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Editorial

SaP tEm novo SEcrEtário-adjunto

RevistaSAP

Desde o dia 31 de Outubro de 2009, a Secretaria da Administração Penitenciária 
possui Claudio Tucci Jr. no cargo de Secretário-Adjunto. A nomeação deu-se no 
Diário Oficial do Estado e foi responsável pela ocupação do cargo, vago desde o 

momento em que o então Adjunto, Lourival Gomes, assumiu o posto de Secretário de 
Estado.

Bacharel em Direito pela Universidade Paulista, Tucci é pós- graduado em Direito Pe-
nal, pelo Centro de Pesquisa, e em Direito, pela Universidade Metropolitanas Unidas – 
UNIFMU. Também faz mestrado em Direito na Universidade Metropolitana de Santos / 
UNIMES, com área de concentração em Direito do Estado. 

Já foi Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Justiça, na gestão do Ministro 
Miguel Reale Júnior (2002), da Secretaria Nacional de Segurança Pública, na gestão do 
Ministro José Carlos Dias (1999), ambas subordinadas ao Ministério da Justiça.

Em âmbito estadual, foi Chefe de Gabinete nas Secretarias de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, de Justiça e Defesa da Cidadania e do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM.

De volta à SAP
Não é a primeira vez que Tucci Jr. desenvolve trabalhos na Secretaria da Administ-

ração Penitenciária, uma vez que, de janeiro a setembro de 200, foi Assessor Técnico de 
Gabinete desta Pasta.

Na época, pela Escola de Administração Penitenciária (EAP), mi-
nistrou cursos para a formação de Agentes de Segurança Peniten-
ciária e Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, principalmente 
nas disciplinas com base no Direito.

Pesquisador do Instituto Latino Americano das Nações Unidas 
para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (ILAN-
UD), órgão ligado às Nações Unidas ( ONU ), Tucci também é mem-

bro fundador do Instituto Latino Americano de Direitos Humanos 
(ILADH), criado com a finalidade de proporcionar o tratamento ad-

equado ao delinquente, bem como a observância e fiscalização 
das normas estipuladas pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 
O extenso currículo é marcado por dedicação e 

estudos sobre as questões sociais e os desafios do 
sistema penitenciário, o que só contribui para a 
garantia dos excelentes tra-balhos que serão de-
senvolvidos em seu novo posto, na SAP.

Pela quarta vez consecutiva, temos a oportunidade de passar o final de ano 
junto aos abnegados servidores do sistema penitenciário paulista.

O ano de 2009 foi marcado, sobretudo, pela união de todos aqueles que 
trabalham nos variados segmentos desta Secretaria e essa união se traduziu em 
muitas vitórias.

Esse ano mostrou, sem margem de dúvida, que a família penitenciária pode 
conseguir muito mais do que conseguiu até hoje e, em que pese 2009 estar ter-
minando, muito em breve, Um Ano Novo nascerá, repleto de novos desafios e de 
novos sucessos.

Temos a grata satisfação de poder agradecer a cada um dos nossos colab-
orado-res, sejam conhecidos ou não, pelo esforço e dedicação demonstrados ao 
longo desse ano.

Feliz Ano Novo a todos vocês e seus familiares.
Que os sonhos, hoje apenas sonhos, num breve futuro se tornem realidade.
Que o Manto Sagrado os cubram e os protejam, com saúde e felicidade.
Que a Paz esteja em cada um dos vossos lares e, se isso acontecer, tenham 

absoluta certeza, o amanhã será  sempre melhor.



Marcelo Daniel

Recursos Humanos

Reforços
Dentre as categorias, destaque para as áreas de seguran-

ça e disciplina, que tiveram mais de mil novas nomeações 
durante o ano – sendo 806 para Agente de Segurança Peni-
tenciária (masculino e feminino) e 261 Agentes de Escolta e 
Vigilância Penitenciária. Importante lembrar que ainda há 
concursos em andamento (ler abaixo).

Os presídios do Estado receberam aumento nas equipes 
de saúde, com novos médicos nas especialidades de psi-
quiatria e clínica geral, além de cirurgiões dentistas, psicó-
logos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem.

E a tendência é a de um crescimento ainda maior, uma 
vez que a expectativa do Governo do Estado, com a entrega 
total das 49 unidades do plano de expansão é a contratação 
de 13.190 novos servidores.

Concurso para Agente em andamento

ASP: 806 - 635  masc. e 171 fem.
Oficial Administrativo: 1131
Motorista: 125
Executivos Públicos: 4
Assistente Social: 108
Auxiliar de Enfermagem: 329
Cirurgião Dentista: 27
Enfermeiro: 137

para o provimento das vagas existentes e as que vierem a 
surgir, de acordo com as suas necessidades”.

A expectativa de término do processo seletivo, bem 
como das primeiras nomeações para o cargo são para o fi-
nal do primeiro trimestre de 2010.

Médico Clínico Geral: 23
Médico Psiquiatra: 07
Psicólogo: 56
Terapeuta Ocupacional: 6
Engenheiro Eletricista: 3
Engenheiro Civil: 2

Nomeações 2009

Total de Nomeações: 

3.025

Por Marcelo Daniel

N o início do mês de dezembro de 2009, durante 
evento no Palácio dos Bandeirantes, o Secretário da 
Administração Penitenciária, Lourival Gomes, sur-

preendeu os presentes ao abordar os índices de crescimentos 
ligados à população carcerária no Estado de São Paulo. Interes-
sante notar que, para a manutenção da segurança e disciplina 
nos presídios, é necessária uma evolução contínua da estrutura 
da Secretaria, principalmente no que tange ao corpo funcional. 

Diante desse prognóstico, o Departamento de Recursos Hu-
manos (DRHU) da SAP desenvolve um trabalho em ritmo ace-
lerado quanto ao preenchimento de postos de trabalho. O ano 
de 2009 é uma prova deste esforço, com a nomeação de 3.025 
novos funcionários, numa impressionante média de oito novos 
funcionários por dia.

S e em algum momento no passado a carreira de Agente 
de Segurança Penitenciária (ASP) – ou, na época, do 
Guarda de Presídio (GP) – foi vista de forma pejorati-

va, os números dos atuais concursos para o cargo exibem uma 
evidente mudança no quadro.

Em maio de 2009 acontecia a primeira fase do concurso 
para 200 vagas para Agente de Segurança Penitenciária, sendo 
150 destinadas a homens e 50 para mulheres. Elas foram dis-
putadas por um total de 70 mil pessoas, das quais cerca de 40 
mil eram do sexo masculino e 30 mil, feminino. Neste último 
caso, para se ter uma ideia do nível da concorrência, o índice 
obtido foi equivalente a 600 mulheres/vaga.

O total de candidatos ainda passou por duas etapas elimi-
natórias: Prova de Aptidão Psicológica, e Comprovação de Ido-
neidade e Conduta Ilibada na Vida Pública e na Vida Privada. 
Para esta terceira fase, foram convocados aproximadamente 
10 mil.

