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Um plano para a

liberdade
Surgidaháoitoanos
das ideiasdecinco
presosenquanto
cumpriampenana
Papuda, cooperativa
empregacerca
de100pessoas,
amaioriade
ex-detentos. Eles
fabricambolas,
móveisemeio-fio
apartirde
matéria-prima
encontradano lixão
daEstrutural

» AILIM CABRAL

E
m filmes de ação, grupos
de detentos se reúnem nas
celas para tramar fugas
mirabolantes e crimes que

os deixarão ricos. Na realidade,
é possível encontrar essa cena
se desenrolando de uma manei-
ra diferente. Um grupo de cinco
detentos do regime fechado
conversa e planeja uma manei-
ra de ganhar a vida honesta-
mente quando a liberdade che-
gar. Fora das celas, criam uma
cooperativa batizada sob a ins-
piração da história deles, a So-
nho de Liberdade. Ela funciona
há oito anos, na Vila Estrutural,
e emprega 100 pessoas. Quase
todos ex-detentos, que fabri-
cam bolas artesanais, móveis e
bloquetes de meio-fio, a partir
de materiais reciclados.

O projeto surgiu na fábrica
de bolas do Complexo Peniten-
ciário da Papuda. Cinco presos
que trabalhavam na unidade
alimentaram o desejo juntos.
“Pensamos em nos juntar de-
pois que saíssemos, não para
praticar novos crimes e nem fa-
zer nada de errado, mas sim pa-
ra mudarmos as nossas vidas,
trabalhando com honestidade e
dignidade”, conta Fernando de
Figueiredo, 52 anos, um dos
idealizadores e coordenador da
Sonho de Liberdade.

Fernando lembra que, quan-
do o grupo começou a sair do re-
gime fechado para o semiaberto,
passou a se encontrar e a colocar

Fernando é umdos idealizadores da Sonho de Liberdade: “Quemnão
conseguiria emprego em lugar nenhum, consegue uma chance aqui”

Apósquatro anospreso, Cosmeencontrou empregona cooperativa: “Temque ter espírito deguerreiro e ser abençoado.Hoje, soumuito feliz,mesmo trabalhandono lixo”
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Mudei de vida e pude entrar emcontato comelas (amulher e as filhas)
de novo, issome fazmuito feliz. Estou recuperando amaior riqueza

queDeusmedeu, aminha família”
JoséDivinoVieira, tapeceiro

Há vida após o crack
O tapeceiro José Divino Viei-

ra, 48 anos, reconhece que sua
história é triste, “complicada,
no mundo das drogas”, mas
acredita que, com vontade, to-
dos podem mudar de vida. Ele
veio de uma família com boa
condição financeira. Aos 19
anos, porém, saiu de casa, em
Anapólis (GO), e abandonou o
curso de direito no segundo
ano, para viajar pelo Brasil. Co-
meçou a fumar maconha, de-
pois, a merla, até encontrar o
crack. “Foi aí que a minha vida
desandou. Fui para o fundo do
poço”, conta.

Divino chegou a Brasília do-
minado pelo crack. Roubava para
sustentar o vício. “Tudo era para
comprar droga, roubava comér-
cios, farmácias. Não teve um co-
mércio que eu não roubei por
causa do crack, até o dia que Deus
maravilhoso fez a obra na minha
vida”, ressalta. O episódio ao qual
o tapeceiro se refere aconteceu

há cerca de seis anos, quando, em
uma noite, assaltou um super-
mercado e acabou pego pelos
funcionários da loja.

O grupo colocou Divino em
uma sala enquanto decidia o
que faria com ele. Alguns que-
riam dar uma surra. Outros, en-
tregá-lo para a polícia. Havia até
quem considerava matá-lo. O ta-
peceiro acredita que foi aben-
çoado.“Naquele momento, Deus
estava presente. No meio daque-
les homens, tinha um bom sa-
maritano, o dono do mercado.
Ele me mostrou os vídeos. Eu já
tinha roubado aquele lugar 15
vezes e, em seguida, me pergun-
tou se eu queria mudar de vida.”

