
 

 

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO 

 

“VIDA DIGNA. NÃO A LETALIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES” 
Este é o tema da Grande Coleta de Emaús 2012.  Por quê? O 
assassinato é a principal causa de letalidade “MORTE” entre 
adolescentes e jovens e aflige a milhares de famílias que a cada dia 
recebem a notícia do assassinato de seus filhos, por acerto de contas, 
vitimas do tráfico de drogas ou extermínio.     

O ciclo de violações de direitos vivenciado por crianças e adolescentes 
empobrecidas, desde a mais tenra idade, tem sua culminância com a 
ameaça ao seu maior direito: a VIDA. 
 
A violência que elimina a VIDA, no Pará atinge 48% de adolescentes e 
jovens de 12 a 24 anos. E a idade mais crítica está nos 18 anos. E os mais 
vulneráveis são adolescentes negros e indígenas, que sofrem o impacto 
da extrema pobreza e da baixa escolaridade. 
 
 A probabilidade de ser assassinado é quase 12 vezes maior entre os 
adolescentes do sexo masculino e três vezes maior quando o 
adolescente é negro em comparação com os brancos.  (Mapa da 
Violência/2011) 
  
Por estarem envolvidos em situações violentas, os adolescentes são o elo 
mais frágil de esquemas de criminosos e de pressões da sociedade para 
o combate ao crime. 

 E nós, o que temos com isso?   

Queremos uma sociedade em que se viva em Paz. Que possamos ir e vir 
sem medo. “A Paz se constrói com Justiça social”.  

 Todas as crianças e adolescentes precisam de  oportunidades para 
viverem com dignidade. Ter garantido o direito a subsistência, proteção, 
afeto, conhecimento, família, participação na comunidade, lazer, 
identidade, respeito, e principalmente a VIDA. E TODOS SOMOS 
RESPONSÁVEIS. 

NÃO FIQUE DE BRAÇOS CRUZADOS. DIGA ‘NÃO’ A LETALIDAE DE 
ADOLESCENTES JOVENS DE NOSSO PAÍS.  

PARTICIPE CONOSCO DESSA GRANDE CAMPANHA POR UMA 
SOCIEDADE DE PAZ. 

      “Eu tenho um sonho morar numa casa com um sofá onde 
possam sentar meu pai, minha mãe e minha avó”.   “Meu sonho é 
trabalhar para ajudar minha mãe”. “O meu sonho é que os adultos 
não batessem tanto na gente”.  (vozes e silêncios de crianças 
trabalhadoras, 2002). 

 

 

 

 



 

 

A GRANDE COLETA DE EMAUS VAI ÁS RUAS NO DIA 30 DE SETEMBRO 

 

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA GRANDE COLETA 

Os voluntários identificados vão passar pelos bairros: PEDREIRA, 

SÃO BRAZ, UMARIZAL, TELÉGRAFO, MARCO, MARAMBAIA, 

SOUZA, VAL-DE-CÃES E JARDIM TROPICAL/BR. 

 

O que não recebemos: material de informática queimado 
ou sem condições de uso (antigo), Fitas VHS por ser poluente, 
estofados como colchão e sofá rasgado, vidros, raspas de vela. 

 
 

 

     

Email da Coleta: 

CONTATOS 

Administração Geral: 3238-8333 

Campanha para Arrecadação: 3279-2700 

Secretaria da Coleta: 3285-6285 

coletaemaus@yahoo.com 

Email: emaus@interconect.com.br 

Site: movimentodeemaus.org 
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