No entanto, é sempre importante lembrar que, segundo 
o próprio Edital do concurso, “a aprovação do candidato no 
Concurso Público não implica obrigatoriedade da sua no-
meação, cabendo à Secretaria da Administração  Pe-
nitenciária o direito de aproveitar os candidatos 
aprovados em número estritamente necessário 
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8 novos funcionários por dia
Em ano recheado de nomeações, SAP incorporou integrantes em
praticamente todas categorias
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vem usuário de drogas, seus sentimentos, suas rela-
ções com a família e com a sociedade.

“A realização desse evento coroa o esforço da 
SAP em assistir nossos funcionários de forma am-
pla e constante, através de atividades voltadas para 
a prevenção, capacitação e assistência”, destacou a 
Diretora do NSS, Iracema Costa Jansson.

Somente este ano, cerca de 4 mil funcionários 
foram atendidos e participaram de campanhas de 
imunização, atendimento pisicossocial e aferição de 
pressão arterial, além de levantamento das condi-
ções de saúde dos servidores para detecção de doen-
ças crônicas não transmissíveis e exames utilizados 
para verificação de colesterol, glicemia, triglicéri-
des, entre outros.

Jorge de Souza

Saúde

M ais de 400 pessoas participaram do “II Simpósio de Saúde 
do Servidor do Sistema Penitenciário”, que aconteceu em 
5/11, no auditório do Hospital do Servidor Público Esta-

dual (HSPE). No evento, vários profissionais discutiram as condições 
de saúde dos servidores que atuam no ambiente carcerário, as formas 
de atendimento que já são prestadas e outras a serem implantadas, 
em busca de melhor qualidade de vidas dos funcionários.

Promovido pelo Núcleo de Saúde do Servidor Penitenciário (NSS), 
com o apoio do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual (Iamspe), a segunda edição do simpósio contou com a par-
ticipação de diretores e profissionais da área da saúde, que ministra-
ram palestras à plateia formada por representantes das 146 unidades 
prisionais da SAP, sendo que, ao menos, um deles era membro da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Cabe a eles re-
transmitir os temas debatidos aos demais colegas em seus locais de 
trabalho.

Dependência química, motivação profissional, doenças crônicas 
não transmissíveis (hipertensão, diabetes e dislipidemias) foram al-
guns dos temas abordados durante o simpósio. Após cada apresenta-
ção, o público dirigia perguntas aos profissionais. O assunto “drogas” 
teve destaque através da encenação da peça “Ainda”, apresentada pela 
Cooperativa Paulista de Teatro. O roteiro expõe a aventura de um jo-

A vez do servidor
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N os últimos anos, a SAP vem investindo em parcerias e promovendo diálogos  com a sociedade 
sobre os internos que estão sob medida de segurança. Esses esforços são unificados através 
do Sistema de Atenção Integral à Pessoa em Medida de Segurança (SAIPEMS), que está em 

fase de implantação nas três unidades hospitalares de tratamento e custódia (HCTPs) existentes no 
Estado. O SAIPEMS foi apresentado durante o I Simpósio Internacional sobre Manicômios Judiciários 
e Saúde Mental, realizado pela SAP em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, com a Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Regional de Psicologia 
do Estado de São Paulo, de 16 a 18/9 deste ano. 

Estudiosos de vários estados do Brasil, além de dois especialistas italianos - o assessor de Saúde 
Mental da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ernesto Venturini e a Presidente della Conferenza 
Nazionale Volontariato Giustizia, Elisabetta Laganá – debateram com 483 participantes. O eixo central 
de discussão foi a Lei da Reforma Psiquiátrica (1216/01), que mudou o atendimento ao portador de 
distúrbios mentais. Embora não faça referência aos pacientes internados em hospitais de custódia e 
tratamento psiquiátrico, a lei trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais em geral.  O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, aprovado através da Portaria 

Rastreamento: 

2236 exames realizados em servidores

Campanhas de imunização:

292 servidores imunizados contra gripe (influenza)

30 doses de vacina contra febre amarela aplicadas

322 é o total de servidores imunizados nas campanhas

Atendimento psicossocial:

659 atendimentos psicológicos

171 atendimentos psiquiátricos

22 consultas cardiológicas (médico do HSPE)

Encaminhamentos

06 servidores encaminhados à rede local de pronto atendimento

Aferição de pressão arterial

Serviço oferecido diariamente aos servidores

Números do Nss em 2009

Saúde

Trabalhos integrados
Pacientes sob medida de segurança em um sistema único

Interministerial nº 1777/GM, de 9/9 de 2003, também 
determina aos estados que estruturem ações de redução 
de danos e atenção à saúde mental, com ações de pre-
venção dos agravos psicossociais decorrentes do confi-
namento.

Desse modo, o SIAPEMS segue os parâmetros esta-
belecidos pela Reforma Psiquiátrica e pelo Plano Nacio-
nal, realizando várias ações. Entre elas, um censo para 
traçar o perfil dos pacientes internados nos hospitais de 
custódia e tratamento psiquiátrico no Estado;  cursos de 
qualificação profissional de agentes promotores de saú-
de, que já formaram cerca de 40 agentes dos HCTPs e 
terão continuidade em 2010; reestruturação dos proje-
tos terapêuticos nas unidades; reformas das instalações, 
além de realização de mutirão de pareceres de cessação 
da periculosidade,  para pacientes que estão sob medida 
de segurança , que  se  encontram nos presídios e dis-
tritos policiais. O mutirão já atendeu 300 indivíduos; 
desses, 266  foram encaminhados para tratamento em 
hospitais. 

Mariana Borges
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É pública e notória a superlotação das unida-
des prisionais em São Paulo e por isso, o go-
verno tem se empenhado para solucionar o 

problema, com a construção de novas penitenciárias 
masculinas e femininas, centros de detenção provi-
sória (CDPs) e de progressão penitenciária (CPPs). O 
pacote de obras é ambicioso e até 2011 serão edifica-
dos 49 novos prédios em todo o Estado.

Os primeiros municípios a serem beneficiados se-
rão Jundiaí e Franca. Ambos terão seus CDPs inau-
gurados já em 2010 e abrigarão presos que aguardam 
julgamento, os chamados “provisórios”. O processo 
de conclusão da obra em Franca está mais adiantado, 
o que deve possibilitar a inauguração logo no início 
do ano. O período de chuvas foi fator agravante na re-
gião de Jundiaí e as obras do novo centro de detenção 
devem ser concluídas no final do primeiro trimestre.

As unidades são anseios antigos nas cidades que 
sofrem com a proximidade de carceragens localizadas 
junto a centros urbanos. Os novos CDPs estão instala-
dos em áreas afastadas de residências e do comércio. 
Quando entrarem em funcionamento possibilitarão 
o esvaziamento das cadeias públicas e distritos poli-
ciais, hoje instalados em perímetro urbano. Devem 
também eliminar o atual problema de superlotação 

das unidades prisionais.

