ABC Canning Company, Inc.
124 Mountainside Circle
Anywhere, MA 01472
508-894-7777
									9 de maio, 2004

A quem possa interessar:

	Eu conheço Mary Moe há três anos, desde que ela foi contratada pela nossa empresa para trabalhar no setor de preparação de alimentos na fábrica da ABC. Ela tem sido uma funcionária excelente. No último mês de maio, ela foi promovida e recebeu um aumento. A Sra. Moe aprende rapidamente, é muito cuidadosa em seu trabalho, pontual, cooperativa e mantém bons relacionamentos com os outros empregados. Além do mais, ela faz tudo isso ao mesmo tempo em que, desde setembro de 2001, assiste a aulas quatro noites por semana com a intenção de obter um diploma em aconselhamento para dependentes químicos. A Sra. Moe é alguém que esta empresa gostaria de manter – de fato, eu gostaria que ela permanecesse na ABC até se aposentar!
	Porém, a Sra. Moe me disse que em janeiro ela pretende deixar este emprego e dedicar o próximo ano aos estudos para conseguir obter seu diploma e começar a buscar emprego no campo profissional de sua escolha.
	Foi devido a sua eventual partida que ela me pediu para escrever esta carta de recomendação. Nós tivemos uma conversa particular e ela compartilhou informações a respeito do seu passado, informações que eu desconhecia na época de sua contratação (A ABC não realiza checagem de CORI; nem mesmo indagamos os candidatos sobre antecedentes criminais, a não ser que alguma coisa a respeito do candidato nos deixe apreensivos).
	O que vim a saber me espantou, não tanto pela extensão de sua antiga ficha criminal, mas porque refletiu um estilo de vida e um conjunto de atitudes que não têm nenhuma relação com a pessoa responsável e trabalhadora que ela é hoje, e tem sido, durante os últimos três anos em que esteve na ABC Canning Company como funcionária exemplar. Houve um tempo em sua vida em que ela foi uma escrava das drogas, e isso a levou a más companhias e ao crime. Mas ela cumpriu pena, e enquanto esteve na prisão, passou por um programa de reabilitação para usuários de drogas que não apenas a ajudou a se livrar do vício permanentemente, como também a fez adotar um estilo de vida completamente novo, honesto, sério e batalhador. Claramente, hoje ela é uma pessoa completamente diferente daquela cujos comportamentos deram origem ao CORI.
	Quando a Sra. Moe completar seu curso e obtiver seu diploma ela começará a procurar um novo emprego. Eu espero que as pessoas que avaliarão sua candidatura prestem atenção especial não ao seu antigo CORI, mas à pessoa que ela é hoje.

							Sinceramente,


							J. M. Pingree
							Presidente

