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LOURIVAL GOMES 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

 Mais uma vez, outro ano está próximo do seu fi m. O mês 
de dezembro é o último mês do calendário. Talvez seja por isso 
que há o jargão popular de que “os últimos serão os primeiros”.
Digo isso porque é em dezembro que nasceu Jesus Cristo; é em 
dezembro que se comemora o Natal; é em dezembro que as pesso-
as se confraternizam é em dezembro que os seres humanos trocam 
abraços e palavras e desejam, um ao outro, as maiores felicidades 
e ainda, nessa época, perdoam os desafetos e agradecem a tudo 
de bom que conseguiram; é o mês de dezembro que dá adeus 
ao ano que fi nda e boas-vindas ao ano que iniciará. Portanto, 
dezembro, embora seja o último mês do calendário, na realidade 
é o primeiro pela sua importância, pela sua representatividade e 
pelo simbolismo que nos traz.
 E nesse mês festivo, de bastante calor humano, quero mais 
uma vez, agradecer a toda a família penitenciária. Neste ano, a 
exemplo dos que já se passaram, não faltou dedicação, abnegação, 
espírito público e lealdade de nenhum dos servidores que atuam no 
sistema penitenciário paulista. Se erros houveram, sem a vontade 
de comete-los, muito provavelmente foram em razão da enorme 
vontade de acertar. Mas, se erros dolosos foram praticados, tais 
foram perpetrados por aqueles poucos, muito poucos, que sequer 
deveriam integrar nosso meio. Mesmo vivenciando a superlotação 
carcerária, nosso maior problema, os resultados obtidos foram 
expressivos.
 No meu modo de entender, se o sistema penitenciário fosse 
o calendário que registra a passagem dos dias e dos meses, tenho 
a plena certeza de que cada um de nós simbolizaria cada mês. 
Nossa missão não está restrita aos meses de janeiro ou dezembro. 
Nossa missão é desenvolvida de janeiro a dezembro, todos os 
minutos de cada hora, todas as horas de cada dia, todos os dias 
de cada mês e todos os meses de cada ano.
 Felicidades, saúde, paz e proteção de Deus a toda família 
penitenciária. Boas festas.
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Mariana  MoriMura

As portas do Centro de Progressão Penitenciária 
(CPP) de São Miguel Paulista foram abertas aos cabelei-
reiros, maquiadores e manicures, que entraram na unidade 
com uma missão: maquiar, pentear e produzir o look de 17 
reeducandas para brilhar na passarela.

Com roupas, cabelo e maquiagem impecáveis, essas 
mulheres desfilaram no CPP Fashion Day, realizado em 
01/07, no próprio presídio. O objetivo do evento foi, segundo 
a direção da unidade, dar visibilidade a pessoas invisíveis 
e elevar a autoestima de cada mulher encarcerada.

O desfile foi um sucesso e cumpriu seu propósito. 

contemplada com uma 
encenação teatral e com 
uma dinâmica que emo-
cionou a todos os pre-
sentes. “Passamos por 
uma transformação para 
ver que somos o que 
queremos ser, não só 
por fora, como interior-
mente”, declarou a sen-
tenciada Marcela Lobo 
dos Santos.“Minha autoestima foi 

renovada, me senti mais 
bonita, confiante e segura. 
Foi muito bom receber elo-
gios”, contou a sentenciada 
Leimara Cristiane Alves da 
Silva. “Um lindo presente; 
foi o que significou para 
mim. A cada atividade 
era como se eu estivesse 
desembrulhando uma cai-
xa e quando terminei, lá 
estava eu: radiante e linda”, 
emocionou-se a participan-
te Marina Clekovic.

Ainda mais im-
portante do que ficarem 
mais bonitas, as detentas 

sentiram-se aceitas. “O evento mostrou que nem todos da 
sociedade têm preconceito contra nós, reeducandas”, afirmou 
Dayane Torres dos Santos. “Ser tratada como gente comum, 
e não como presa, é muito bom. Me senti uma princesa”, 
completou Erica Gomes da Silva.

O CPP Fashion Day foi idealizado pela entidade re-
ligiosa Fundação Comunidade da Graça, juntamente com as 
diretorias de reintegração social e de segurança e disciplina 
do presídio.  O vestuário utilizado pelas participantes foi 
fornecido pela coordenadora de moda Karen Brandoles, que 
declarou que a coleção é baseada no amor que transforma. “A 
ideia é quebrar paradigmas. Essas mulheres que estão afasta-
das da sociedade, fora dos padrões impostos pela moda, são 
reais e precisam ser vistas como mulher”, explicou.

Além do desfile, toda a população carcerária foi 

O diretor da unidade, Felipe Oliveira Lisboa Goes, in-
formou que há intenção de realizar outros eventos semelhan-
tes ao CPP Fashion Day, que busquem valorizar a dignidade 
das reeducandas como seres humanos e que essas atividades 
costumam ocorrer próximo a datas comemorativas. 

Luuuz na passarela, que lá vêm elas!!!
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Muitos campeões vêm se destacando em várias 
modalidades. A Secretaria da Administração Peniten-
ciária (SAP) está com um elenco de funcionários em 
competições esportivas de deixar o pessoal do ramo 
com “dor de cotovelo”!

 Trabalhando na Penitenciária de Avanhandava 
temos um campeão de Jiu-Jitsu. É o Agente de Segu-
rança Penitenciária (ASP) Jair Sturaro, integrante da 
Célula de Intervenção Rápida (CIR). Em 25/3, o lutador  
disputou e venceu a 3ª Etapa Seletiva para chegar à 
final, na cidade de São Carlos – São Paulo.

 Sturaro sa-
grou-se campeão esta-
dual na categoria meio- 
pesado na faixa azul, 
no dia 28/4. A final do 

Campeonato Paulista 
de Jiu-Jitsu foi promovi-

da pela Federação do 
Estado de São 

rosana Tenreiro alberTo

Funcionários do sistema prisional paulista vêm se destacando 
nos esportes e colecionando títulos

Revista SAP4
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da Penitenciária “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiros Cintra” 
ficou em 1º lugar nas duas categorias. 

 A premiação aconteceu em 27/5, durante o “5º 
Campeonato Paulista de Kung Fu,” vinculado à Liga 
Nacional de Kung Fu (LNKF).

 Em Natal – Rio Grande do Norte, o ASP Marco 
Aurélio Campos dos Santos fez bonito durante o 11º 
Campeonato Brasileiro de Musculação Atlética, na 
categoria de 1,79 m.

 O evento ocorreu em 19/5 e mais um título 
conquistado por servidor da SAP, dessa vez, a unidade 
prisional prestigiada é a Penitenciária “Dr. Antônio de 
Souza Neto” de Sorocaba; O atleta Santos também foi 
vice do sul-americano. 

 Outra conquista ficou por conta do funcionário 
João Cláudio Ferreira de Moraes (Diretor de Serviço 
do Núcleo de Inclusão), conhecido como “Cebola”, da 
Penitenciária de Parelheiros. Ele venceu o “XVI Cam-
peonato Brasileiro de Atletismo Master”, realizado na 
cidade de Porto Alegre – RS, no final do mês de junho 
de 2012.

 O primeiro lugar foi na modalidade “Salto em 
Altura”, categoria M35 (livre) e o funcionário já teve 
outras grandes participações: sagrou-se campeão dos 
Jogos Regionais de Atletismo, em 2011, no município de 
Itapetininga e obteve também o Troféu Brasil de Atletis-
mo Master, realizado  no município de Campinas, com 
a marca de 1,85m passando a dividir com outro atleta o 
recorde nacional dessa modalidade de salto.

 Parabéns aos esportistas da SAP, que em todos 

os momentos de competição e em diversos lugares do 
mundo, nunca esconderam a função que ocupam, pelo 
contrário é sempre com orgulho que divulgam e enalte-
cem os seus trabalhos no sistema prisional.

Paulo (Fesp).
 Em Tremem-

bé, o destaque é para 
o Agente de Escolta e 
Vigilância Penitenciá-
ria, Cleverton Tavares 
Rodrigues, que parti-
cipou em duas moda-
lidades: Luta Clássica 
e Combate Tui Shou, 
ambas de categoria 
adulto avançado , até 
80 kg.

 “Para nossa 
alegria”, o funcionário 
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Arte e moda es- tão muito próximas 
nos dias de hoje, sen- do que ambas são 
modos de expressão cultural e refletem 
uma atitude, que co- munica e traduz 
uma expressão. 

O Centro de Ressocialização 
Feminino (CRF) de São José dos 
Campos come- morou em maio, 
o  pr imeiro ano do projeto 
“Trilha Arte Factu”,  uma 
p a r c e r i a da unidade 
prisional, com a psicóloga 
Andréa Mourão, do Proje-
to Artekula.

O sonho pes- soal, uma empresa com 
viés de negócio social, a valorização da arte 
e da cultura regional criaram o Artekula. Da 
realização desse sonho, surgiu então a base do 

Veruska alMeida

“Trilha Art Factu” utiliza material reciclado na produção 
de peças que vão de bonecas a vestidos de jornal

Mudança  de vida....
Uma egressa presa em 2004 transitou por diversas uni-

dades prisionais, cometendo várias faltas disciplinares durante o 
período de reclusão. Após ser removida para o CRF de São José 
dos Campos, a fi m de ser aproximada da família, foi envolvida 
pelo projeto “Trilha Arte Factu”. 

Com dedicação exclusiva e as orientações da psicóloga, ela 
pode ver nascer em si um dom que desconhecia, o de elaborar es-
culturas com argila. A partir dessa nova experiência, confeccionou 
todos os personagens do Presépio de Natal em 2011, um mosaico 
com tema natalino, além da decoração do CRF, tudo produzido 
com pets, tampas de garrafas e latas de refrigerantes.

Com esse trabalho, foi convidada para participar 
da Feira dos Figureiros de São José dos Campos, contudo, 
não houve tempo hábil para solicitar autorização Judicial. 
Agora, em liberdade, a ex-reeducanda está se mobilizando 
para criar uma cooperativa de reciclagem e um brechó chi-
que, com o fi m de ajudar as futuras egressas e até mesmo 
os familiares.                 

“Trilha Arte Factu”, uma trilha feita com arte. Na “arte”, 
a criação, a expressão singular de cada uma; na “trilha”, 
um caminho a ser construído. “Um caminho com obstá-
culos, com difi culdades, mas com possibilidades a partir 
do ‘nada’ ou do ‘quase nada’, explica Mourão.