Outra unidade também em construção é o Centro de Progressão Pe-
nitenciária (CPP) de São José do Rio Preto, para presos em regime se-
miaberto. Sua inauguração está prevista para 15/5/2010 e após inaugu-
rado possibilitará a desativação do atual Instituto Penal Agrícola (IPA), 
que está instalado em perímetro urbano na mesma cidade.

Benefícios à sociedade
Um aspecto importante a ser destacado é a regionalização das novas 

49 unidades, pois com o número de presídios que serão construídos, 
haverá a possibilidade de aproximar o preso da família e proporcionar o 
cumprimento da pena, de maneira mais digna e humana.

O projeto prevê também, redução nos procedimentos de escolta para 
apresentação judicial; maior segurança para o servidor penitenciário, 
na medida em que a unidade passa a operar dentro da capacidade de 
lotação; redução na ocorrência de rebeliões e maior eficácia para coibir 
a entrada de celulares.

Novas Unidades

Na reta final

Jorge de Souza

Novos CDPs rumam para etapa 
de conclusão de suas obras

Vista aérea do CDP de Jundiaí
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Novas salas, mais tecnologia 
e segurança

Teleaudiências

Etapas para uma  
nova unidade

A tualmente existem 16 salas destinadas às Teleaudiências 
Criminais no Estado de São Paulo - até o final de 2010 
serão 66. O aumento de mais de 400% no número de salas 

é resultado de uma parceria entre a Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
e o Tribunal Regional Federal, existente desde 2005 e que, com a 
ampliação, deve beneficiar unidades prisionais e fóruns estaduais 
e federais.

Além da ampliação, as salas já existentes receberão novos equi-
pamentos e recursos. “Essa modernização teve como base as ex-
periências vividas na operacionalização das teleaudiências, desde 
o início dos trabalhos”, salienta Áquila Machado Lima, supervisor 
técnico da Companhia de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo, a Prodesp, responsável pela execução do projeto em 
todo o Estado.

De acordo com Áquila, a modernização deverá atingir quesitos 
como a qualidade da imagem; o direito à defesa do réu, a partir da 

instalação de videofones nas salas reservadas; maior 
armazenamento, através de um sistema exclusivo e 
centralizado, dentre outras melhorias técnicas.

Desde 2005 até o último mês de setembro, foram 
realizadas 3.989 videoconferências no Estado de São 
Paulo, o que dá uma média de 77 por mês. Essas ações 
possibilitaram que fosse economizado dinheiro públi-
co, já que não foram feitas longas viagens, nem mobi-
lizada escolta policial, além de proporcionar seguran-
ça aos processos, totalmente informatizados.

Na prática, a medida recebe a aprovação dos di-
retores de unidade. “Com certeza, a Teleaudiência é 
prática, segura e extremamente positiva”, salienta o 
diretor Joaquim Gomes da Silva, do Centro de Deten-
ção Provisória (CDP) I do Belém. O presídio foi o pri-
meiro do Estado a ter o sistema em funcionamento e 
realiza trabalhos tanto para a própria unidade, quan-
to para o CDP Belém II, estabelecimento vizinho.

Novas Unidades

por Marcelo Daniel

Mariana Borges



CoNfira as priNCipais demaNdas ateNdidasA Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania 
(CRSC) tem bons motivos para encerrar 2009 com 
chave de ouro. Convertida de Departamento em Co-

ordenadoria no mês de fevereiro, novas metas foram traçadas e 
já começaram a ser implantadas, como a instalação de Células de 
Referência Técnica nas Coordenadorias das unidades prisionais, 
a contratação de centenas de estagiários e a estreia do “Padrão 
SAP de Reintegração Social”. Essas e outras medidas irão apri-
morar ainda mais o atendimento oferecido aos presos, egressos 
e seus familiares em todo o Estado de São Paulo.

Somente até setembro deste ano, as Centrais de Atendimento 
a Egressos e Familiares (CAEF’s)  atenderam 13.492 ex-presos 
(12.307 homens e 1185 mulheres) e 2.976 familiares. Desde 
2003, ano de criação das Centrais, os números somam 58.139 
egressos (53.302 homens e 4.837 mulheres) e, 14.541 familiares 
atendidos.

São Paulo é o Estado que tem o maior número de Centrais de 
atendimento aos egressos em todo o Brasil - são 17 postos espa-
lhados em vários municípios. E com a procura cada vez maior 
de ex-presos e familiares pelos serviços oferecidos, 13 novas 
Centrais já estão em processo de instalação para orientar e en-
caminhar mais pessoas a programas de capacitação profissional; 
obtenção de benefícios sociais, de saúde e trabalhistas; retomada 
do processo de escolarização; regularização de documentos pes-
soais e atendimento jurídico.

Para aumentar a qualidade, eficiência e rapidez no atendi-
mento daqueles que buscam apoio necessário para recomeçar 
uma nova vida, a CRSC iniciou o projeto “Padrão SAP de Rein-
tegração Social” que irá normatizar as atividades executadas pe-
los assistentes sociais e psicólogos que atuam nas 146 unidades 
prisionais.

A primeira etapa dessa padronização contou com a ajuda 
do Grupo de Ações de Reintegração Social (GARS) que foi res-
ponsável por mediar nove reuniões com a presença de todos os 
diretores gerais das unidades e, também, 22 encontros com os 
técnicos atuantes. A intenção foi coletar o maior número de in-
formações, experiências e propostas sobre a funcionalidade do 
setor de reintegração em cada presídio.

Agora, tudo está em análise para ser dado o segundo passo: 
elaborar e distribuir nas unidades da SAP um Manual com to-
das as normatizações que deverão ser seguidas.  “A implantação 
total do ‘Padrão Sap’ pretende dar maior linearidade e efetivi-
dade aos serviços de reintegração, de maneira que cada equipe 
trabalhe de acordo com diretrizes bases aplicadas a todo Siste-
ma Prisional Paulista”, garante o Coordenador da CRSC, Mauro 
Rogério Bitencourt.

Joice Rodrigues

Reintegração

Supervisão das ações e contratação de 150 
estagiários

Para que todas as atividades e atendimentos sejam supervi-
sionados e acompanhados mais de perto, a CRSC concluiu, em 
outubro, a instalação de Células de Referência Técnica nas cinco 
Coordenadorias de Unidades Prisionais da SAP, nas cidades de 
Pirajuí (Região Noroeste), Presidente Venceslau (Região Oes-
te), Hortolândia (Região Central), Taubaté (Região do Vale do 
Paraíba e Litoral) e São Paulo (Região da Capital e Grande São 
Paulo).  

A implantação dessas Células dará suporte e reconhecimento 
aos profissionais de serviço social e psicologia que terão espaços 
próprios para discutir e criar demandas para cursos, atividades 
artísticas, recreativas, culturais e esportivas. E para colaborar no 
atendimento aos presos, egressos e familiares, a Coordenadoria 
irá contratar 150 estagiários que serão distribuídos em todas as 
unidades da SAP.