Família
Após a resposta afirmativa, o

empresário levou Divino à pró-
pria casa, o alimentou, deu ba-
nho e levou ao cabelereiro e ao
barbeiro. “Eu estava igual a um

mendigo, eu era um mendigo. Es-
tava sem banho há mais de 30
dias e barbudo e cabeludo. Ele
cuidou de mim e me deu até rou-
pas novas”, lembra o ex-viciado,
com os olhos cheios de água. Em
seguida, os dois se encaminha-
ram à Sonho de Liberdade. Ao
chegar à cooperativa, Divino co-
meçou a trabalhar e logo se tor-
nou o responsável pela produção
e reforma de sofás.

A única tristeza de Divino é a
distância da esposa e das filhas,
que moram na Bahia. “Mudei de
vida e pude entrar em contato
com elas de novo, isso me faz
muito feliz. Estou recuperando a
maior riqueza que Deus me deu,
a minha família”, destaca. Como
mensagem aos que querem mu-
dar de vida, ele afirma: “Todos te-
mos uma porta de mudança den-
tro de nós, quando a abrimos.
Deus está lá nos esperando com
os braços abertos, mas só nós po-
demos abri-la”.

Alguém viu e, sabendo do nosso
projeto, nos avisou”, recorda
Fernando de Figueiredo.

Reaproveitando o material,
a cooperativa começou a sua
produção. No entanto, as bolas
acabavam com o preço alto,
devido aos custos do material.
Ao perceber a dificuldade, Fer-
nando e os demais trabalhado-
res encontraram uma alterna-
tiva. “Optamos pela madeira,
que passava pela nossa porta e
ia para o lixão. Ninguém fazia
nada com aquele material”,
conta Fernando.

Assim, o grupo começou a se-
lecionar a madeira que ia para o
lixo e a produzir material recicla-
do com a matéria-prima despre-
zada pela sociedade. No início, o
volume era pequeno. Hoje, eles
fabricam sofás, pufes, sapateiras

e material sob medida, além das
bolas e de meio-fio, também feito
com cimento reciclado.

Os cooperados chegam a 100
pessoas, sendo 30 presos em re-
gime semiaberto e 15 na condi-
cional. O restante são ex-presi-
diários que cumpriram todas as
penas. Gente que se envolveu
com drogas e prostituição, en-
tre outros delitos. “Aqui, aceita-
mos só os que não têm mais pa-
ra onde ir. Quem não consegui-
ria emprego em lugar nenhum
consegue uma chance aqui”,
afirma o coordenador.

Recomeço
Cosme Damião Alves, 42

anos, foi um dos que encontrou
uma segunda chance na Sonho
de Liberdade. Após quatro anos

na cadeia, por cometer assal-
tos, ele começou a trabalhar no
regime semiaberto. Hoje, cuida
da triagem do que chega do li-
xão, separando o material que
pode ser reciclado. “Não é fácil
mudar de vida, tem que ter es-
pírito de guerreiro e ser aben-
çoado. Hoje, sou muito feliz,
mesmo trabalhando no meio
do lixo”, frisa.

Depois de começar o novo
trabalho, Cosme conseguiu
pagar advogado para cuida-
rem de processo e benefícios
judiciais, comprar um carro e
construir mais lajes em sua
casa. “Sair do crime é ter uma
nova vida, além de tudo. Esse
trabalho me deu também um
crescimento espiritual muito
grande”, finaliza, com os olhos
marejados.

as ideias em prática. Os cinco
homens iniciaram a cooperativa
com uma pequena fábrica de
bolas, costurando os brinquedos

à mão. “As portas foram se abrin-
do quando uma antiga fábrica de
bolas jogou um material meio
ressecado no lixão (da Estrutural).