Apresentado à unidade no início de 2011, o 
projeto nasceu, na visão de Andréa, ante a necessidade 
de se inovar o olhar que é lançado sobre as pessoas 
que vivem em situação de cárcere ou posteriormente 
egressas e assim possibilitar transformações signifi cati-
vas visando romper paradigmas de exclusão, ainda tão 
cristalizados. 

“Com um novo olhar é possível construir mais 
oportunidades de efetiva socialização, inclusão, respon-
sabilização, empregabilidade e geração de renda, partes 
que passaram a ser foco do projeto que visa que uma nova 
marca seja impressa, sobrepondo a marca estigmatizada”, 
expôs Mourão. 

Foto: Andrea Mourão
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Mais de 50 reeducandas já participaram da oficina, que 
procurou atender presas que realmente estivessem dispostas 
a se envolver com a experiência e com o que ela lhes traria 
como benefício pessoal.  Os trabalhos são realizados uma vez 
por semana, durante uma hora e meia e usam apenas material 
reciclado. 

Nos primeiros trabalhos foram confeccionadas bone-
cas e em seguida roupas de jornal que acabaram por levar à 
produção do “I CRF Trilha Fashion Day”. O segundo evento 
ocorreu em junho e, além da inspiração na natureza, teve 
como marca registrada a criatividade das presas e preocupação 
com a questão da sustentabilidade. Cada reeducanda-modelo 
produziu o próprio vestido apresentado ao público.

Com os objetos que, nada mais eram do que garrafas 

pet, jornal, restos de tecidos e arames, o processo de produção 
das peças através da reciclagem proporcionou às participantes 
a oportunidade de verem a si mesmas como renovadas. O 
projeto levou as detentas ao resgate de suas histórias e sonhos, 
podendo construir assim, novas possibilidades de escolhas. 
“É preciso que a sociedade observe o que vem jogando fora, 
sob o risco de se descartar um ser humano que pode ser 
ressocializado”, ressalta a diretora da unidade, Eliana Maria 
Giuseppa Capostagno. 

Ainda para a diretora, a experiência está sendo muito 
positiva, pois elas se sentem úteis e reconhecidas pelo trabalho 
que estão desenvolvendo, passando a se preocupar mais com 
o futuro e como poderão enfrentar as ruas sem voltarem a se 
envolver com a criminalidade. 

Foto: Andrea Mourão

Foto: Andrea Mourão



Revista SAP8

“O Sistema Penitenciário e a população carcerária 
vivem sob as críticas da sociedade, porém, elas terão 
que retornar às ruas. E o que poderá ocorrer se todas as 
portas se fecharem? As penas no Brasil não são perpétuas 
e um dia elas terão a liberdade, com o direito de serem 
recolocadas em trabalho. Ações semelhantes a essa são 
de suma importância para a autoestima dessas mulheres e 
para seu retorno à sociedade”, fi naliza Capostagno.

O trabalho das reeducandas não foi construído ape-
nas com jornais, mas com histórias, ideias e sentimentos. 
A junção de uma diversidade de materiais, a delicadeza 
das criações desenham a arte através da afi rmação e 
individualidade de cada presa. Toda arte tem sua 
verdade e essa só poderá ser entendida plenamente 
entrando no mundo das artistas.

Para a idealizadora, o Trilha, passou a 
oferecer algo para levar para casa, ou seja, an-
tes do Trilha pouco da experiência enquan-
to presa era compartilhado com a família. 
Após o Trilha as fotos, as experiências, as 
criações, as descobertas dos talentos pessoais, 
o reconhecimento do talento em si e no outro, 
passaram a ser motivo de compartilhamento. 

“Os benefícios não são somente para 
elas, mas para mim, para todas nós. Não há 
o eu e o outro isolado de mim, nesse siste-
ma. Há o nós. E o que as afeta, de alguma 

maneira respingará em mim. Se quero me proteger, 
preciso proteger. Se quero ter oportunidade, preciso dar 
oportunidade. É preciso dar condições a essa população, 
como também estudo, saúde, trabalho, educação e cultura 
para que outras não precisem passar por isso”, exalta 
Mourão.

Atualmente existe um processo de criação de 
“Bijuterias Sustentáveis Conceituais” e na confecção de 
expositores para uma mostra dessas peças conceituais. 
Utilizando de diversos materiais recicláveis, estão cons-
truindo de maneira coletiva ou individual, diferentes 

peças (brincos, pulseiras, gargantilhas, colares, aneis 
e outros acessórios). O objetivo é que o resultado 
desse novo processo circule em diferentes espaços 

além das grades.
O projeto “Trilha Art Factu” deverá 

continuar em 2013, deixando um gostinho de 
quero mais em todos aqueles que puderam 
participar dos eventos e experiências apre-
sentados por essas mulheres.

A psicóloga Andréa foi convidada em 
2011 pela Coordenação do Curso de Psicologia, 

a apresentar o projeto “Trilha Arte Factu”, 
na Semana de Psicologia da Universidade 
Paulista (Unip) de São José dos Campos. O 
evento contou também com a participação 
das reeducandas.

Foto: Andrea Mourão
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 A Padaria Artesanal é um projeto do Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) e tem 
como objetivo oferecer capacitação profissional às reedu-
candas.

 No dia 28/9, às 14 h, o Secretário da Administração 

 Penitenciária Feminina I “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de 
Tremembé foi a 5ª Unidade contemplada

rosana Tenreiro alberTo

 No curso são ensinadas téc-
nicas básicas para o preparo de pães 
artesanais. As receitas são simples e 
elaboradas a partir do aproveitamento 
de vegetais, como hortaliças e frutas. 
São dez tipos de pães: integral, de 
cenoura, de maçã, de batata, caseiro, 
recheado com frios, de forma, de fubá, 
de mandioca e rosca doce.

 O programa Padaria Artesanal 
existe desde 2001 e está presente em 
outras unidades prisionais femininas, 
como a de Tremembé II, Tupi Paulista, 
Pirajuí, além da ala feminina do Hospi-
tal de Custódia e Tratamento Psiquiá-
trico I de Franco da Rocha.

Penitenciária, Lourival Gomes, 
e a presidente do Fussesp, Lu 
Alckmin, inauguraram a Padaria 
Artesanal na Penitenciária “Santa 
Maria Eufrásia Pelletier” de Tre-
membé. 

 Equipada com forno 
de aço inox, batedeira, liquidi-
ficador, balança e assadeiras de 
alumínio, durante um mês, o 
curso capacitou até 15 detentas. 
Essas pessoas se tornaram mo-
nitoras e ficaram encarregadas 
de retransmitir o aprendizado às 
demais reeducandas da peniten-
ciária.

 “Tenho como objetivo levar as padarias artesanais 
para todos os presídios do Estado de São Paulo, assim os 
reeducandos terão a oportunidade de se capacitarem, ter uma 
alimentação mais saudável e gerar economia para o Estado 
ao produzir seu próprio alimento”, afirmou Lu Alckmin 
durante a cerimônia.

Foto: Veruska Almeida
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“A gente vê que 
a sociedade está se im-
portando com a gente”, 
reconhece a reeducan-
da que aguarda a vez na 
fila para atendimento. 
Assim como ela, as de-
mais 722 mulheres que 
compõem a população 
prisional do Centro de 
Progressão Penitenciá-
ria (CPP) Feminino do 
Butantan tiveram um 
dia especial, em que 
se sentiram mais do 
que nunca valorizadas.  
“Eu acho um projeto 
muito legal e que faz 
com que a gente se 
sinta um pouco mais 
cidadã aqui”, comple-
menta a futura egressa. 
O comentário foi feito 
na primeira edição do 

de nascimento. Como explicou Ana Clara de Miranda 
Moreira, do CIC Casa da Cidadania: “O ponto de 
partida é a certidão de nascimento ou de casamento 
para ela refazer os demais documentos”. Segundo 
os profissionais da Casa da Cidadania, a maioria das 
reeducandas não tinha certidão de nascimento e não 
sabia dados de cartório. “Há pessoas que não sabem 
nem a data de nascimento, nada, nada”, lamenta 
Moreira.

Isabela Oliveira Menon, diretora Técnica da 
Casa da Cidadania, salienta que a identificação desses 
dados só foi possível através dos números dos RGs, 
fornecidos pela direção do CPP.  “Isso facilita na 
busca, porque a gente pede para o IIRGD [Instituto de 
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt], que é quem 
faz o RG, recuperar esses dados para a gente. Quem for 
de São Paulo, a gente consegue facilmente. Quando é 
de outro estado, se tiver o número do RG a gente vai 
tentar fazer com o instituto de identificação de cada 
estado o levantamento de dados da certidão”. 

Mariana  borges

“Jornada da Cidadania”, projeto realizado no dia 04/08 
no Centro de Progressão Penitenciária Feminino “Dra. 
Marina Marigo Cardoso de Oliveira” de Butantan. 

O “Jornada da Cidadania”  já é realizado mensal-
mente pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 
através do Centro de Integração da Cidadania (CIC), em 
regiões periféricas do Estado de São Paulo. Trata-se da 
prestação de serviços públicos itinerantes para população 
de baixa renda. Só em 2011 foram realizadas 10 jornadas 
da cidadania, com 97 mil atendimentos.

A iniciativa inédita de promover uma jornada 
dentro de uma unidade prisional surgiu do diálogo 
entre a Secretaria da Justiça, Defensoria Pública do 
Estado e a SAP, através da direção do CPP Feminino 
do Butantan. A iniciativa deu tão certo que em 2013 
serão promovidas novas jornadas em outras unidades 
prisionais do Estado. 

Os números – Na primeira edição no CPP 
Feminino do Butantan foram mais de 4, 7 mil atendi-
mentos, 114 só para solicitar a segunda via de certidão 

Parceria entre SAP e Secretaria dazzzz Justiça promove atividades 
de valorização da autoestima, cuidados com a saúde e retirada de 

documentos em unidades prisionais.
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Para a reeducanda “Dri-
ca”, o posto do CIC na Jornada 
da Cidadania foi a oportunida-
de para começar de novo: “Eu 
pretendo tirar todos os meus 
documentos, porque não tenho 
nada. Agora vou ter que tirar 
CPF, Carteira de Trabalho, o 
meu RG que eu tirei quando 
tinha 13 anos; agora, eu tenho 
que renovar. Tudo eu vou ter de 
fazer de novo. Nunca votei...eu 
vou ter que retomar minha vida 
do zero, recomeçar de novo”, 
planeja.

