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Apresentação

Após passar anos dentro de uma penitenciária, finalmente chega o momento de

liberdade. Ao mesmo tempo que o corpo é tomado por uma alegria, é também o

instante de medo, insegurança e desconhecimento sobre o que fazer para não seguir

o caminho do crime novamente.

Depois de anos a sociedade está bem diferente. Sua família está diferente, seus filhos

e filhas estão diferentes, seus amigos estão diferentes, assim como você também está

diferente. É um processo de adaptação importante, são passos que guiarão um novo

capítulo desta tua história.

Não necessariamente você terá somente que aprender coisas novas, talvez seja

importante desaprender hábitos antigos, conquistados antes e durante o período em

que você ficou na prisão. Desaprender pensamentos negativos, o uso de gírias

específicas. Cada um tem um caminho, e o mais importante é que você não está

sozinha ou sozinho.

Esta edição da Presta Atenção tem o objetivo de te guiar e apresentar, a partir da

experiência de outras pessoas, dicas importantes querendo fazer você refletir sobre

quais as melhores decisões que poderá e deverá serem tomadas neste momento.

Cartilhas como esta são importantes, mas também conversas com pessoas próximas

a você que querem o seu bem e com pessoas que já estiveram na mesma situação

em que você serão indispensáveis.

Nós, da agência de empregos Segunda Chance e da Editora AfroReggae, sabemos das

dificuldades e do longo caminho que temos pela frente para conquistarmos

novamente nosso lugar na sociedade. De alguma forma, muitos de nós já passamos

pela mesma situação que você e podemos dizer que, ao olhar para trás, percebemos

o quanto já conquistamos e isso é muito importante para nós.

Esperamos com esta cartilha te ajudar nesta nova fase. Podem contar conosco com

o que precisarem.



Carro / Moto

REPAROS

Mecânica automotiva

2 - Procure o local onde se cadastra
para o Bolsa Família, o CRAS, eles

podem te ajudar neste início.

1 - Tenha certeza de que deram baixa na
sua saída da prisão com o Alvará de
Soltura ou a Carteirinha de Liberado.

4 - Procure completar os seus
estudos ou se capacitar com um

curso profissionalizante.

3 - É preciso desaprender a viver com
os hábitos do mundo do crime. Procure

pessoas dispostas a te ajudar.



A

7. Converse com pessoas que já
estiveram no seu lugar e conseguiram

sair do mundo do crime.

6 - Procure uma ONG, como o
AfroReggae, para te ajudar a conseguir
um emprego. Eles podem abrir várias
portas para você.

5 - Uma atividade, mesmo que não
remunerada, é importante nesta caminhada.



10 - A prefeitura oferece quartos coletivos para
você descansar e receber refeições. É uma
ajuda até conseguir um lugar para você.

9 - Só você sabe das suas dificuldades.
O erro que você cometeu não define
se você é ou não uma pessoa melhor

ou pior.

8 - Comece o mais rápido que puder a
conseguir todos os seus documentos.



12 - Vá ao lugar que apóia ao egresso
no seu Estado e procure ajuda.

Normalmente existe um mural em
que cursos, vagas de emprego e
outros serviços são divulgados.

ENSINO
MÉDIO

EMPREGO

11 - Dê um passo de cada vez.Acredite
em você e entender que existem

diversas novas opções para sua vida.

14 - Pense na alegria de poder levar e
buscar seus filhos na escola. Comece

hoje a construir os seus sonhos.13 - Conte ao máximo com a ajuda
de pessoas que gostam de você,
principalmente para conversar.



Gerônimo, 39 anos, nascido e criado em Vigário Geral, favela da Zona Norte da

cidade do Rio de Janeiro, é o filho mais velho de três irmãos. Quando tinha apenas

19 anos percebeu que seu irmão,Jackson era viciado em cocaína. Ao perguntar para

amigos e parentes sobre o que estava acontecendo com ele, Gerônimo descobriu

que como o dinheiro que recebia de mesada não era mais suficiente para sustentar

o vício de cocaína, Jackson entrou para o tráfico. Anos depois, também ficou

sabendo, que queriam matar seu irmão para tomar o domínio do tráfico na região.

A partir de então, Gerônimo decidiu entrar para o tráfico e defender Jackson.

Depois de 2 anos, com a entrada da polícia na favela, seu irmão foi baleado e

Gerônimo levado preso.Ele tinha uma filha de 4 anos com sua namorada.

Gerônimo ficou 8 anos e 6 meses circulando entre diferentes prisões de Bangu.No

dia de sua liberdade,sua namorada,sua filha de 12 anos e seus pais estavam na porta

aguardando sua saída.Tudo parecia diferente e Gerônimo entendeu que era um

novo começo.Tentou trabalhar em diversos lugares e,sem sucesso,chegou a pensar

a voltar para o tráfico e aceitar um convite de antigos colegas para participar de

roubo de carros.Quando olhou para o passado, se lembrou do constante medo de

ser morto, ficar paraplégico e de ser preso, entendeu que queria seguir em frente

com o sonho de ser motivo de muito orgulho para sua filha quando a levasse e

buscasse do colégio.

Procurou a ajuda do AfroReggae para conseguir um emprego, e entrou como

auxiliar de serviços gerais em uma concessionária de carros.Gerônimo sempre foi

muito comunicativo e conhecia bem o bairro deVigário Geral.Um dia apareceu uma

vaga em uma imobiliária e um amigo o chamou para trabalhar como corretor de

imóveis. Desde então Gerônimo é corretor de imóveis e sua família se orgulha

muito dele.

Uma história real...
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