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24/5/19 Recuperação de presos
[24/5 09:54] Manfredo Winge: Presos aprendem crochê na cadeia e fazem peças
para SPFW, Anitta e Pabllo Vittar | São Paulo | G1
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/05/23/presos-aprendem-croche-na-cadeiae-fazem-pecas-para-spfw-anitta-e-pabllo-vittar.ghtml

Ao invés de "abater", ensinar e educar regenerando os criminosos. Quantas
inteligências e capacidades perdidas por falta de ensino na prevenção da escola e na
recuperação dos presídios?

Comentários & Réplicas (whatsapp)
[24/5 10:00] Adv. Cristiano: Boa iniciativa. Só não podemos ficar na utopia de que
todos os criminosos são "regeneraveis" e esquecer que os delitos cometidos são os
mais graves, por isso que geram pena de prisão. A prisão tem caráter punitivo, antes
de tudo. Se formos ao exagero, vamos acabar penalizando mais o descumprimento
de um contrato que um crime contra a vida, por exemplo. "Garantismo" excessivo é
ilógico e perigoso para a sociedade.
[24/5 19:11] Manfredo Winge: Caro Cristiano, ao que me consta, os nossos
presídios atuais são tristes e terríveis repositórios de varios tipos de pessoas
detentas, desde criminosos de faixas de criminalidade leve, tipo mãos leve e
aviõezinhos, à mais pesada, dos perigosos chefes de gangues e seus asseclas, sem
esquecer o fato terrível de incluir muita gente somente suspeita que nem foi julgada
e presa até por anos, tudo misturado tornando os presídios em grandes escolas do
crimevia cooptação coercitiva de pertencimento e pactos de morte do preso,
incluindo membros da familia, às gangues. Ou seja, nós sociedade brasileira
democrática (ainda), somos incompetentes para priorizar e resolver as nossas graves
questões sociais relacionadas direta ou indiretamente a esta chaga.
Entre essas graves questões aponto às abaixo que me ocorrem agora:
nosso ensino fundamental e médio, para formar bons e competentes cidadãos,
é muito deficiente com enormes taxas de evasão e de despreparo, com raras
exceções,
 falta de orientação e apoio público em planejamento familiar,para não só
diminuir a taxa de abortos, como à de filhos não desejados que desandam na vida
virando ajudantes do crime;
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 sistema prisional anti humano e totalmente desorganizado, sem um plano
nacional e programas robustos de recuperação por ensino e atividades laborais e
lúdicas cientificamente planejadas,
 e, last but not the least, revisão e fiscalização constantes, sistêmicas das equipes e
indivíduos da administração prisional para evitar a prevaricação e a corrupção
que parecem ocorrer em várias prisões.
E ainda vêm uns irresponsáveis propor que se resolva a questão da segurança do
País à bala contra os suspeitos para abatê-los! Tá loko! Os criminosos, desde os pés
de chinelo até os milhares de colarinhos branco - que sempre escapam (via
advogados que se prestam a fazer esse papel podre de defender sustentando
inocência desses pilantras cheios da grana), devem ser presos e julgados conforme a
lei. Sair disparando e estimulando tal prática por quem deve manter a ordem, só
tende a agravar o problema e tornar nossa vida cada vez mais intolerável pois está
também estimulando a aglutinação de maus ou ineptos policiais que matam
suspeitos (sem seguir rígido protocolo de abordagem) em quadrilhas de milicianos,
mais perigosas do que às de narcotraficantes, pois já têm,ou terão, braços, olhos e
ouvidos instalados no executivo, parlamento e talvez no judiciário, dominando
grandes áreas das cidades como vem ocorrendo há muito tempo no Rio.
Abraço, Manfredo
[24/5 10:13] Lia : Sempre boa iniciativa! 👏👏👏
[24/5 14:33] M.: Muito legal. Os governos nunca fizeram nada. São pessoas comuns
que fazem.
[24/5 15:54] M: Um dos presos sustenta a família. Ganha com o crochê R$1000,00
por mês. Um designer de moda que teve essa iniciativa. Genial 👏
[26/5 19:11] Manfredo Winge: Recuperando presos
Dr Dráuzio Varella entrevista Frei Betto. Ver em:

https://www.youtube.com/watch?v=wFGgfEnIcyQ (1h05’48”).
No Brasil têm muitos privatistas democratas boa gente assim como, também, têm
muitos socialistas, ou melhor social democratas, boa gente também e não adianta os
fanáticos, por qualquer um dos lados, torcer o nariz.
Entre esses últimos, social democratas, temos o entrevistador e o entrevistado.
Ambos foram presos pela ditadura militar pelo fato de terem discordância política
com o regime de exceção e serem, notoriamente, defensores da democracia e de
princípios de alteridade com a busca de melhores condições para o povo em geral e,
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principalmente, para os desvalidos da sociedade brasileira que hoje crescem em taxas
progressivamente mais altas, ano a ano.
Neste vídeo, um pouco longo, lá pelos 17 minutos o Frei Betto discorre, sempre
com senso de humor e fala tranquila, sobre eventos históricos em que se envolveu e
seu tempo de prisão política, informando que os presos podem ser, em grande
parte, recuperados de forma bastante simples como ele recuperou, mesmo estando
preso. E os resultados foram surpreendentes, entre os quais o afloramento de
capacidades artísticas e laborais, com muitos presos recuperados de sua sina e
carimbo de criminoso.
A falta de planejamento e de ações continuadas do Estado Brasileiro é decorrente
das interrupções eleitorais com muitas trocas de gestores públicos e de prioridades,
de 4 em 4 ou, melhor, de 2 em 2 anos. (ver proposta de como mudar isto:
http://mw.eco.br/zig/sug/POL_02_Rev_Sist_Eleit.pdf )
Esta desorganização programática e estrutural, junto com as dificuldades de
entendimento entre os 3 poderes, faz com que nós brasileiros tenhamos a tendência
de achar que somente um governo salvador pode resolver nossos problemas
brasileiros.
Na realidade, não existem políticas miraculosas desse tipo salvador geral. Precisamos
ter, sempre, boas definições de cada um de nossos problemas, com seu
enquadramento dentro do quadro geral do País, para, com foco, competência e
persistência conseguirmos (se vontade política houver) seguir em frente, de acordo
com o planejado, para que ocorram as soluções necessárias as quais somente se
realizarão com esforço, competência e dedicação.
Assim, precisamos ter começo, meio e fim em nossos projetos públicos, entre os
quais podemos arriscar dizer que é consenso: Prioridade para Ensino, Saúde e
Segurança. Ver sugestão de maior resiliência e efetividade programática em
http://mw.eco.br/zig/sug/ADM_03_Planej_Exec_Publ.pdf ).
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm [confraria democrática do bom senso]
Esta msg será postada em: http://mw.eco.br/zig/zap/190524Recuperacao_Presos.pdf
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