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CIDADES

dia a dia

Maioria dos menores
aprende lição de casa
Segundo a Fundação Casa, sete em cada dez adolescentes de Sorocaba acertam rumo e voltam à família
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

Menores mostram-se
arrependidos e mais
dedicados a respeitar
as regras e os pais

+
l
Jovem aprende a falar
e a procurar emprego
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Dos 56 menores em medida
socioeducativa em cada uma
das Casas 1 e 2 da Fundação Casa (112 no total), 51 chegaram lá
por um motivo: o tráfico de
drogas. É o que diz a diretora da
i n s t i t u i ç ã o e m S o ro c a b a ,
Agueda de Jesus Silva. “Eles são
menos violentos que os da Capital, têm mais afetividade,
mas as drogas acabam com tudo isso. Para piorar, percebemos que a formação é diferente, não tem base religiosa”, explica. “Pelo menos 70% dos
menores são recuperados, o
que contraria qualquer julgamento preconceituoso. Aqui,
eles caem na real”, acrescenta.
Dois dos jovens em regime de
medida educativa são Lucas, 17
anos, e Rafael, 18 (nomes fictícios). Ambos possuem o mesmo objetivo: fazer a família
sentir orgulho deles. “Estou há
oito meses aqui. Fiz muita coisa
errada. Consumi maconha e
cocaína, cresci vendo meu pai
beber. Ele parou. Estou decidido a parar também”, afirma
Rafael. “Evolui bastante. Meu
sonho é fazer meus pais felizes.
Sou filho único. Não quero dar
mais desgosto. Fui viciado em
maconha desde os meus 13
anos”, acrescenta.
Rafael luta para reconquistar
a liberdade e voltar a conviver
com uma garota com quem
tem um relacionamento. “Estamos amigados. Ela me apoia
muito desde que fui flagrado
vendendo drogas. Agora meu
foco é estudar e conseguir um
emprego.”
Lucas tem um perfil diferente. Aparentava ser um menor
obediente até o dia em que foi
pego pela polícia no tráfico,
com amigos. “Queria comprar
minhas roupas, meus tênis e as
drogas, sem depender da minha mãe”, justifica. “Aqui dentro aprendi a respeitar mais as
regras e os outros. Acredito em
mim. Melhorei.”

Lucas (nome fictício) escreve para a mãe na sala da instituição: objetivo é mostrar à ela que ele mudou

Na Fundação Casa, o
menor recebe cinco
refeições por dia. Começa
pelo café da manhã, às
6h30. Frequenta a escola
(ensinos fundamental ou
médio) e à tarde participa
de atividades informática, jardinagem e
outras. É avaliado a cada
três meses.

21 anos

é a idade limite para
que o menor cumpra
a medida educativa.
A maioria tem entre
12 e 18 anos.
Visita íntima ainda é
incógnita

CERTEZA

“Sempre é possível recuperar
um jovem infrator”

Agueda de Jesus Silva não
comenta o benefício.
Nenhum interno de
Sorocaba comprova
relação estável, afirma
a Fundação Casa.

_Agueda Jesus e Silva
Diretora da Fundação Casa de Sorocaba

Rafael (nome fictício) na academia da Fundação: quer trabalhar e casar

A diretora da Fundação Casa de Sorocaba, Agueda de Jesus Silva