A Penitenciária Feminina da Capital (PFC) foi a primeira a 
receber duas estagiárias do curso de psicologia que passaram 
por um treinamento e já estão desenvolvendo suas atividades. 
“Se a iniciativa de contratação obtiver êxito, o número de vagas 
ainda poderá ser ampliado”, avaliza a diretora do GARS, Andrea 
Paula Piva. Os contratos serão realizados junto ao Centro de In-
tegração Empresa-Escola, o CIEE, com validade inicial de um 
ano podendo ser renovado por até mais um. A carga horária é de 
20 horas semanais (4 horas diárias). 

Ações padronizadas  
e eficientes

Iniciativa pioneira define diretrizes para as atividades executadas 
por assistentes sociais e psicólogos de presídios no Estado
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Gestão de Pessoas

Ações padronizadas  
e eficientes

E m setembro de 2006, tinha início uma revolução histórica na maneira de se transfe-
rir internamente funcionários da Secretaria da Administração Penitenciária. A Resolução 
SAP 410/06 instituía a Lista Prioritária de Transferência (LPT), que passaria a gerenciar 
todas as remoções que envolvessem Agentes de Segurança Penitenciária (ASPs) e Agentes 
de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVPs).

O órgão responsável pelo gerenciamento da LPT é o Departamento de Recursos Hu-
manos da SAP (DRHU) e diante da constante busca dos agentes por informações, a Revis-
ta SAP publica as 10 dúvidas mais frequentes sobre o assunto. Confira!

 #1

 #2

 #3

 #4

 #6

 #7

 #8

 #9

 #10

Com quanto tempo de serviço eu posso me 
inscrever na LPT?

O servidor que deseja se inscrever na LPT, deverá 
ter no mínimo 6 (seis) meses de efetivo exercício. 

Eu posso alterar as unidades que eu escolhi 
na LPT?

Sim. Mas é importante saber que você passa a ser 
o último colocado na unidade escolhida.

Eu posso cancelar minha inscrição?

Sim. Basta protocolar requerimento junto ao Nú-
cleo de Pessoal da sua unidade de classificação, soli-
citando o cancelamento.

Eu posso consultar minha classificação de 
qualquer lugar?

Não. Somente no Núcleo de Pessoal da sua unida-
de de classificação.

A transferência será efetuada de acordo 
com a ordem que aparece nas minhas três 
unidades escolhidas, por importância?

Não. O servidor poderá ser transferido para qual-
quer uma das unidades de acordo com a conveniência 
administrativa. Por isso, caso alguma das unidades 
não fique próxima de sua residência, sugerimos que 
não escolha tal unidade.

Qual o prazo de validade da minha inscri-
ção na LPT? 

Ela vale por tempo indeterminado, ou até quando 
se concretizar a transferência.

Há algum caso em que a transferência não 
se concretiza?

Sim. Caso o servidor estiver respondendo proces-
so administrativo disciplinar ou sindicância.

Estou em primeiro lugar para as unidades 
que eu escolhi, a minha transferência será 
imediata?

Não. A transferência será concretizada de acordo 
com a conveniência administrativa, ou seja, será ana-
lisado o quadro de funcionário das unidades envol-
vidas, de modo que não prejudique a segurança da 
unidade cedente.

Se eu for transferido por meio da LPT, eu 
posso pedir cancelamento?

Não. Caso não queira mais ser transferido, deverá 
solicitar o cancelamento antes da publicação do ato.

Quantos dias eu tenho para me apresen-
tar na unidade caso eu seja transferido?

O desligamento do funcionário transferido 
ocorrerá no 1º dia útil subsequente à publicação 
do ato.Quando a movimentação ocorrer entre mu-
nicípios diversos, será concedido um período de 
trânsito, de até 8 dias, a contar do desligamento 
do servidor.

Lista Prioritária de Transferência (LPT)

A SAP responde
as 10 dúvidas
mais frequentes

Missão Cumprida
A realidade de funcionários beneficiados com a LPT

por Marcelo Daniel

 #5

“Na minha opinião, a distância de nossa família 
é uma das piores sensações para o ser huma-
no. Estive na espera da LPT por praticamen-
te dois anos. Quando foi publicada minha 
transferência senti uma imensa alegria, 
mas também uma certa tristeza, pois sabia 
que talvez nunca mais fosse conviver com 
amigos que fiz no Adriano Marrey. Po-
rém a alegria de estar de volta em casa 
é muito grande”. 

alaN ramos da silva, 26 anos, ASP
Transferido da Penitenciária Adriano Marrey, Guarulhos,
para Penitenciária de Pacaembu “Após nascer e viver por 26 anos na cidade de 

Dracena, tive de me mudar para São Paulo para 
trabalhar. Por lá fiquei um ano e nove meses e, 
através da LPT, pude voltar para perto da minha 
esposa e familiares. Quando vi meu nome no 

Diário Oficial não pude conter a emo-
ção. É uma sensação de vitória. A dica 
que dou aos que esperam a LPT é tra-
balhar com seriedade em sua função e 
nunca perder a esperança. E o melhor: 
voltei no dia 15/8/2007 e pude acom-
panhar o nascimento do meu primei-
ro filho, em 10/9/2007”. 

fábio rogério pereira, 29 anos, AEVP
Transferido do CDP Belém II, São Paulo, para Penitenciária de Dracena
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A iniciativa pioneira foi aprovada pelo secretário da Administração Penitenciária, Lourival Gomes e está acontecendo desde junho de 
2009, no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, sob o comando de Marcio Coutinho, diretor e idealizador do Projeto Carpe 
Diem, bem como apoio da Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap), Coordenadoria de Reintegração Social e Cida-

dania (CRSC) e Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Segundo Coutinho, o “projeto surgiu da necessidade de separar os presos que praticaram o primeiro delito, de pessoas que tomaram o 
crime como meio de vida”. O diretor afirma que o objetivo é acompanhar esses internos para que eles não mais retornem a cometer infrações.

Conheça mais sobre o Projeto
Grande parte dos detentos que chegam ao CDP de Sorocaba é pre-

sa em flagrante, por delitos de baixo potencial ofensivo como furto, 
receptação, porte irregular de arma de fogo e outros ilícitos (em sua 
maioria, sem violência ou grave ameça), além de, muitas vezes, serem 
primários.

O tratamento dispensado a estes detentos (que chamaremos “pre-
sos de baixo potencial ofensivo”) é idêntico ao efetuado aos de alta 
periculosidade – reincidentes inveterados, possíveis integrantes de 
facções ou praticantes de crimes com grave violência à pessoa.

Dessa forma, a permanência de presos de baixo potencial ofensivo 
com presos de alta periculosidade é danosa aos primeiros, na medida 
em que serão subjugados pelos segundos, estando sujeitos a uma sé-
rie de perniciosas influências.

Os presos de baixo potencial ofensivo são normalmente agracia-
dos com benesses Legais como a Liberdade Provisória e outras penas 
alternativas à de privação da liberdade, fazendo com que fiquem de-
tidos apenas durante o trâmite Legal dos pedidos.