Para dar apoio a esse pú-
blico que precisa retomar sua vida 
após o cumprimento de pena, a 
Central de Atendimento ao Egres-
so e Familiares (Caef) de São Paulo e Região Metropolitana de 
São Paulo também estava com um balcão de atendimento na 
Jornada. Um dos mais concorridos, como fala Márcia Heleno, 
diretora da Caef: “A procura foi bem significativa, teve um 
momento que ficou um tumulto, mas foi bacana. A gente pôde 
orientar várias pessoas; aqui tem todas as informações, tanto do 
auxílio reclusão, quanto da central. Esclarecemos que ela saindo 
da prisão, terá todo o apoio da central, será encaminhada para cur-
sos, para tirar documentação, para o mercado de trabalho”. 

A Defensoria Pública também esteve presente com um 
estande dando orientações sobre os direitos das presas; 108 re-
ceberam orientação jurídica específica. 

Atividades valorizaram a autoestima – Passaram pelo 
clínico geral,  36 reeducandas. Foram feitas durante o evento, 34 
mamografias; 520 receberam orientações sobre saúde mamária 
e 97 fizeram exames de toque de mama. Foram feitos 132 testes 
de glicemia e 132 aferições de pressão arterial; 145 reeducandas 
tiveram orientação odontológica. 
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Mas nem só de documentação e exames médicos foi 
a Jornada da Cidadania. A fila de esmaltagem (pintura das 
unhas), depilação e corte de cabelo estava grande: foram 
98, 110 e 73 atendimentos, respectivamente.  A medição 
de peso e altura foi feita por 712; 163 passaram pela nutri-
cionista e 140 fizeram massagem.  

Cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar também 
faz parte da filosofia da Jornada, que na sua primeira edição 
nos presídios paulistas já demonstrou ser uma necessidade, 
como disse uma reeducanda atendida durante o evento: “Eu 
estou achando uma ótima ideia, deveria acontecer mais 
vezes; pelo menos uma vez por ano. Está sendo de grande 

benefício para a gente”. Opinião compartilhada por Márcia 
Heleno, da Caef São Paulo: “Está sendo bem interessante, 
eu acredito que tenham que ser feita em outras unidades 
também, para essa população que está dentro de presídio 
e que tem uma série de necessidades. Então, eu acho que 
esse trabalho em conjunto com a Secretaria da Justiça é 
super importante”.

A iniciativa só foi possível graças ao apoio de vários 
parceiros: Uniodonto; Centro de Integração de Educação 

e Saúde  (Cies); Unidade Básica de Saúde UBS Paulo 
VI; Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo 
(Ipem); Liga Solidária; Avon; União e Apoio no Combate 
ao Câncer de Mama (Unaccam); Escola de Cabeleireiros 
Teruya; Centro de Testagem e Aconselhamento(CTA)/
Serviço de Assistência Especializada (SAE) Butantã; CTA 
Lapa; CIC Casa da Cidadania; Instituto de Identificação Ri-
cardo Gumbleton Daunt (IIRGD); Rede Conexão; Bateria 
da Escola de Samba Gaviões da Fiel. 
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A coleta seletiva de lixo é uma forma simples e 
eficaz de contribuir com o meio ambiente, já que uma única 
ação é capaz de diminuir o índice de poluição do solo e rios. 
Para incentivar os servidores a cooperar com a sustentabi-
lidade do planeta, a Penitenciária “Dr. José Augusto César 
Salgado” (PII) de Tremembé instalou ecopontos em suas 
dependências, destinados à coleta de resíduos sólidos se-
lecionados e provenientes da separação domiciliar.

A inauguração do primeiro ecoponto ocorreu em 
04/06, no pavilhão de reciclagem, durante a comemoração 
da Semana Nacional do Meio Ambiente. Para estimular 
ainda mais a participação de funcionários e presos, ou-
tros ecopontos foram criados em setores administrativos, 
galerias e pavilhões habitacionais da unidade, onde se 
encontram recipientes para a coleta de papel, plástico, 
metal e óleo de cozinha. Apenas embalagens de vidro não 
são coletadas.

Após três meses de funcionamento dos ecopontos, 
foram recolhidos cerca de 120 quilos de materiais reciclá-
veis, sendo 70 quilos de plástico, 15 de metal e 35 de papel 
e papelão. O material é selecionado por reeducandos e, após 
ser prensado e pesado, é vendido em leilão. A arrecadação 
é destinada ao Fundo Especial de Despesa, legalmente 
constituído, que possibilita a aquisição de roupas, itens 
de higiene e limpeza, artigos esportivos e outros materiais 
para os detentos. 

“A ideia surgiu a partir de um interesse e uma ne-
cessidade pessoal, enquanto cidadão que procura colaborar 
com a preservação do meio ambiente, aliada a falta de pro-
jeto ou programa de coleta seletiva no município”, contou 
o diretor da penitenciária, Antonio Donizeti Cardoso. “A 
medida foi lançada e obteve apoio e participação ativa de 
servidores e sentenciados”, completou Cardoso, lembrando 
que o projeto não é obrigatório aos funcionários.

A iniciativa é parte integrante do projeto Instituto de 
Reciclagem de Tremembé (IRT), que também desenvolve 
ação de minimizar a quantidade de arquivos impressos, 
deixando-os guardados em pastas virtuais e imprimindo-os 
apenas quando necessário. 

Atualmente participam também do projeto, a Coor-
denadoria Regional do Vale do Paraíba e Litoral (CVL), 
as Penitenciárias I e II de Potim e a Secretaria da Fazenda, 
por meio da Regional de Taubaté, que contribuem com a 
seleção dos resíduos sólidos, recolhidos posteriormente 
pela PII de Tremembé.  O diretor Cardoso informou ainda 
que a unidade está em tentativas de implantação da medida, 
no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) 
“Dr. Arnaldo Amado Ferreira” e no Centro de Detenção 
Provisória (CDP) “Dr. Félix Nobre de Campos”, ambos 
de Taubaté.

Mariana  MoriMura

Pequenos gestos para pessoas. 
Grandes efeitos para o meio ambiente
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Pela primeira vez no sistema prisional paulista, a 
Estação Ciência da Universidade de São Paulo monta uma 
exposição dentro de uma unidade prisional. Denominada 
“Água Brasilis”, a mostra é o ponto alto de um esforço da 
direção da Penitenciária de Parelheiros na racionalização 
de custos da unidade. Também estão em andamento ações 
de modernização, como instalação de válvulas solenóides 
nos reservatórios de água (liberação e fechamento automá-
tico da rede hidráulica dos pavilhões habitacionais) e de 
redutores de vazão em todas as torneiras do presídio. 

Na abertura da exposição, realizada no dia 27/09, 
o Secretário da Administração Penitenciária, Lourival 
Gomes, explicou que a maior parte da população prisio-
nal vem de lares desestruturados, com pouco ou nenhum 
acesso à educação. Isso faz com que muitos reeducandos 
acabem desperdiçando água por pura falta de informação; 
daí a importância de ações educativas como aquela. 

O diretor da Estação Ciência, Professor Doutor José 
Antonio Visintin, salientou que nos 25 anos de Estação, 
era a primeira vez que eles montavam uma exposição 
dentro de uma unidade prisional. Isso, no entender do pro-

fessor, era uma mostra 
das atitudes inovadoras 
adotadas pelo Governo 
do Estado na relação 
entre cárcere, Estado e 
sociedade. Encerrando 
sua fala, Visintin colo-
cou a Estação Ciência 
à disposição para futura 
ampliação da parceria 
com a SAP, convite que 
foi acolhido de imediato 
pelo Secretário. 

E x p o s i ç ã o  - 
“Água Brasilis” mos-
tra, através de painéis, 
maquetes e outros equi-
pamentos, a história do 
uso da água no Brasil, desde os índios até os dias atuais, 
passando pelos diferentes ciclos econômicos brasilei-
ros.

Parceria entre Penitenciária de Parelheiros e Estação Ciência da USP 
promove ação educativa através de exposição montada na unidade

Mariana  borges
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A exposição tem como principal objetivo chamar a 
atenção da comunidade para a necessidade de preservação 
dos recursos hídricos e colocar este tema em discussão, 
provocando reflexões e, quem sabe, soluções que permitam 
a preservação de mananciais e a contenção do despejo de 
efluentes industriais e esgotos domésticos nas águas dos 
rios e mares.

Alguns internos da Penitenciária de Parelheiros 
foram capacitados pela equipe da Estação Ciência, para 

serem monitores da exposição. No evento de inauguração, o 
reeducando José Domingos de Souza fez um histórico para 
as autoridades presentes, da importância dos rios brasileiros 
desde a colonização do Brasil até os dias de hoje. 

As famílias dos detentos, muitas vezes carentes 
de acesso a equipamentos culturais, também têm contato 
com essa exposição e conhecem uma amostra da Estação 
Ciência e seus conteúdos, quando estão fazendo suas 
visitas. 
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Mariana  borges  &
Veruska alMeida

O Brasil tem se notabilizado nos últimos anos como 
uma das nações de maior crescimento econômico. São Paulo, 
condutor da economia brasileira, atrai todo ano milhares de 
pessoas do mundo todo em busca de um pedacinho de tanta 
riqueza produzida. Há séculos, recebemos muitos estrangeiros, 
incorporando essa massa de valores, culturas e pensamentos, 
reinterpretando-a num modo único de ser brasileiro. 

Com o agravamento da crise no exterior e o cresci-
mento do tráfi co de drogas, o Estado de São Paulo tem se 
deparado com um aumento considerável da população de 
presos estrangeiros. Exemplo disso é o aumento no número 
de europeus presos em São Paulo: de setembro de 2009 a 
fevereiro deste ano, houve um aumento de quase 38%.

A Secretaria da Admnistração Penitenciária (SAP) 
possui duas unidades prisionais destinadas a presos estran-
geiros: a Penitenciária de Itaí, exclusivamente para a popu-
lação masculina e Penitenciária Feminina da Capital, que 
tem a maior parte de sua população prisional composta por 
estrangeiras.  As equipes das duas unidades desenvolveram 
com o passar dos anos, um vasto conhecimento sobre como 
lidar com as especifi cidades desse segmento específi co da 
população prisional. 

A Revista SAP debruçou-se sobre o desafi o de retratar 
as particularidades dessas duas unidades. Como os funcioná-
rios lidam com as diferenças culturais; que atividades laborais, 
educacionais e culturais são possibilitadas a essa população 
prisional; a complexidade legal que envolve esferas do Judi-
ciário Estadual e Federal. Convidamos nosso leitor a adentrar 
conosco neste rico universo. 

