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BOLETIM TÉCNICO DE RESSOCIALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO Nº 003 

 
A CORDA SEMPRE ARREBENTA DO LADO MAIS FRACO “ERRADO” 

A CORDA SEMPRE ARREBENTA DO LADO MAIS BURRO  “É QUE ESTÁ CERTO” 
  

A velha história que afirma que a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco tem que ser revista afinal não é 
verdadeira mesmo porque, fracos, mas inteligentes, podem também conquistar importantes vitórias. A união de 
fracos também torna as vitórias mais possíveis. 
Existe muito conflito no cárcere porque os reeducandos esquecem que estão no mesmo barco, que o erro de um 
reflete automaticamente no sucesso ou o fracasso do outro. As pessoas costumam pagar agressividade com 
agressividade, achando que ser “seguro”, que ter “personalidade”, é responder “à altura”, mas isso só aumenta o 
conflito. Agressividade se paga com diálogo, com inteligência. O importante é conseguir conduzir situações 
conflituosas até você atingir o resultado que você precisa e a melhor maneira de conseguir isso é agir de acordo 
com que manda a lei seja você um encarcerado, um Agente Penitenciário, um Juiz ou um Promotor de Justiça, 
se não estiver do lado do certo e da lei, estará correndo um serio risco de ser vencido e também punido. 
A inteligência e o conhecimento cabem em qualquer lugar até mesmo no cárcere. Perder tempo lidando com 
conflitos de ideias não leva a nada e besteira. Depois que você chegou ao cárcere só mesmo um alvará para 
tirá-lo deste local e ao que se sabe não se consegue alvarás com papo furado ou desunião. 
É responsabilidade do Estado ressocializar os encarcerados, porem isto não exime o cidadão brasileiro de dar a 
sua colaboração e é exatamente isto que o Elo Social faz através de seus boletins técnicos de ressocialização e 
de nosso portal da internet www.socialcarceraria.org.br aonde os familiares encontram todas as explicações. 
A criação dos sindicatos fortaleceu as classes profissionais já a criação do Elo Social Carcerária vem 
fortalecendo a cada dia o direito dos encarcerados aproximando o direito dos pobres ao direito dos ricos 
 
Esclarecimentos sobre o funcionamento do Elo Social; Somos uma Confederação com representatividade 
nacional e com Federações em todos os estados brasileiros, temos como meta fortalecer a cidadania e combater 
a desigualdade social, amenizando assim a criminalidade. Atuamos também no combate a corrupção, omissão e 
inoperância de nossos governantes, através de nosso programa denominado “Movimento Passando o Brasil a 
Limpo”. (não temos ligações nem vínculos políticos ou religiosos). 
Temos hoje em funcionamento em todo sistema carcerário brasileiro os projetos a seguir relacionados: 
Monitor Judiciário da Social Carcerária; Antigos Rábulas que hoje podem se tornar um de nossos monitores 
bastando enviar uma correspondência que em seguida receberá materiais informativos e prova de avaliação, daí 
por diante se aprovado for, terá mensalmente direito a receber um boletim informativo de mudanças de leis e etc. 
Capelão Religioso; Como já informado anteriormente o Elo Social não pode se fixar em nenhuma religião e por 
este motivo tem um programa de capelânia que envolve as 9 religiões mais praticadas no mundo sendo assim 
independente de seu seguimento religioso pode se tornar um capelão do Elo Social e receber mensalmente 
boletins religiosos segundo sua crença e desta forma poder divulgar e ressocializar através de sua da mesma. 
Escritor do Elo Social; Você que tem o dom de escrever livros poderá se cadastrar no Elo Social como escritor e 
daí por diante exercer este trabalho de forma remunerada já que se editado for os livros que você escrever 
recebera seus direitos autorais. (em especial damos muita importância sobre história de encarcerados relatando 
como foi que disseram sim para a criminalidade e drogas,ao invés de dizer não e o resultado que colheram) 
Compositor; Você que é ou acredita que pode ser um compositor musical, mande uma correspondência para nos 
que lhe informaremos como se transformar em um compositor do Elo Social e como ganhar dinheiro com isto. 
Cartunista do Elo Social; Não dá para ministrar cursos de cartunistas, temos um projeto com trabalho para todos, 
mas isto é um dom, não dá para treinar este dom por correspondência, você que é um cartunista, mande para 
nos uma correspondência que lhe informaremos como funciona este projeto e como ganhar dinheiro com ele. 
 
Observação: Em nosso portal da internet todos os materiais, que se fazem necessários, para a luta pela 
liberdade, bem como todos os formulários a este respeito, estão disponíveis gratuitamente para seus familiares, 
sendo assim, não adianta mandar correspondência para nos solicitando o envio de materiais neste sentido, 
quanto ao mai,s mandamos materiais para os Monitores Jurídicos, Capelães, Escritores, Compositores e 
Cartunistas após aprovados e certificados por nos instituição. 
Da Segunda Faze de nosso Programa: Em breve estaremos implantando a segunda faze de nosso programa 

de Socialização e Ressocialização, que será através de Cursos Vivenciais com direito a remissão de 5 (cinco) 
dias por mês, este programa já esta aprovado no DEPEN – MJ e também no governo deste estado, fique atento 
as novas informações. 
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