E assim, após a concessão do benefício, são libertados sem que 
qualquer terapia prisional tenha sido aplicada, restando do período 
preso apenas a revolta, o medo e a angústia de horas contadas, minu-
to a minuto, como se fosse uma eternidade.

Busca o Carpe Diem enfrentar essa problemática, criando meca-
nismos para recepção e permanência de presos primários com aplica-
ção de métodos de ressocialização baseados em cursos laborterápicos 
e atendimento psicológico especializado.

Aplicação da Custódia Detentiva Alternativa

Conheça como funciona o Programa:

1. Quando da chegada do preso ao Centro de Detenção Provisó-
ria de Sorocaba, são analisados os aspectos objetivos para sua inclu-
são. São requisitos essenciais:

a) não ter sido anteriormente o acusado recolhido a uma uni-
dade prisional;

b) ser acusado pela prática dos seguintes crimes: lesão corporal, 
furto, apropriação indébita, estelionato, receptação, porte ou posse 
irregular de arma de fogo de uso permitido e/ou restrito.

2. Após a análise objetiva, serão verificadas características pes-
soais e de comportamento que, se condizentes, possibilitarão a inclu-
são do acusado no projeto Carpe Diem. Em seguida o interno é enca-
minhado ao alojamento de observação onde fica durante o período de 
sua permanência, ou seja, até o final do trâmite do processo.

É importante esclarecer que o interno é desligado do projeto por 
qualquer ato de insubordinação consistente em falta média ou grave; 
desinteresse nos cursos da Funap ou aos atendimentos psicológicos 
ou sociais ou ainda informações sobre o risco de fuga ou resgate.

Assim, os motivos do desligamento são lançados no prontuário do 
detento e este encaminhado imediatamente a uma das celas internas 
do Centro de Detenção Provisória de Sorocaba. Do ato de desliga-
mento não cabe recurso.

Falando da Aplicação da Terapia Prisional, segue apenas 
um resumo das atividades:

O Carpe Diem e a 
inclusão social

Ideias que recuperam
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1. Atendimento psicológico individual e em grupo

Possibilita ao interno o resgate e a construção de ferramentas para o autoconhe-
cimento e a autoavaliação, visando dar maior flexibilidade ao ego, voltado para a 
mudança e reestruturação intro e interpessoal em atendimentos individuais e em 
grupo;

2. Atendimento social

São realizadas orientações sociais e encaminhamentos, de acordo com as neces-
sidades dos internos e seus familiares junto à Rede de Apoio Social da Prefeitura 
Municipal de Sorocaba por intermédio da parceria – Mecanismos de Diminuição de 
Vulnerabilidade – MDV.

3. Grupo de orientação + tratamento – Pretende conscientizar e sensibilizar o 
indivíduo na aquisição de comportamentos mais saudáveis, além de possibilitar, 
através de processo de aprendizagem, a aquisição de princípios e valores inerentes à 
condição de convivência social sadia.

4. As oficinas terão um módulo multitemático, com 32 horas de duração, dividido 
em oito encontros de quatro horas cada. Cada encontro consiste na abordagem de 
um tema, entre eles:

• Indivíduo, mais cidadão, mais trabalhador: as esferas de formação do sujeito;

• Trabalho e sociabilidade;

• Relações sociais: reflexões sobre as questões de gênero, do direito e da liberdade:

• O mercado de trabalho na atualidade e os desafios da empregabilidade;

• Preparando-se para o trabalho: currículo, entrevistas, qualidade no ambiente e 
motivação;

• Empreendedorismo;

• Saúde e Segurança para o trabalho;

• Sociedade digital e a informatização do trabalho.

Cada tema é trabalhado a partir do planejamento de conteúdos e atividades espe-
cíficas, sob coordenação da Funap e suporte pedagógico/conceitual de organizações 
parceiras. As atividades são realizadas por meio de aulas expositivas interativas e 
atividades complementares no computador.

 por Rosana Tenreiro

O Carpe Diem e a 
inclusão social

Ideias que recuperam
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C onseguir um emprego ao deixar o cárcere é uma tarefa árdua. Cada vez mais são feitas inúmeras 
exigências, como cursos técnicos, diplomas e alguma experiência na área na qual se pretende atuar. 
Sabendo dessa realidade e também a de que o preso possui tempo e vontade para estudar e traba-

lhar, a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC) acaba de lançar mais um projeto que dará 
ao ex-detento oportunidades para um futuro melhor. Trata-se do programa Pró-Egresso que irá oferecer, 
através de parcerias, 5 mil vagas em cursos profissionalizantes para os que se encontram em regime semi-
aberto e para os que já saíram.  É a chance do egresso retornar à sociedade já empregado para sustentar a si 
próprio e a família de maneira digna e honesta.

Programa  
Pró-Egresso

Trabalho + Oportunidade = Reintegração Social

Ideias que recuperam
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O acordo do Pró-Egresso foi firmado no último dia 
07/12 entre as Secretarias da Administração Penitenciá-
ria (SAP), por meio da CRSC, e do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), no Salão dos Despachos do Palácio 
dos Bandeirantes, com a presença do Governador José 
Serra e do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Gilmar Mendes. 
Trata-se do maior programa de apoio ao egresso do País. 
É muito importante que, ao sair da prisão, o egresso tenha 
como se manter na sociedade por meio de uma profissão 
honesta e que teve a oportunidade de aprender.  “A certe-
za de um emprego fixo faz com que o índice de reincidên-
cia criminal do ex-preso diminua consideravelmente. Isso 
é bom para ele e para todos”, garante o Coordenador da 
CRSC, Mauro Rogério Bitencourt.

Trabalho que recupera

Edris Queiroz é ex-professor universitário formado em 
ciências biológicas e foi preso em 2004, condenado à re-
velia, por participação de um roubo em 1990. Para ele, 
ocupar a cabeça com estudos e trabalho é fundamental: 
“Passei cinco anos privado da minha liberdade e me ar-

rependo muito das coisas que fiz. Mas enquanto estive preso, 
aproveitei meu tempo pra estudar e ensinar meus colegas reedu-
candos”, conta. Edris chegou a ler 552 livros, todos catalogados, 
e foi monitor de educação da Penitenciária José Parada Neto, 
onde cumpria pena, e ministrou aulas de inglês e informática. 
Mas ao sair da prisão enfrentou dificuldades, como o precon-
ceito, ao procurar por um novo emprego nas universidades nas 
quais já havia lecionado: “vi muitas pessoas retornarem ao cri-
me porque, ao deixarem a prisão, não conseguiram um empre-
go. Dificilmente querem empregar um ex-condenado e com o 
Pró-Egresso essa realidade irá mudar”, desabafa.