Penitenciária de Itaí 
Daniele Paranhos e Marli Teresinha Furlan jamais ha-

viam imaginado que a situação política da Síria iria perturbar 
tanto a rotina da Penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da 
Silva” de Itaí. Mas as assistentes sociais logo descobriram 
que basta a TV mostrar uma nova notícia sobre ataques a 
civis naquele país, que Hussein, reeducando da unidade, entra 
em desespero em busca de notícia dos parentes. E lá vão as 
duas profi ssionais da penitenciária ligar novamente para o 
consulado para saber se os familiares dele estão bem.  

Acompanhar o noticiário internacional através do 
estado emocional dos internos da unidade virou rotina na 
vida das duas. “Tudo que acontece no mundo tem refl exo 
aqui”, explica Furlan. Quando encontram assistentes sociais 
de outras unidades, as duas se dão conta de que lidam com 
desafi os completamente distintos “Parece que trabalhamos 
em mundos diferentes”, as duas afi rmam.

A entrevista de inclusão, procedimento que é de ro-
tina em todas as unidade, é feita pelo pessoal de assistência 
social e muitas vezes realizada com auxílio de intérpretes, 
fl uentes em idiomas como russo ou coreano. Um dos prin-
cipais obstáculos para as profi ssionais de Itaí é convencer o 
novo incluso a fornecer o contato da família, para avisá-la 
em caso de necessidade “Muitos têm vergonha, mas é ne-
cessário. Os próprios companheiros de cela conversam com 
eles, que voltam para a gente com as informações”, explica 
Paranhos. 

Presídios Internacionais 
Especialização implantada pela SAP 
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Mas nem sempre o sentimento de vergonha dos presos 
é um problema. Para o Agente de Segurança Penitenciária 
(ASP) Cristiano Aparecido Ferreira, a “cara de pau” de 
alguns detentos surpreende já no momento em que eles dão 
entrada na unidade “Há aqueles que já passaram por aqui 
e dão outro nome no momento do fl agrante para a polícia. 
Eles fazem isso para responderem como réus primários e não 
como reincidente”, explica Ferreira. Porém a malandragem 
desses indivíduos não engana os agentes que trabalham 
no setor. Como todo preso é fotografado quando entra na 
unidade, os funcionários usam um aplicativo gratuito para 
comparar a foto do recém-chegado com as daqueles que já 
passaram pela penitenciária. Embora não possa ser usado 
como prova, a evidência é tão grande que o próprio preso 
percebe que é melhor falar a verdade. O uso do software é 
de grande valia: a média de inclusão mensal na unidade é de 
53 presos/mês. 

 Uma nova chance – Muitos detentos da unidade 
respondem pelo crime de tráfi co internacional de drogas. 
Além dele, o outro principal crime cometidos é furto. “Desde 
o segundo trimestre de 2009, período em que se deu início à 
crise global, notou-se um incremento incessante no número 
de presos espanhóis no Brasil, principalmente em São Pau-
lo”, destaca Rodrigo Santos Daparte, do Consulado Geral da 
Espanha em São Paulo.

Segundo Daparte, a grande maioria dos presos espa-
nhóis são “mulas” sem antecedentes criminais na Espanha 
e relatam ter aceitado a viagem ao Brasil por necessidade 
econômica. A situação é comum para outras nacionalidades 

presentes em Itaí. O diretor da Penitenciária, Mauro Henrique 
Branco, assim descreve o pensamento de muitos recém-
-chegados à unidade: “Eu saí para dar um passeio, achei que 
ia ganhar um dinheiro extra sem muitas implicações e agora 
estou vivendo uma realidade adversa, completamente fora do 
meu prognóstico de vida”. “Eles tinham consciência de que 
estavam cometendo um crime, mas a percepção deles era de 
que a possibilidade de ser pego era mínima ou que a possi-
bilidade de aprisionamento seria algo facilmente digerido, se 
acontecesse a prisão”, explica Branco. 

Cumprir pena num país estrangeiro, com leis mui-
tas vezes completamente diferentes das de sua terra natal, 
afastado da família e dos amigos, torna o cumprimento de 
pena ainda mais frustrante. Assim como as demais unidades 
prisionais da SAP, a equipe de Itaí provê atividades culturais, 
laborais e educativas. Elas são instrumentos importantes para 
fazer com que o reeducando ocupe sua mente e o período 
de cumprimento de pena de maneira útil e produtiva. Seis 
empresas possuem ofi cinas de trabalho dentro da unidade, 
produzindo bens tão diversos, que vão de semi-joias a pren-
dedores de roupas, provendo atividades laborais a 539 presos. 
A Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” emprega 
mais 36 reeducandos na confecção de uniformes, além de 
outros 14 na monitoria de projetos de educação. O mesmo 
número trabalha na ofi cina de produção de móveis a partir 
do reaproveitamento de pallets. 

Uma das que mais chamam a atenção na Penitenciária 
de Itaí é a biblioteca, criada há 12 anos. Em setembro, quando 
a Revista SAP visitou a unidade, estava sendo contabilizada 

Presídios Internacionais 
Especialização implantada pela SAP 
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mais uma doação. Com ela, o acervo aumentou dos já res-
peitáveis 13.659, para mais de 15 mil livros, de 36 idiomas 
diferentes. A média de retirada para empréstimos é de mil 
livros por mês. 

Apesar de trabalharem com uma população prisional 
diferenciada, com um maior nível de escolaridade em rela-
ção às demais unidades prisional do Estado, Fábio Denardi, 
diretor de Educação e José Aparecido Veiga Filho, agente 
de segurança responsável pela biblioteca, esforçam-se em 
estimular a leitura, facilitando ao máximo o acesso dos 
reeducandos ao acervo. 

Na Penitenciária de Itaí, cada pavilhão tem uma lista 
com todos os títulos disponíveis na biblioteca. Essa lista 
fica com um sentenciado daquele pavilhão, denominado 
auxiliar de biblioteca. Os demais presos escolhem da lista 
o que querem ler e o auxiliar separa os livros e os entrega 
a cada solicitante. 

Veiga Filho explica que eles procuram escolher 
auxiliares de biblioteca que falem pelo menos dois ou 
três idiomas; alguns deles falam cinco. Quando chega um 
sentenciado novo ao pavilhão, o auxiliar se apresenta ao 
ingressante explicando o que faz e que na biblioteca há 
livros no idioma do recém-chegado. “Nós montamos um 
sistema semanal com eles. O auxiliar passa de cela em cela 
oferecendo os livros”, revela Filho. Com a assistência de 
um dos reeducandos que trabalha diretamente na biblioteca, 
de origem búlgara, os nomes de várias obras escritas em 
idiomas do leste europeu passaram a ser escritas no catálogo 
no alfabeto cirílico original. 

As obras mais lidas estão em inglês; o segundo 
idioma mais lido é o espanhol e a língua portuguesa está 
em terceiro lugar. Assim como no resto do mundo, o autor 
brasileiro mais lido é Paulo Coelho, seguido de Jorge Ama-
do. Os best sellers de Dan Brown e John Grisham fazem 
sucesso, assim como a série Harry Potter. Todavia, clássicos 
da literatura como “O Amor nos Tempos do Cólera”  e 
“Robinson Crusoé” também são disputados, assim como 
“1808”, obra histórica sobre o processo de Independência 
do Brasil. Apesar desta última, obras de ficção e romances, 
inclusive os policiais, estão entre as preferências dos presos 
da unidade. 

Para José Aparecido Veiga Filho, os livros ajudam a 
minorar a angústia dos reeducandos “Eu acredito que a dor 
maior do indivíduo, na privação da liberdade, é a da sau-
dade. Saudade da sua terra, dos seus familiares. Então eles 
descobriram nos livros uma forma de minimizar essa dor. 
Nós acreditamos que no livro há terapia também”, reforça 
Veiga Filho.

A cultura liberta, mas também pode promover confli-
tos. Como os funcionários lidam com as diferenças culturais, 
especialmente religiosos? Com tranquilidade, explica o dire-
tor geral de Itaí: “o respeito a isso no convívio diário é muito 
grande. A questão religiosa é  de foro íntimo e a pessoa tem 
o aspecto individual preservado”. Exemplo disso é a alimen-
tação especial seguida pelos presos de origem mulçumana. 
O consumo de carne que não seja halal – de animal abatido, 
de acordo com os preceitos da religião – é proibido. Então, 
no preparo da alimentação diária, os próprios presos separam 
o alimento dos mulçumanos, não colocando carne. Assim 
como católicos e protestantes, os judeus têm a atenção de 
um sacerdote – no caso, um rabino – que vai até a unidade 
nas épocas determinadas pelo calendário religioso. 

Conhecendo outras culturas – Uma das agentes 
responsáveis pelo recebimento de correspondência da uni-
dade, Sueli Aparecida Pereira viaja pelo mundo através dos 
cartões postais: “Através dos cartões e das visitas, a gente 
conheceu muitas culturas diferentes”, confirma. Além dela, 
Ilsineia Aparecida Nene, Maria da Conceição Teruel, Cleia 
Queiroz e Priscila de Fátima Gomes formam o time de cin-
co funcionárias que cuidam de tudo que chega de fora: de 
encomendas a visitantes. Duzentas cartas são recebidas por 
dia em média; já a de visitantes é bem menor, ficando em 
torno de cinquenta visitantes no sábado e mais ou menos 
o mesmo número no domingo. Atendendo com atenção e 
cortesia, elas surpreendem aqueles que pensam que o mari-
do ou filho está sendo maltratado e muitas vezes servem de 
conselheira ou simplesmente de ombro amigo. “A gente é 
um pouquinho psicóloga, um pouquinho assistente social”, 
compara Priscila Gomes. A cordialidade está lado a lado com 
o rigor nos procedimentos. “É tudo bem claro: mantemos 
o respeito, mas temos que fazer nosso trabalho na hora da 
revista”, salienta Gomes. 



Revista SAP 19

Essa função social com relação aos visitantes vai além 
do dia de visita. Uma parte minoritária, mas significativa dos 
presos estrangeiros, já morava no Brasil e quando foi presa, 
já havia constituído família. Outros acabam criando algum 
vínculo durante a pena, embora os critérios para entrada no 
rol de visitas sejam bem rigorosos. Alguns desses visitan-
tes, por conveniência, acabam fixando residência em Itaí 
durante o cumprimento de pena do parente. Por conta disso, 
as assistentes sociais da Penitenciária estão trabalhando em 
conjunto com a rede de atendimento social local, fazendo um 
levantamento da quantidade de familiares que estão fixando 
residência na cidade. Elas já têm um trabalho estabelecido de 
parceria com os centros de Referência de Assistência Social 
de todo o Estado. 

