
 
 
 
 

A busca por uma sociedade mais justa e pacífica é a grande missão do Minas Pela Paz.  
Muitas vezes, para isso, é preciso olhar para o outro, fazer para o outro. E é assim que  
agimos ao disponibilizar aos cidadãos o serviço 181 Disque Denúncia; ao oportunizar a 
cada vez mais detentos do sistema prisional dignidade no cumprimento de sua pena,  
especialmente nas APACs, ofertando qualificação e trabalho e ao inserir jovens que  
cumprem medidas socioeducativas em programas de aprendizagem, abrindo  
oportunidades concretas para um futuro melhor. 
 
O texto abaixo foi baseado nas palavras de Cássio Adriano Silva, recuperando da APAC  
de São João Del Rei e escrito pelos autores da revista A Estrela: Bruno Alves, com a ajuda 
de Dioleno do Carmo e Marcos Vinícius. Ele traduz, verdadeiramente, o nobre exercício  
da empatia. 
 
Venha 2017 e traga consigo esperança e paz a todos nós. 

 

 

ESPERANÇA 
 

Para ele, a falta de uma verdadeira família.  
Para os outros, só mais um neguinho no caminho do crime.  

Para ele, a busca implacável por uma vida melhor.  
Para os outros, um caminho que não traria nada de bom.  

Para ele, a proteção dos amigos custe o que custar.  
Para os outros, falta de amor com o próximo.  

Para ele, era o “mais medroso”  
Para os outros, o mais perigoso.  

Para ele, um cara tranquilão.  
Para os outros, frio e calculista.  
Para ele, surge uma esperança.  

Para os outros, sem chance.  
Para ele, a APAC. 

Para os outros, parque de diversões para bandido.  
Para ele, oportunidade de renascer das cinzas.  

Para os outros, acabou, é o fim.  
Para ele, mudança.  

Para os outros, não há recuperação.  
Para ele, um caminho difícil.  

Para os outros, esquece, já era.  
Para ele, é possível ser o que quiser.  

Para os outros, desconfiança.  
Para ele, chega.  

Quer PAZ – para ele e para os outros.  

 

Edição Nº 37 
Dezembro/16 

 

  "Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e violência se fará.  

As prisões se transformarão em escolas e oficinas.  

E os homens imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, 

contarão às crianças do futuro estórias absurdas 

de prisões, celas, altos muros, de um tempo superado." 

 
Cora Coralina, poetisa brasileira  

FACEBOOK  
 
Estamos também no FACEBOOK. Confira: www.facebook.com/institutominaspelapaz  

FUNDADORES 
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Confira pelo link http://www.minaspelapaz.org.br/publicacoes/publicacoes/ as realizações do Minas Pela Paz 
2016, em cada um de seus projetos: 181 Disque Denúncia; Regresso; Superando Fronteiras; Novos Horizontes, 
Novas Oportunidades; Trampolim e Futebol Minas Pela Paz.  
 
Agradecemos a confiança e dedicação de todos os nossos parceiros, fundamentais para o alcance dos nossos 
resultados. 

http://www.facebook.com/institutominaspelapaz
http://www.minaspelapaz.org.br/publicacoes/publicacoes/