A SAP acredita que investir na capacitação profissional dos 
presos é um objetivo primordial para a reintegração plena. 
Somente nos últimos três anos (de 2007 a setembro de 2009) 
4.006  receberam qualificação em diversos cursos. Neste mes-
mo período, 2.425 conseguiram se inserir no mercado de traba-
lho. O Pró-Egresso irá solidificar essas ações, pois visa estimu-
lar ainda mais a reinserção dos reeducandos das penitenciárias 
paulistas, por meio de programas da SERT, como o Emprega 
São Paulo (intermediação de mão de obra) e o Programa Esta-
dual de Qualificação Profissional (PEQ). Sem contar que, a par-
tir de agora, os órgãos estaduais poderão exigir 5% do número 
total de vagas aos ex-detentos das empresas vencedoras das lici-
tações de obras e serviços. 

Recém lançado, o projeto contou a abertura de 1 mil vagas 
para egressos oferecidas pelo  Sindicato das Empresas de Asseio 
e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC). “Com todas as 
parcerias e programas que a SAP promove, o Pró-Egresso é mais 
um na luta para recuperar o homem preso”, comemora o secre-
tário da SAP, Lourival Gomes. 

Para o Governador José Serra,”o programa parte de uma pre-
missa fundamental: a crença na possibilidade de recuperação 
das pessoas. A gente tem que acreditar na possibilidade de re-
cuperação deles”. Opinião muito parecida com a de Edris, que, 
como alternativa para conseguir um emprego e o desejo de aju-
dar pessoas que também já estiveram presas, fundou a ONG Ins-
tituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente (IBIMM) que em-
prega egressos para trabalharem como auxiliares de escritório, 
pedreiros e ajudantes gerais, além de capacitá-los, em parceria 
com a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP), 
para atuarem como monitores ambientais: “são iniciativas as-
sim que levam esperança às famílias dos egressos, pois elas en-
xergam que a sociedade e o Governo ainda acreditam neles e, 
isto é muito bom! Às vezes as pessoas erram, mas elas merecem 
uma segunda chance”, conclui.

 por Joice Rodrigues



Selo de qualidade
Única unidade prisional a integrar a Rede 

de Pontos de Leitura do Ministério da Cultu-
ra (MinC), a Sala de Leitura Cora Coralina, da 
PFB,  é um desdobramento do Projeto “Leitura 
Ativa” que é desenvolvido na unidade desde 
fevereiro de 2005 pelos então alunos de bi-
blioteconomia e ciência da informação da 
Fundação Escola e Política de São Paulo 
(FESPSP), Durvalino Peco e Wagner Paulo da 
Silva.  O Leitura Ativa acontece semanalmente 
com inúmeras atividades, como indicações e 
discussões sobre obras literárias, palestras de 
autores, oficinas de escrita, cinema e teatro. 

Até dezembro de 2009 o projeto teve o patro-
cínio da Pastoral Carcerária. Para o ano de 2010, 
ele recebeu o apoio da Secretaria de Estado da Cultu-
ra, que através da FESPSP está contribuindo com R$ 70 
mil para a manutenção anual do projeto. 

Premiado pelo MinC em quarto lugar no “I Concurso Pon-
tos de Leitura – Edição 2008, Machado de Assis”, concor-
rendo com espaços de todo o Brasil, a Cora Coralina recebeu  
em outubro deste ano um kit composto por 650 títulos, um 
mobiliário básico e um computador com impressora. Além 
disso, os desenhos de duas reeducandas da unidade irão in-
tegrar um projeto internacional de bibliotecas nas prisões. 
(ver box ao lado) 

Na PII de Bauru, graças a uma parceria do Instituto Eco-
futuro com a Funap, os reeducandos e seus familiares têm 
acesso a um espaço de leitura com 4 mil obras, além da re-
alização de palestras, leituras dramáticas e cursos literários. 
A Penitenciária Feminina de Sant´Ana recebeu da Editora 
Paulus  4 mil títulos, além de ter capacitado educadores da 
unidade para serem agentes de estímulo à leitura.

Rompendo barreiras
Mesmo nas unidades de detenção provisória, que 

pela rotatividade de sua população têm dificuldades 
para realizar projetos mais permanentes, as salas 
de leitura são espaços para a vivência de manifes-
tações culturais. No CDP de Diadema acontecem 
rotineiramente rodas de leitura, concursos de reda-

ção e até saraus, com leitura de textos dos presos e de 
outros autores.

O CDP de Vila Independência inovou para faci-
litar o  acesso aos livros da Sala de Leitura 

“ASP Guarehy Salvador de Souza”. A cada 
15 dias, o monitor, junto com um funcio-
nário, repassa para as celas uma lista com 

o acervo disponível para empréstimo. Os pre-
sos escolhem os títulos, indicando seu nome, raio 

e cela. Os livros são entregues em cada cela e podem 
ser renovados caso não haja reserva.  São 2,7 mil títulos, 

com 260 empréstimos mensais. 
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Assistência Carcerária

Letras que 
libertam

“Quando entro nesse espaço, eu entro em outro 
mundo”. A frase é de uma das reeducandas da 
Penitenciária Feminina do Butantã (PFB), mas 

também pode ser dita por milhares de presos nas unidades 
da SAP. Acreditando na capacidade transformadora do hábi-
to de ler, a SAP buscou parcerias com outros órgãos da admi-
nistração pública e instituições não-governamentais e inves-
tiu na abertura de salas de leitura. Elas são assim chamadas 
por terem como responsável um reeducando monitor, devi-
damente capacitado e que recebe salário da Fundação “Prof. 

O trabalho com salas de leitura é uma ação 

prioritária para a ressocialização dentro do 

sistema prisional paulista

D ois desenhos de reeducandas da Penitenciária Feminina do 
Butantã irão integrar o blog  www.libertree.eu, de Gerard Pes-

chers, presidente da Associação Alemã de Bibliotecas em Penitenci-
árias.  

Peschers também é diretor da Biblioteca do Presídio de Münster, 
escolhida em 2007 como a melhor biblioteca da Alemanha. Desde 
que ganhou o prêmio, Peschers viaja o mundo divulgando seu tra-
balho. Inspirado em um sonho que teve, resolveu também montar 
um blog com desenhos de presos do mundo todo. Todos deveriam 
retratar a mesma imagem: uma árvore plantada em um muro cujos 
frutos seriam livros.  Através do Instituto Goethe, que intermediou o 
contato da PFB com Peschers, os desenhos das reeducandas da PF do 
Butantã ganharão o mundo.

além dos muros da prisão

Dr. Manoel Pedro Pimentel” de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP).

São atualmente 141 salas de leitura em 110 unidades do sistema pri-
sional paulista. O acervo médio de cada sala é de quatro mil livros e elas 
atendem diretamente a mais de 27 mil presos. Atualmente, as principais 
parcerias para abertura de salas de leitura são a Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo, o Instituto Ecofuturo, o Instituto Oldemburg 
e a contribuição de editoras e sociedade civil. Os livros adquiridos pela 
FUNAP, também ajudam a completar o acervo das unidades, que têm 
autonomia para receber doações. 

Mariana Borges
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Assistência Carcerária

É a vegetação que fica nas margens de rios, 
riachos e córregos e tem grande importância na 
preservação fluvial, pois fixa o solo evitando o 
assoreamento, além de ser habitat de várias es-
pécies vegetais e animais.