Apesar do contato com essa diversidade de condições 
sociais e culturais, talvez a lição mais rica que a vivência na 
penitenciária de Itaí ofereça a seus funcionários é a percepção 
da igualdade entre as pessoas, independente da origem “Eu 
entendo que o universo prisional é muito rico, em termos 
de experiência e construção. E eu posso dizer que este é 
mais ainda. Ele oferece, além dessas funcionalidades, as 
diferentes culturas e mostra que ser humano é ser humano 
em qualquer local, em qualquer ponto do universo”, conclui 
o diretor.

Execução Penal de Preso Estrangeiro
O processo de execução penal tem como atores, 

o Juízo da Execução, o Ministério Publico, a defesa, que 
pode ser exercida por advogado constituído ou defensor 
público. 

Como explica o defensor Público Federal Fernando 
de Souza Carvalho, membro do Grupo de Trabalho de Presos 
Estrangeiros da Defensoria Pública da União/São Paulo: “As 
dificuldades começam pela difícil compreensão do preso es-
trangeiro a toda sistemática legal a que está sujeito. No caso 
de presos estrangeiros condenados pela Justiça Federal, por 
exemplo, inicialmente são processados por um Juiz Federal 

e defendidos por um Defensor Público Federal. Enquanto 
isso, na execução da pena, são julgados e assistidos por Juí-
zes Estaduais da Execução e Defensores Públicos Estaduais, 
respectivamente”.

A juíza Roberta de Oliveira Ferreira, de Avaré, expli-
ca que naquela comarca, de onde ela  acompanha o cumpri-
mento de pena dos presos de Itaí, não há muita diferença no 
tocante ao andamento do processo e concessão de benefícios, 
salvo quando reformadas as decisões por algumas Câmaras 
do Tribunal de Justiça de São Paulo que entendem não caber 
benefícios de livramento condicional ou progressão de regime 
para estrangeiros. 

Ela acrescenta que a única diferença é que em to-
dos os processos de estrangeiros, sempre é comunicado o 
Ministério da Justiça acerca da execução e questionado a 
respeito de processo de expulsão ou extradição. “Quando 
é informado que existe o decreto de expulsão, eu libero o 
sentenciado, mesmo antes do cumprimento integral da pena, 
para ser expulso do país, através da Polícia Federal. Alguns 
presos são transferidos para cumprimento de pena no país de 
origem, nos casos em que há tratado com o Brasil. Quando 
há evasão do preso (geralmente em caso de saída temporária, 
alguns não regressam), é informado para Interpol, além da 
Polícia Federal para que seja possível a recaptura. Quando 
o preso é brasileiro, somente informa-se a Polícia Civil”, 
esclarece.

Atuando desde 2011 na Comarca de Avaré, a juíza 
salienta que  as dificuldades maiores a respeito do preso 
estrangeiro estão presentes na fase de inquérito policial e 
processo de conhecimento, antes da condenação, quando 
é preciso cientificar o preso da acusação e ouvi-lo, além de 
permitir a assistência de advogado e de sua família. Muitos 
consulados são presentes e ajudam, mas alguns ainda resistem 
ou não tem estrutura adequada para tanto. Quando o processo 
de execução chega aqui, não há maiores dificuldades. 

Um exemplo dessa assistência é o Consulado Geral da 
Espanha em São Paulo. O setor de auxilio ao preso espanhol 
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atende os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do 
Sul. Embora não proporcione assistência jurídica, o setor 
orienta na escolha de um defensor; solicita às autoridades 
locais informações relativas aos processos; a cada três me-
ses realiza visitas aos presos nos centros penitenciários dos 
três estados, para o seguimento dos casos; sempre quando 
o preso pede, solicita os antecedentes penais na Espanha; 
transmite correspondência de familiares e vice-versa; auxilia 
aqueles que desejam realizar estudos à distância, através de 
programas do Ministério de Educação espanhol; oferece 
material de leitura; entre outros préstimos. 

Além disso, para aqueles reclusos espanhóis que 
não dispõem de meios econômicos, o governo daquele país 
concede uma ajuda econômica trimestral no valor de R$ 300, 
depositada no setor de pecúlio. “A ajuda é concedida com a 
finalidade de suprir necessidades alimentícias ou materiais 
imprescindíveis para a saúde do preso. Cabe ressaltar que o 
valor da ajuda ao preso não é fixa, pode variar dependendo 
do orçamento previamente aprovado pelo nosso Ministério”, 
esclarece Rodrigo Santos Daparte, do Consulado Geral da 
Espanha em São Paulo. 

Questionada se é possível falar em reintegração 
social de preso estrangeiro, a juíza Roberta de Oliveira 
Ferreira declara que: “É possível na medida em que estão 
em convívio com outros seres humanos, os quais, indepen-
dente da nacionalidade, agregarão valores necessários para 
o retorno ao convívio social, ainda que no país de origem. 
Além disso, eu entendo por bem liberar o estrangeiro para 
fins de expulsão antes do fim do cumprimento da pena, 
justamente para garantir a ressocialização do preso”.

Para o defensor público federal Fernando de Souza 
Carvalho, é perfeitamente possível a reintegração social, 
mesmo de quem será submetido a um processo de expul-
são.Primeiro porque não é certa a expulsão do estrangeiro, 
havendo situações em que ele tem direito de permane-
cer no Brasil, como por exemplo, quando tem cônjuge, 
companheiro ou filho brasileiro, além de outras situações 
humanitárias, entre elas, ser o estrangeiro portador de mo-
léstia grave. 

Penitenciária Feminina 
da Capital

Inaugurada em 1973, a Penitenciária Feminina da 
Capital (PFC) foi o segundo presídio destinado exclusiva-
mente a mulheres no Estado de São Paulo. Quem entra na 
unidade não percebe diferença no sistema de segurança ou 
no perfil prisional, mas basta circular um pouco mais para 
perceber que muitas estão presentes nesse universo.

Vivem na penitenciária, hoje 640 presas, sendo 
431 estrangeiras de 55 nacionalidades. A primeira prisão 
feminina destinada para mulheres de outros países começou 
a receber presas com esse perfil em meados da década de 
2000. As primeiras não brasileiras a cumprirem pena nessa 
prisão, tão complexa em trocas culturais, foram as detentas 
“ilustres” Christine Lamont e Maria Emilia Marchi, a cana-
dense e a chilena participaram do sequestro do empresário 
Abílio Diniz, no final dos anos 1980.

Durante os eventos realizados na PFC é possível 
ver africanas, europeias, americanas, muçulmanas e judiais 
convivendo no mesmo ambiente. A Festa das Nações, que 
já teve três edições, foi uma das formas encontradas pela 
direção da unidade para integrar essas mulheres. “Diante da 
inclusão de reeducandas de várias nacionalidades, vislum-
bramos a oportunidade de divulgar este multiculturalismo. 
As presas, de acordo com seu país de origem, apresentam 
costumes, danças, cultura, política, história, economia, 

Além disso, explica Carvalho, o caráter social e 
educativo da pena é o norte constitucional e deve iniciar 
desde o primeiro dia em que a pessoa é presa, de modo que 
não há como se cogitar a inaplicabilidade ao estrangeiro.
Ademais, não há como negar os benefícios que um pro-
jeto de reintegração social traz para qualquer pessoa, seja 
estrangeiro ou brasileiro. 
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“No início de 2007, houve cursos 
de camareira, higienização, entre 
outros. Umas das meninas que fez, 
era estrangeira. Ela foi embora e 
após algum tempo escreveu dizendo 
que o curso, proporcionou um ótimo 
emprego em um hotel cinco estrela 
em Dubai, que aquele diploma mudou 

a sua vida”.

Sueli – diretora de trabalho e educação, 20 
anos de sistema prisional: ”

avanços tecnológicos e políticas sociais”, destaca Ivete 
Brandão, diretora da PFC. 

Com uma biblioteca de aproximadamente sete mil 
livros de diversos idiomas catalogados: espanhol, inglês, 
francês, alemão, entre outros; 
a literatura se apresenta como 
uma boa forma de interação. 
Na busca por passar o tempo, 
aprender e conhecer novos 
universos, reeducandas e servi-
doras pegam emprestados cerca 
de 300 exemplares por mês. A 
manutenção fica por conta do 
setor de educação e de uma 
monitora presa.

Outro local marcante é 
no setor de inclusão. A prisão 
é realizada geralmente no ae-
roporto, pois mais da metade 
responde por crimes de tráfico 
de drogas e transforma a vida 
dessas mulheres. Muitas estão 
sozinhas, não falam português 
e desconhecem as leis às quais 
terão que se submeter. Bia, 23 
anos no sistema, trabalha no se-
tor de inclusão e expõe muitas 
das experiências vividas por esses anos. “Encontramos de 
tudo nas malas, muitas compram produtos como sandálias, 
a fim de disfarçar as drogas e quando detidas trazem tudo 
para a unidade. Muitos familiares não possuem dinheiro 

para mandar buscar as coisas e tudo acaba ficando aqui até 
elas saírem”, relata Bia. 

A duas salas que comportam essas bagagens estão 
entulhadas com os pertences das reeducandas, algumas 
doam os objetos, mas a grande maioria parece “presa” às 

coisas que para elas às ligam as 
suas histórias de vida, aos seus 
passados.

O trabalho é outra for-
ma de amenizar o dia a dia 
na prisão, além de ajudar na 
remição da pena, a cada três 
dias trabalhados um é remido. 
A unidade que sempre se des-
tacou por dispor de um grande 
número de vagas de empregos 
começou no mês de outubro 
a receber as reeducandas do 
semiaberto para trabalhar em 
suas oficinas. Como enfatiza 
Sumaia, agente do Centro 
Integrado de Movimentação 
e Inclusão Carcerária (Cimic) 
e há 24 anos como servidora 
nos presídios de São Paulo: 
“as detentas, em especial as 
africanas, trabalham muito. 

