este documento

você retira pela internet ou

no mesmo local onde você

tirou sua identidade.

Mas nos meus
documentos estará
escrito que já fui
preso um dia?

É muito difícil, existem coisas que me desanimam
e que me fazem sentir vergonha do que sou.

Quando penso que meus filhos podem ser acusados
na escola de serem filhos de bandido , eu fico
sem forças para mudar. O preconceito é muito
grande, devo desistir e voltar para o crime?



NÃO!
focar neles, mas sim nos aprendizados proporcionados

por eles. Só você sabe das suas dificuldades. O erro que

você cometeu não define se você é ou não um pior pai.

Vocês acham que eu vou conseguir realizar meu
sonho de ver meus filhos com orgulho de mim?

sim! claro
que sim.

Cada pessoa tem uma trajetória. Assim como existem

pessoas querendo te ajudar a voltar para o crime, têm

muitas outras pessoas que querem te ajudar a seguir com

seus objetivos. Aproveite e comece hoje a construir o seu

sonho.

Helder, é preciso entender

que o preconceito existe e

que todos nós cometemos

erros, porém você não deve



Obrigado, eu percebo que não estou
sozinho, além de vocês tem outras

pessoas que podem me ajudar.

Acreditamos e estamos com você!

Caso precise, nós do AfroReggae

podemos continuar essa conversa.

fique ligado!
O Segunda Chance é uma agência de empregos criada por

aqueles que um dia recrutavam pessoas para o mundo do

crime e hoje recrutam para o mercado de trabalho. Criado

em 2008, o principal foco do projeto é empregar ex-

detentos, facilitando sua reintegração à sociedade. Assim,

os candidatos são encaminhados a postos de trabalho e

tem seu desempenho acompanhado pela equipe.

Entre em contato pelo telefone: 3095-7200



O é uma organização queAfroReggae
luta pela transformação social e, através da
cultura e da arte, desperta potencialidades
artísticas que elevam a autoestima de
jovens das camadas populares.Tem por
missão promover a inclusão e a justiça
social, utilizando a arte, a cultura afro-
brasileira e a educação como ferramentas
para a criação de pontes que unam as
diferenças e sirvam como alicerces para a
sustentabilidade e o exercício da cidadania.

Sede Rio de Janeiro
Rua da Lapa, nº 180 – Centro

Rio de Janeiro ( )RJ
+55 21 3095.7200

Representação São Paulo
Rua João Brícola, nº 24

18º andar – Centro
São Paulo ( )SP

+55 11 3249.1168

Contatos
www.afroreggae.org

facebook.com/afroreggaeo cialfi
twitter.com/AfroReggae

É permitida a reprodução dos conteúdos desta
publicação, desde que citada a fonte.

Reproduções para ns comerciais são proibidas.fi
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Esta edição da Coleção Conversas é dedicada a Francisco

PauloTestas Monteiro, que após passar 17 anos preso

conseguiu ser exemplo para vários egressos e indicar um

novo caminho para estas pessoas.Tuchinha também é

conhecido por ter escrito diversos sambas premiados para

a Estação Primeira de Mangueira.

Destacamos que esta cartilha foi desenvolvida a partir de

experiências reais de egressos do sistema penitenciário, e

que atualmente atuam na Agência de Empregos Segunda

Chance.

Agradecemos especialmente ao André Santos, João Paulo

Garcia, Rogério Menezes, Luis Carlos e seu filho Joel Luiz.
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