12 mil árvores
Entre novembro de 2008 – quando teve 

início – e maio de 2009, os 101 reeducandos 
que receberam capacitação plantaram cerca 
de 12 mil árvores de mais de 67 espécies na-
tivas como ipês, jatobás, embaúbas, amareli-
nho, canelas, goiabeiras e cedros. Os presos 
também plantaram feijão, milho e gramíneas 
sem retirar a mata nativa, utilizando técnicas 
de agroecologia. Com isso demonstram que é 

possível utilizar economicamente a área, sem necessidade de desma-
tamento.

Os reeducandos participantes passaram por uma rigorosa seleção 
e receberam capacitação técnica para manejo e desenvolvimento dos 
trabalhos de reflorestamento e plantio, sem agredir a natureza. Cada 
um recebeu parte de um salário mínimo, pago pela Secretaria do Meio 
Ambiente, através de contrato coma Funap, além de terem um dia des-
contado do total da pena, a cada três trabalhados, conforme determina 
a Lei de Execuções Penais.

Além de colaborar para a preservação das nascentes e matas cilia-
res locais, o projeto também contribui para a profissionalização dos 
reeducandos. A capacitação também estimula o desenvolvimento de 
habilidades como trabalho em equipe e fornece subsídios à reintegra-
ção dos futuros egressos.

IPA de São José do Rio Preto representou 

o Brasil na África, com projeto de 

preservação de matas ciliares

Pequenos projetos, 
grandes resultados

N o ano em que comemora o 51º aniversário, o Insti-
tuto Penal Agrícola “Dr. Javert de Andrade” (IPA) 
de São José do Rio Preto, ganhou um presente es-

pecial: a unidade prisional de regime semiaberto teve um de 
seus projetos escolhidos para representar o Brasil no II Con-
gresso Mundial de Agroflorestas no Quênia. 

O projeto “Implantação de Sistemas Agroflorestais em 
Área de Preservação Permanente pelos Reeducandos do Ins-
tituto Penal Agrícola (IPA) de Rio Preto” foi um dos dois ga-
nhadores do concurso promovido pelo Centro Internacional 
de Pesquisa Agroflorestal, durante o VII Congresso Brasilei-
ro de Sistemas Agroflorestais, rea-
lizado em Brasília entre os dias 22 
a 26/06. O biólogo João Fernando 
Benedetti – contratado pela Secre-
taria do Meio Ambiente – idealizou 
e desenvolveu os trabalhos com os 
reeducandos, acompanhado pelos 
técnicos do instituto.

Como prêmio, Benedetti teve o 
projeto inscrito no evento interna-
cional, que aconteceu entre as dias 
24 e 28 de agosto em Nairóbi, capi-
tal do Quênia, na África Oriental.

Criado em parceria com a Fundação de Amparo ao Preso 
(Funap) – que elaborou e supervisionou o convênio/contrato 
entre as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente e de Agri-
cultura e Abastecimento de São Paulo e a SAP – o projeto 
surgiu da necessidade de proteger a mata ciliar do córrego 
Piedade e de outras nascentes e represas que existem em toda 
a extensão do IPA de SJRP. 

Jorge de Souza

mata Ciliar

Entre novembro  

de 2008 e maio de 2009, os 

reeducandos plantaram cerca de 

12 mil árvores de mais de 67  

espécies nativas

“ “
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A SAP realiza concurso para a escolha do logotipo oficial da 
Pasta e TODOS os funcionários estão convidados a enviar sua pro-
posta para construir a identidade do órgão.

Para participar, mande, via Sedex, sua sugestão de logotipos, 
aos cuidados da Assessoria de Imprensa, para o endereço:

PRAZO: serão aceitos apenas Logotipos enviados até 
às 17h do dia 9/2/2010

LEIA REGULAMENTO NO SITE:
www.sap.sp.gov.br

Secretaria da Administração Penitenciária, Av. General Ataliba Leonel, 556, 
Santana, São Paulo, SP, Cep. 02033-000, registrando no envelope 

“Concurso Logotipo da SAP”
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Incentivo aos 
Funcionários

Osistema penitenciário do Estado de São Paulo é estruturado 
por profissionais dedicados e comprometidos com a seguran-
ça e disciplina das unidades prisionais. Em um universo de 

30 mil pessoas, há uma gama imensurável de personalidades, talen-
tos e histórias de superação. É com base nesses personagens que a 
Revista SAP inicia aqui o espaço Destaques SAP, com o objetivo 
não de exaltar um ou outro indivíduo ou unidade, mas contar histó-
rias que sirvam para valorizar o tão importante e abnegado funcio-
nário da Secretaria. 

E, é claro, o espaço é aberto para sua participação. Basta enviar-
nos um email para o endereço: imprensa@sap.sp.gov.br

Em noite de gala, funcionários de duas Coordenadorias Regio-
nais foram homenageados através do Prêmio Incentivo 2009. 
Tratam-se de iniciativas independentes, realizadas nas regi-

ões Oeste, em Presidente Prudente e na Central, em Campinas, que 
premiaram funcionários das mais diversas áreas que obtiveram des-
taque nas atividades realizadas.

As categorias premiadas foram classificadas em: Colaborador 
Emérito, Mérito Administrativo e Mérito Funcional.

Funcionários da região Oeste reunidos após as homenagens

Em Campinas, evento foi sediado na Câmara Municipal

ASP Juliano Damas, da Penit. de Casa Branca executa o Hino 
Nacional com viola em Campinas

O nome do Grupo de Intervenções Rápidas (GIR) atra-
vessou o oceano no mês de novembro e, o mais curio-
so, em um evento sem ligação com presídios. A sigla 

esteve estampada no peito do lutador Marco Antonio Dib, du-
rante o Campeonato Mundial de No-Gi – uma modalidade de 
jiu-jitsu sem kimono -, realizado em Long Beach, Califórnia, 
Estados Unidos

Aos 35 anos de idade, Dib é Agente de Segurança Peniten-
ciária há 16 e, atualmente, integra a equipe do GIR da Coorde-
nadoria de Unidades Prisionais da Capital e Grande São Paulo 
(CCAP).

Dos EUA, o competidor voltou com a quinta colocação – 
comemorada diante do altíssimo nível dos lutadores mun-
diais. No entanto, o ano de 2009 foi recheado de conquistas: 
Campeão Paulista Sem Kimono (No-Gi) em São Paulo (abril); 
Vice-Campeão Sulamericano de Jiu-Jitsu Esportivo em Cabo 
Frio, RJ (julho); Campeão Brasileiro Sem Kimono (No-Gi) no 
Rio de Janeiro (outubro) e em novembro, a terceira colocação 
no Campeonato Sulamericano de Jiu-Jitsu em Florianópolis, 
SC.