As que ganham por produção conseguem receber salários 
muito maiores do que ganhariam nos seus países de origem. 
Elas não apenas podem comprar os produtos necessários 
para si, como juntam quantias que irão auxiliá-las durante 

Foto: Veruska Almeida
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o retorno à sociedade”, ressalta Sumaia.
As assistentes sociais não podem ficar de fora des-

se rio de experiências e pode-se dizer que este é um dos 
setores que lidam diretamente com as diferenças. Essas 
servidoras trabalham diretamente com as famílias, sendo 
que a família é o foco principal na vida de uma pessoa. É  
ali que elas buscam conforto, carinho, educação, segurança 
e tudo isso é essencial para o desenvolvimento do indivíduo. 
Para Norma, assistente social, 20 anos como profissional 
prisional, elas chegam à unidade sem ter ninguém, longe 
das famílias, sem perspectivas. “Nós temos que ajudá-las, 
a fazer a ponte com seus familiares. Acabamos conhecendo 
suas histórias e com elas aprendendo um pouco das culturas 
do mundo”, relata Norma. Já Marta, também assistente há 
18 anos, lembra que são muitas as trocas e aprendizados. 
“Elas acabam nos ensinado um pouco dos seus idiomas e 
nós, o nosso. Precisamos nos comunicar e muitas vezes, 
essa é a melhor forma”, conta. 

Contudo, é no dia a dia entre servidoras e detentas 
que se podem ver as maiores trocas e experiências. Todas 
as entrevistadas possuem em média 20 anos de serviços 
prestados ao sistema prisional. Quase todas passaram por 
outras unidades antes de estarem na Penitenciária Feminina 
da Capital, mas a opinião é quase unânime quando se trata 
das diferenças presentes nas unidades. Não é apenas o fato 
de ser um presídio destinado em partes para mulheres de 

“Algumas das presas dessa unidade se sentem mais livres* aqui do que em seus países 
de origem. Elas muitas vezes não possuem direitos simples como o de ir e vir ou estudar. 

São presas da sua própria cultura”. 
Norma - assistente social

Em obras para melhor atendê-las
 Com quase 40 anos de serviço a PFC está fican-

do de cara nova. A obra que deverá reformar, adequar e 
ampliar toda a unidade, de acordo com a necessidade no 
âmbito internacional de cumprimento de pena, abrangendo 
maior número de vagas e diminuindo gasto público, teve 
sua ordem de início em abril de 2012 e previsão de término 
para março do ano que vem. O valor do empreendimento 
ficou em torno de R$ 6 milhões.

 As principais modificações serão: adaptação do 
pavilhão I para abrigar as presas puérperas proporcionando 
um local adequado para acolher as mães e recém-nascidos 
e no pavilhão IV, recentemente entregue, em que foi 
construída uma ala para estágio, ou seja, regime de ob-
servação, período de adaptação das presas que acabaram 
de ser inclusas. A subportaria e muro externo, parlatório 
para o atendimento dos defensores e divisória para entra-
da e saída de funcionários, são outros itens presentes no 
projeto.

outros países, mas as trocas que as várias nacionalidades 
proporcionam a todos os presentes nesse universo de 
miscigenação cultural e ideológico, que fazem o melhor 
parecer possível.
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A MM. juíza Nidea Rita Coltro Sorci iniciou 
sua carreira como Juíza Substituta em São Bernardo do 
Campo e depois foi Juíza Titular em Juquiá e Itararé, no 
interior de São Paulo. Em 1998, voltou para São Paulo 
exercendo suas funções na 3ª Vara Criminal da Capital. 
Em 2008, assumiu a 2ª Vara das Execuções da Capital, 
cuja competência é o processamento das execuções de 
sentenciadas em regime fechado e semiaberto, além das 
penas alternativas do universo feminino.

SAP - Quais são os principais atores num processo 
de execução penal de uma presa estrangeira? 

NS -  Os principais atores no processo de execução 
criminal, seja de sentenciada estrangeira, seja de nacional, 
são: Defesa, Ministério Público e Juiz. A grande dife-
rença é a presença dos representantes diplomáticos dos 
países de origem das sentenciadas estrangeiras em suas 
execuções. Na verdade, a atuação precípua é o contato 
que mantém com as sentenciadas nas unidades e o suporte 
que a elas disponibilizam. Nos processos, raras são as 
manifestações. Os pleitos nas execuções são originados 
pela atuação dos defensores ou impulsionados até mesmo 
pelas unidades e de ofício. 

SAP - Quais as principais diferenças na execução 
penal de uma presa brasileira e de uma presa estrangeira 
no Brasil?

 NS - Não há diferenças no processamento das 
execuções entre nacionais e estrangeiras. O grande dife-
rencial refere-se ao posicionamento jurisdicional quanto à 
concessão dos benefícios de progressão ao regime semia-
berto e aberto, além do livramento condicional, ou seja, 
quando surge a necessidade de análise da situação legal da 
estrangeira no país. A ausência de visto de permanência no 
País impossibilita o exercício de atividade remuneratória 
regular, isso sem falar que muitas delas, sequer possuem 
onde fi car, carecem de residência no país, implicando, 
assim, na impossibilidade de atendimento integral das 
regras das referidas benesses, mormente da progressão 
ao regime aberto e livramento condicional. Quando da 
assunção da vara, as sentenciadas estrangeiras tinham tais 
benefícios indeferidos ante unicamente a condição delas 
de  estrangeiras. Passados alguns meses, revi tal entendi-

mento, desde que ausente o decreto de expulsão, sopesan-
do o exame da condição de estrangeira não domiciliada 
no Brasil e basicamente o seu status de pessoa humana, 
que tem efetiva proteção constitucional. A República 
Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade 
da pessoa humana, como objetivo fundamental a promo-
ção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e 
como princípio regente de suas relações internacionais a 
prevalência dos Direitos Humanos. (artigos 1º, inc. III, 
3º, inc. IV, 4º, inc II, da Carta Magna, respectivamente). 
Além de o Brasil ser signatário da Convenção America-
na sobre Direitos Humanos Pacto de São José da Costa 
Rica. Dessa forma, apesar da estrangeira sem domicílio 
no país encontrar-se em uma relação especial de sujeição 
aos Direitos Fundamentais, subordinada a um estatuto 
que lhe restringe alguns direitos, tal não pode basear a 
negação de seus Direitos Humanos, protegidos nacional 
e internacionalmente. Todavia, presente o decreto de 
expulsão, a autorização para que a sentenciada perma-
neça irregularmente no meio livre resulta em contrariar 
o interesse do próprio Estado que o determinou. 

SAP - É possível falar em reintegração social de 
presas estrangeiras, já que a grande maioria delas será 
expulsa do país, após a conclusão da pena? Como Vossa 
Excelência vê essa questão?

NS - A reintegração social, costumo dizer, está na 
vontade de cada uma das  sentenciadas em ser reintegrada. 
Cabe ao Estado disponibilizar práticas terapêuticas e pe-
dagógicas direcionadas a tal fi m, durante o cumprimento 
da pena, porém deve a sentenciada estar voltada à resso-
cialização. Assim como, em determinado momento ou 
em razão de determinada situação de vida, ela optou pela 
prática delituosa deve voltar-se à ressocialização dentro do 
cárcere. Caso contrário, de nada adianta a disponibilização 
de todos os meios para a reintegração do egresso.

E ainda que sejam expulsas do Brasil, as senten-
ciadas estrangeiras serão reintegradas socialmente em 
seus países de origem. A reintegração não é no Brasil, 
mas sim em seu meio social. 

 Outra ação importante é a instalação de chuveiros in-
dividuais em todas as celas, com sistema de aquecimento a gás e 
adaptação para abrigar, de forma adequada, uma quantidade maior 
de presas. 

 No auxílio desenvolvimento funcional serão adotadas 
mudanças no “layout” das entradas dos pavilhões, que visam pro-
porcionar maior segurança para o desenvolvimento das atividades 
profi ssionais, isolando o funcionário do contato direto com a pre-
sa.

Toda a reforma está baseada na ideia do trinômio: “Conten-
ção, Segurança do Funcionário e Conforto para o encarcerado”, além 
de atender às necessidades distintas da unidade prisional.

 “O objetivo da reforma é fomentar e adequar a 
estrutura dos edifícios para receber presas puérperas, com 
seus fi lhos e presas estrangeiras, bem como proporcionar às 
pessoas que habitam e aos agentes que trabalham no local, 
maior conforto e segurança. Com novas redes hidráulica e 
elétrica o Estado irá diminuir os gastos provenientes da dete-
riorização dos sistemas, uma moradia adequada ao tempo de 
cumprimento, limpo, arejado e seguro. Refeitório e banheiros 
em condições de receber os familiares, maior segurança para 
quem trabalha e visitantes em geral” descreve, Bismarck 
Fischer, engenheiro responsável pela obra.

SAP  entrevista
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Ao pagar pelo seu ato indisciplinar na sociedade, 
o detento tem a chance de recomeçar a vida em unidades 
prisionais pelo Estado de São Paulo. São inúmeras as 
atividades propostas que motivam o desenvolvimento 
pessoal entre os reeducandos.

Entre outras iniciativas, há o programa “Frente de 
Trabalho”, criado pelo governo do Estado, o programa é 
administrado pela Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho (Sert). Depois de uma parceria com a Secretaria 
de Administração Penitenciaria (SAP) o projeto passou 
a funcionar também em presídios pela capital e interior 
de São Paulo. 

No primeiro semestre de 2012, o projeto foi inte-
grado a outras unidades prisionais pelo interior de São 
Paulo, como Bauru, Avaré e Itapetininga.

Em Bauru, no Centro de Progressão Penitenciária 
CPP III “ Prof. Noé Azevedo”  no mês de maio, alguns 
reeducandos inicialmente assinaram contratos  e depois 
foram integrados ao Frente de Trabalho, numa parceria 
com a SAP que funcionou através da Coordenadora de 
Reintegração Social e Cidadania (CRSC).

A prefeitura da cidade abriu suas portas para 
que os presos pudessem atuar em diversas áreas, como 
serviços gerais, capinagem, limpeza de vias e praças 
públicas, separar lixo reciclável, poda de árvores e 
outras atividades.

A iniciativa causou entusiasmo em todos os 
responsáveis envolvidos. O diretor técnico da unidade, 
Alex dos Santos Souza, ressaltou a importância do pro-
jeto. No começo sempre causa expectativas enormes nos 
reeducandos, que acreditam em novas oportunidades, 
uma segunda chance, além de aprenderem novas pro-
fissões e ajudarem os seus familiares. Já a nossa, não é 
diferente, além de ressocializar os condenados, temos 
o intuito de que seus serviços comunitários, ajudem no 
crescimento do município, ou seja, todos os envolvidos 
no projeto são beneficiados”.

Mais Frente de Trabalho...
Além de Bauru, o programa também chegou à 

Itapetininga, por meio de trabalhos ambientais da Se-
cretaria de Agricultura e Meio Ambiente, no Centro de 
Ressocialização Feminino (CRF) do município. 

As presas fizeram plantio de mudas numa área 
de aproximadamente 1,2 hectares da cidade no mês de 
agosto, junto com o Itapetininga + Verde, que uniu de 
forma bastante contundente o reflorestamento urbano e 
a condição de regenerar os presos. “As reeducandas são 
preparadas para o retorno definitivo à sociedade através 
do curso técnico, que auxiliará no crescimento profis-

rafael Marinho da Paz
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sional e na reinclusão no mercado de trabalho dessas 
pessoas”, explicou a diretora do CRF, Ruth Brichesi de 
Mazzari Lara:.  

Sem deixar de falar que as mulheres contratadas 
pelo Frente de Trabalho, chegaram a plantar cerca de  
1,8 mil mudas de mais de 42 espécies de árvores nativas, 
como jequitibá, pintagueira, cabreúva e anjico. Pois 
o lado ambiental que elas foram envolvidas contribui 
com o caráter e a mente. “O projeto cuida do bem co-
mum, contribui para o equilíbrio ecológico da cidade e 
propõe uma educação ambiental para todas”, completa 
a diretora.

Em Avaré, ocorreu algo semelhante. A prefeitura 
acertou, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, um 
acordo com o Centro de Ressocialização (CR) da cidade. 
Os reeducandos foram contratados e já atuam em diver-
sas áreas no município, como manutenção de praças, 
um cuidado melhor com os jardins da cidade, além de 
plantarem árvores na zona urbana. Toda essa parceria 
foi fruto do projeto “Avaré, cidade jardim,”  criado por 
Ricardo Aurani, secretário do meio ambiente, com o 

objetivo de levar  um equilíbrio ecológico maior, além 
da tentativa de diminuir a poluição e outros aspectos 
para melhorias de Avaré.

Os participantes têm benefícios cedidos pelo 
programa, como bolsa auxílio de R$ 210, alimentação 
R$ 86, transporte R$ 96 e seguro de acidentes pessoais. 
Além desses ganhos, os reeducandos têm a opção de fa-
zer um curso de qualificação oferecido pela Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho (Sert) e ainda o direito 
a remição de pena pelo trabalho e estudo, conforme a lei. 
Ao falar das vantagens do Frente de Trabalho, o servidor 
do CR, Evaldo dos Santos, explicou que esses estímulos 
são benéficos para todos. “Tudo que o projeto oferece são 
coisas bastante vantajosas para os sentenciados. E eles 
sabem aproveitar bem isso. Acredito que, aos poucos, 
eles se reinsiram no meio social, sendo preparados para 
o retorno em definitivo à sociedade, pois os serviços 
que prestam e o curso de qualificação, certamente farão 
com que estejam preparados para concorrer de forma 
igualitária com outras pessoas no mercado de trabalho”, 
conclui Evaldo.
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“Quando entrar setembro e a boa nova andar nos 
campos. Quero ver brotar o perdão, onde a gente plan-
tou (...). Sol de primavera abre as janelas de meu peito. 
A lição sabemos de cor, só nos resta aprender”, (Beto 
Guedes – Sol de Primavera, 1980).

A Penitenciária Feminina I “Santa Maria Eu-
frásia Pelletier” de Tremembé comemorou o início da 
primavera com o concurso de beleza Miss Primavera 
2012, que contou com a participação das reeducandas 
da unidade. A premiação, que ocorre desde 1995, levou 
alegria e diversão para as presas que veem em eventos 
como este uma nova forma de enfrentar a vida atrás 
das grades.

Para a diretora da PF I de Tremembé, Eliana 
de Freitas Pereira, o projeto que envolve a tota-
lidade das reeducandas, transcende os objetivos 
da ressocialização. Além de diminuir a distância 
que a prisão impõe à relação presa-sociedade, 
propicia a valorização das mulheres presas e dos 
funcionários, favorecendo assim melhorias nesse 
relacionamento.

Decorada com material reciclado (garrafas 
pet) e flores confeccionadas pelas detentas, a uni-
dade estava pronta para recepcionar as 10 selecio-
nadas, que desfilaram primeiramente com vestidos, 
moda casual e em seguida com trajes de festa.

O intervalo entre os desfiles contou ainda 
com a apresentação das “Presidietes”, três presas: 

Concurso de beleza e shows animam as reeducandas da 
PF I de Tremembé

Veruska alMeida

Foto: Veruska Almeida
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Aline como Maria do Rosário; Laudiene, como 
Cida e Katiane, como Penha, que venceram a ti-
midez e dublaram paródia do hit das Empreguetes. 
A cantora Chayene, da mesma novela, também foi 
lembrada com a cover da reeducanda Dominique 
dublando “Voa, Voa, Brabuleta”.

A mesa de jurados foi composta pelo Coor-
denador da Região do Vale e Litoral (CVL) Luiz 
Henrique Righeti; pela chefe de gabinete da 
Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” 
(Funap), Rosália Maria Andreucci Naves An-
drade; Antonio Donizeti Cardoso, diretor 
da Penitenciária “Dr. José Augusto César 
Salgado” de Tremembé; pela diretora do 
Centro de Ressocialização de São José 
dos Campos, Eliana Maria Guiseppa Ca-
postagno e pela representante das presas, 
Geisa Cristina Silveira. Eles escolheram as 
três vencedoras que foram presenteadas com 
kits de beleza.

“Para as reeducadas, o concurso es-
timula a valorização humana e a elevação 

Vida de Presidiete

Todo dia acordo cedo; Moro dentro do emprego.
Eu trabalho o dia inteiro; E ganho remição.

Na cozinha ou na faxina; Lavo panela esfrego o chão.
À tarde tenho aula; Lá na instrução. (Instrução: denominação 

dada ao pavilhão escolar)
Quero ir embora desse lugar;  E nuca mais eu vou voltar.
Não vou mais cometer falta disciplinas; Que é pra eu não 

me atrasar.
Quando tem alguma falta; A guarda nem espera a prova.
Vão as duas pro castigo;  Lá na casa nova. (Casa nova: de-

nominação dada ao pavilhão disciplinar)
Quando é dia festa; Passo o dia a me arrumar.

Mas só tenho calça bege;  Para eu usar.
Quero tanto ir embora desse lugar;

Que nunca mais eu vou voltar.
Só penso na senhora vindo me chamar; (Senhora: tratamento 

dado às funcionárias pelas presas)
Pra assinar meu alvará.

Levo vida de presidiete, Acordo às sete.
Fim de semana vou pro pátio; Mamãe vem me visitar.

Um dia cumpro minha pena; Ganho a liberdade.
Toda livre vou com meu; Correspondente viajar.

Letra: Eliana Maria de Freitas Pereira.

Adaptação Musical: Gustavo Cruz – cantor da cidade de 
Tremembé.

da autoestima, revelando potenciais e talentos 
para a culinária, decoração, trabalhos manuais, 
cabeleireira, manicure e até modelo de passarela, 
além do poder que ele exerce na manutenção da 
disciplina”, declara Eliana de Freitas.

A Miss Primavera 2012 foi a detenta Edi-
vania Ribeiro, 22 anos, 1,60m e mãe de uma 

fi lha. A presa está na unidade há um ano e 
seis meses e trabalha na confecção da Funap. 
A segunda colocada, Daiana Galindo, tem 

24 anos, 1,60m e está detida na PF desde 
março, exerce trabalho nos serviços de 
alimentação. Fabíola Oliveira, que fi cou 
com o terceiro lugar, tem 27 anos, dois 

fi lhos, 1,63m e encontra-se há três anos 
no presídio, onde trabalha no setor de 
limpeza.

“Esses eventos são uma ótima opor-
tunidade de comprovar o resultado positi-
vo do trabalho que desenvolvemos no de-
correr do ano”, fi naliza a diretora.

denador da Região do Vale e Litoral (CVL) Luiz 
Henrique Righeti; pela chefe de gabinete da 
Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” 
(Funap), Rosália Maria Andreucci Naves An-
drade; Antonio Donizeti Cardoso, diretor 
da Penitenciária “Dr. José Augusto César 
Salgado” de Tremembé; pela diretora do 
Centro de Ressocialização de São José 
dos Campos, Eliana Maria Guiseppa Ca-
postagno e pela representante das presas, 
Geisa Cristina Silveira. Eles escolheram as 
três vencedoras que foram presenteadas com 

“Para as reeducadas, o concurso es-
timula a valorização humana e a elevação 
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“Trabalhar com a presa parturiente 
é devolver à mulher o direito mais 

sagrado, em todos os seus sentidos: o 
da maternidade”

Dayse A. Papassoni – Dir. Técnica da PF de Pirajuí

As mães presas nas novas penitenciárias femininas da SAP recebem atendimento 
específico, no momento em que a mulher está naturalmente mais sensível e vulnerável

Desde que foi inaugurada, em julho deste ano, a Pe-
nitenciária Feminina de Pirajuí (400 Km de São Paulo), no 
Noroeste do Estado se destaca no cenário prisional paulista 
pela assistência específica no 
atendimento de reeducandas  
grávidas ou com filhos recém-
nascidos e pela disciplina em-
pregada no local. A unidade é a 
terceira construída especialmen-
te para atender as necessidades 
inerentes à custódia específica 
da mulher presa. A medida é 
inédita, pois os prédios antigos que abrigam mulheres são 
masculinos adaptados.

As novidades podem ser observadas, na medida em 
que se entra no presídio: além das celas habitacionais, há 

áreas para atividades esportivas e pátio descoberto com palco 
para múltiplo uso. Nos pavilhões de trabalho, as reeducan-
das desenvolvem atividades remuneradas, oferecidas por 

empresas parceiras. “A grande 
vantagem, além do dinheiro que 
recebem [depositado em conta 
pecúlio], é a possibilidade de 
diminuir a pena, pois a cada três 
dias trabalhados, um é remido”, 
lembra a diretora técnica, Day-
se Aparecida Papassoni. Nas 
áreas de convivência e visita há 

um playground, praça de areia e salas para atividades educati-
vas com brinquedoteca, videoteca e oficina cultural. O prédio 
possui sistema de rampas de acessibilidade para portadores 
de mobilidade reduzida e banheiros adaptados.