Além do excelente desempenho nas competições, Dib tenta 
aplicar os ensinamentos do esporte em seu dia-a-dia profis-
sional. Para isso, integra a equipe da Escola de Administra-
ção Penitenciária (EAP), onde há 12 anos ministra aulas em 
técnicas de defesa pessoal e uso de algemas, inclusive para 
o próprio GIR. “Isso faz com que eu tenha alunos e amigos 
espalhados em todo o Estado”, afirma Dib, que tem apoio da 
escola e da CCAP para participar das competições. O patro-
cínio é da seguradora Mapfre, sendo que ele integra a equipe 
Brazilian Top Team, uma das mais conceituadas do mundo.

Fica a pergunta: já que trata-se de uma modalidade espor-
tiva independente e já com um patrocínio garantido, qual o 
motivo de utilizar a camiseta do GIR durante as lutas? “Pelo 
simples fato de que tenho orgulho do que faço, e não esqueço 
de onde eu sou.  Um ensinamento que tive com o agente vete-
rano, chamado Guilherme Rodrigues”, finaliza.

Garra na profissão 
e no esporte
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Tutor acompanha atividade no curso de PDG, 
durante aula através de videoconferência

Sem

Limite
s

Servidores da SAP recebem 
qualificação e aperfeiçoamento 
através de videoconferência

salas de videoCoNferêNCia iNstaladas

A raraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, 
Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão 
Preto, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio 

Preto, Sorocaba, Taubaté, Osasco, Cefor (Centro de Formação e 
Desenvolvimento dos Trabalhadores da Saúde) Vila Mariana - 
SP, Franco da Rocha, Pirajuí, Carandiru (Sede SAP), Presidente 
Venceslau, Maceió.

Ao todo, 23 pólos em São Paulo e um 
em Maceió (AL), receberam as imagens 
das aulas geradas a partir de um estúdio 
localizado na sede da Fundap, de onde 
os professores respondiam dúvidas dos 
alunos, ao vivo e para toda a rede. A eta-
pa de videoconferência teve duração de 
24h aula e ocorreram nos dias 26/11, 4, 
11 e 18/12, das 9h às 17h30. As outras 
oito horas que completam a carga foram 
feitas em ambiente virtual de aprendi-
zagem. Nessa etapa, os participantes fa-
zem exercícios pela internet, no site da 
fundação.

Para viabilizar a interação entre a 
central e os pólos, foram instalados 

equipamentos de última geração, em 
unidades prisionais da SAP, de onde 
os servidores inscritos acompanharam 
as aulas e interagiram com professores 
e demais pólos. A Fundação Vanzolini 
se encarregou da instalação e operação 
dos equipamentos de videoconferência. 
A novidade foi uma forma encontrada 
pela EAP, para alcançar o maior núme-
ro de servidores, em um menor espaço 
de tempo, sem perder a qualidade dos 
conteúdos de qualificação profissional 
apresentados, além de gerar economia 
para os cofres públicos com transporte e 
hospedagem para os funcionários.

Por se tratar de matérias relaciona-

das à administração pública, como um 
todo, funcionários de várias outras se-
cretarias participaram do curso. Somen-
te no pólo instalado na sede da SAP, no 
Carandiru havia representantes da saú-
de, transporte, educação, meio ambien-
te, entre outras. Destaque para um pólo 
instalado em Maceió (AL), que também 
participou do curso.

Gestão Pública de São Paulo, em parceria com a SAP e tem como objetivo apresentar o processo de produção das políticas públicas e 
seus desafios no contexto histórico e institucional, destacando a fase do planejamento da perspectiva da gestão por resultados e dos 
seus instrumentos. Ou seja: os participantes conhecem o processo de desenvolvimento do Estado e as políticas públicas, inclusive 
detalhes do planejamento orçamentário.

Aprendizado

N a medida em que aumenta a população carcerária no 
Estado de São Paulo, aumenta também a busca da SAP, 
através da Escola de Administração Penitenciária (EAP) 

em melhor qualificar seus funcionários para atenderem a demanda. 
Com esse fundamento a pasta pretende oferecer vários cursos de 
formação e aperfeiçoamento através de videoconferência. O primei-
ro aconteceu neste final de ano e envolveu pessoal de unidades pri-
sionais e departamentos em várias cidades do Estado.

O curso, denominado “Programa de Desenvolvimento Gerencial 
Semi-Presencial (PDGSP)” é desenvolvido pela Fundação do De-
senvolvimento Administrativo (Fundap), vinculada à Secretaria de 

Jorge de Souza



Sem

Criatividade e prevenção. Esses dois termos fizeram a diferença no Centro de Detenção Pro-
visória  (CDP) de Ribeirão Preto, a partir da iniciativa de dois funcionários: Marcelino de Assis 
e Liverci Ribeiro Junior. O primeiro é Auxiliar de Enfermagem e produziu todo o texto de uma 
cartilha de prevenção à tuberculose (TB). O segundo é Agente de Segurança Penitenciária e foi o 
responsável pela ilustração do material.

A proposta foi enviada à Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, que aprovou de 
imediato e providenciou o patrocínio e elaboração de 10 mil exemplares da cartilha. 

A informação é essencial para a prevenção da TB e, no caso específico da cartilha, ela vem 
numa linguagem totalmente adaptada para a população carcerária. Um grande exemplo a ser 
seguido!

Funcionários produzem cartilha

Um olhar feminino sobre a Segurança 
Diretoras de Segurança e Disciplina de unidades prisionais da 

SAP em São Paulo, Campinas, Tremembé e Ribeirão Preto esti-
veram no Rio de Janeiro, em novembro, para participar do Semi-
nário Mulher e Direitos Humanos.

O evento faz parte do projeto Abrindo Algemas, conduzido 
pelo Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher, 
no RJ. O foco das discussões foi a essencial necessidade de ca-
pacitação de funcionárias do sistema penitenciário, através do de-
senvolvimento de habilidades, conhecimento e compreensão dos 
conceitos de direitos humanos.

As participantes aprovaram a iniciativa e puderam trocar ex-
periências com diretoras de presídios do Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Minas Gerais.

Solenidade realizada em novembro de 2009 
marcou um grande passo para a Coordenadoria 
de Unidades Prisionais da Capital e Grande São 
Paulo: a inauguração de sua nova Sede.

Moderno e totalmente reestruturado, o 
prédio foi entregue em um evento que teve a 
presença dos secretários da Administração 
Penitenciária, Lourival Gomes e da Segurança 
Pública, Antonio Ferreira Pinto. 

“É uma grande conquista que só contribui 
para a realização dos trabalhos nos presídios da 
Capital”, afirmou o Coordenador Hugo Berni 
Neto, durante discurso emocionado. 

CCAP ganha 
nova Sede 

Dois pequenos filhotes de pássaros são 
flagrados na Sede da SAP, cantando a espera 
da mamãe, que virá com o tão esperado ali-
mento.

É nesse clima de compaixão da natureza 
que nós, da Revista SAP, desejamos a todos  
funcionários e leitores um Ano Novo repleto 
de amor e carinho.

...Na Sede SAP 
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