Jorge de souza
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“Me sinto muito bem na ala de 
amamentação e tenho total atenção dos 

funcionários. A enfermagem está sempre 
presente acompanhando o dia a dia e o 

bem-estar das crianças. Aqui está tudo bem 
estruturado para cuidarmos dos nossos 
filhinhos; eu e minhas companheiras 
estamos bem, com a graça de Deus”.

Daiane Yoko Machado Chila - Reeducanda

As 660 vagas para presas que cumprem pena em 
regime fechado e 108 no semiaberto ajudaram a amenizar 
a lotação das demais unidades prisionais femininas, além 
de proporcionarem melhores condições de cumprimento de 
pena, com mais dignidade e segurança para presas e para 
os 274 servidores que atuam no local. 

Ambiente adequado
A nova ótica de 

aprisionamento de mu-
lheres consiste em causar 
o mínimo impacto para 
a parturiente e tornar o 
ambiente carcerário mais 
agradável para ambos – 
mãe e recém-nascido –, 
justamente no momento 
em que a mulher está 
naturalmente mais sen-
sível e vulnerável. Para 
o bebê o local oferece 
instalações propícias nos primeiros meses de vida e para 
as demais crianças que visitam as mães no local.

Antes da inauguração da primeira unidade pri-
sional feminina, coinstruída com esses parâmetros, o 
tratamento dado a mães presas era bem diferente, pois os 
espaços não ofereciam condições adequadas e indispen-
sáveis para um resultado satisfatório e, em boa parte das 

vezes, as reeducandas eram transportadas para hospitais 
onde receberiam cuidados especializados e específicos, 
geralmente indisponíveis nas penitenciárias. Ainda que 
os funcionários se desdobrassem, o atendimento não 
chegava ao nível de excelência, hoje possível nas novas 
instalações.

O ato simbólico de descerramento da placa inau-
gural da Penitenciária Feminina II de Tremembé, em abril 
de 2011 (primeira com este padrão), foi o precedente de 

uma nova era no atendi-
mento das necessidades 
inerentes à custódia es-
pecífica da mulher presa, 
principalmente ligadas 
à saúde. Ali o governo 
paulista já sinalizava que 
a mudança seria visceral. 
Depois vieram as unida-
des femininas de Tupi 
Paulista, em agosto do 
mesmo ano e de Pirajuí 
em julho de 2012, todas 

do Plano de Expansão que pretende construir 49 novos 
presídios em todo o Estado – dos quais oito são femini-
nos. “Este novo modelo de aprisionamento de mulheres 
é a garantia de um cumprimento de pena mais digno e 
humano para as reeducandas e os recém-nascidos, em um 
espaço preparado para atender mãe e filho, durante o pe-
ríodo de convivência de ambos no ambiente carcerário”, 
define o Secretário Lourival Gomes.
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“Aqui na penitenciária, principalmente 
no setor de amamentação, as presas ficam me-
nos agitadas e voltadas totalmente aos filhos. 
Percebo-as felizes por receberem atendimento 
diferenciado por estarem numa ala especial e 
poderem aproveitar o máximo possível do tem-
po, ao lado de seus bebês”.

ASP Luana Silva Roger Bento

Segurança e disciplina
Apesar da preocupação da SAP com o bem-estar das 

reeducandas e seus bebês, outro quesito é de fundamental 
importância que esteja em perfeita harmonia com o dia a dia 
do local: a segurança e a disciplina. Para que a ordem seja 
observada de perto, a penitenciária conta com o trabalho 
de Vera Lucia Rodrigues Costa, responsável pela respec-
tiva diretoria de segurança. Ela tem a responsabilidade de 
manter o bom funcionamento da unidade prisional e conca-
tenar os trabalhos dos demais ASPs, em consonância com 
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A triste partida

Os bebês permanecem por seis meses com 
as mães (período de amamentação) e este 
tempo pode ser estendido de acordo com 
decisão judicial. Depois disso, a criança 

é entregue a um familiar ou pessoa 
nomeada pela justiça, com a guarda 

provisória e a mãe retorna ao convívio 
normal junto às demais reeducandas. 
Durante esse processo, a presa e seus 

familiares são acompanhados por 
psicólogos e assistentes sociais, para 
que facilite o acolhimento da criança, 

combinando os dias de visita, que 
preservam o vínculo maternal.

as diretrizes da 
Secretaria. “As 
presas mães são 
bastante tranqui-
las, num espaço 
criado para apro-
veitar os momen-
tos mãe e filho. 
Podemos notar 
que perdem as 

características da prisionalização, tão marcantes nesse 
ambiente; elas são mais comportadas e empáticas”, 
descreve Costa. 

“As reeducandas no pavilhão de amamentação 
são compreensivas entre si, formando uma comuni-
dade harmônica e construtiva. Os momentos são bem 
aproveitados, elas são cuidadosas e devotadas, estão 
focadas no bem-estar dos filhos e demonstram inte-
resse em construir outro tipo de vida fora das prisões. 
Dessa forma tenho a dizer que é honroso acompanhar 
um projeto bem sucedido como esse, visando sempre a 
ressocialização do indivíduo”, completa. 

Quem reverbera essa observação é a própria diretora 
técnica, que acompanha de perto os trabalhos realizados 
com as presas, desde sua chegada e durante todo o tempo 
de permanência na penitenciária. “Trabalhar com a presa 
parturiente é poder devolver à mulher o direito mais sagrado 
que é a maternidade em todos os seus sentidos, nos períodos 
de gestação e amamentação, observando todos os cuida-
dos, a delicadeza e os direitos preservados, evitando-se 
qualquer dano psicológico causado pela prisionalização”, 
enfatiza Papassoni. “A criança deve ser assistida com toda 
especifi cidade que o momento requer. Esta unidade tenta 
minimizar os impactos causados pelo cárcere, proporcio-
nando um ambiente mais leve e mais adequado, tamanhos 
são os esforços da equipe multidisciplinar, que trata desde 
a alimentação diferenciada, a limpeza, higienização e ade-
quação do espaço reservado às mães e bebês”, diz. 

High-tech
A penitenciária conta com um moderno aparato 

tecnológico e de contenção à disposição dos agentes: dois 
aparelhos de Raio-X – de maior e menor porte – dois de-
tectores de metais tipo portal microprocessador, banqueta 
detectora de metais e detectores manuais de alta sensibili-
dade, infraestrutura de CFTV, alarme de incêndio, alarme 
de fuga, entre outros. 

Os pátios descobertos possuem uma malha de tela 
e cabos de aço transversais, que impossibilitam eventuais 
arremessos de objetos ilícitos. “Esses equipamentos, 
agregados à formação profi ssional que os agentes rece-
bem na Escola de Administração Penitenciária [EAP], 
nos dão mais tranquilidade para administrar”, reconhece 
Papassoni.
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rafael Marinho da Paz

Pontos de leitura espalham-se pelos presídios da SAP

Existem diversas maneiras de  aliviar o stress físico 
e mental do dia a dia. A prática de exercícios mantém o 
corpo em forma e um bom livro, além de enriquecer o 
conhecimento, ajuda a demonstrar uma capacidade ques-
tionadora que muitas pessoas não percebem ter, pois o 
hábito de leitura leva a descobrir não só essas, mas outras  
virtudes. Numa época em que o estudo se tornou quase 
nulo na vida de muitos e quando menos se espera, estão 
lá, devorando livros.

E é exatamente isto, que unidades prisionais da 
SAP proporcionam aos reeducandos : oportunidade de ler 
e aprender.

A Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” 
(Funap), em 2011, criou o programa sala de leitura, que são 
as bibliotecas instaladas nos presídios e têm a finalidade 
de servir como equipamento para as escolas, ou seja, aju-
dar nas pesquisas dos educadores, em sala de aula. Além 
disso, ela tem outra finalidade cultural: proporcionar aos 
reeducandos novos conhecimentos, além da formação de 

acesso à leitura.
“Mesmo que estejam em uma unidade 

prisional, eles podem ter essa opção. Quem 
conhece e sabe um pouco sobre o histórico 
dos doares, deve entender’’, afirma o Diretor 
Técnico Valdemar Alves do Santos.

Houve todo um processo definido pelos 
organizadores, de forma justa. Foi feito um 
levantamento dos municípios com mais de 
1,1 mil reeducandos. Depois disso, entraram 
em contato com as secretarias de Cultura e 
de Educação dos municípios e, por fim, os 
materiais foram repassados para o presídio. O 

conceitos e ideias que eles ganham através dos livros. Nas 
unidades prisionais, são realizadas atividades,  como clube 
do livro, rodas de leitura, saraus, leitura coletivas de textos, 
entre outras iniciativas.

Hoje existem mais de 144 salas de leitura instaladas 
nos presídios paulistas e, em breve, pretende-se levá-las 
para outras unidades. Os Centros de Detenção Provisória 
(CDP) de Taiuva e de Franca e as penitenciárias Femininas 
de Pirajuí e de Tupi Paulista serão beneficiadas pelo projeto, 
por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com a SAP 
e Funap, com a aquisição de 32 mil novos livros.

Doações de livros

No primeiro semestre de 2012, no CDP de Serra 
Azul, foi levada uma iniciativa de doação de livros, cam-
panha que tem o objetivo de incentivar a prática de leitura 
nos reeducandos.

O diretor da unidade fez questão de ressaltar a im-
portância dessa nova alternativa para os presos, que teram 
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CPP de São José do Rio Preto
CPP de Valparaíso

CR Fem. de São José do Rio Preto
CPP de Bauru II 
CPP de Bauru III

CR de Avaré
CR de Marília

Penit. Fem. de Pirajui*
CR de Bragança Paulista 
CR Fem. de Itapetininga

CPP I de Hortolândia 
CPP de Fem. Butantan

CPP de São Miguel
CPP de Tremembé

Penit. Fem. da Capital
Penit. Fem. de Santana

Penit. Feminina I de Tremembé 
CDP de Franco da Rocha

CDP de Guarulhos
CPP de Franco da Rocha

Penit. I de Franco da Rocha
Penit. I de Guarulhos

Penit. II de Franco da Rocha
CPP de Pacaembu

CR de Presid. Prudente
Penit. Fem. de Tupi Paulista*

CDP de Franca
CDP de Serra Azul

CDP de Taiuva
CR Masc. de Rio Claro

Penitenciária de Araraquara
Penitenciária II de Serra Azul

resultado disso, foram quase dois mil livros para a biblio-
teca da unidade, que podem ser retirados entre as 7h e 11h 
e das 13h ás 16h20, diariamente.

Com os novos livros, o diretor se mostrou confiante 
pelos materiais adquiridos. “Temos somente a finalidade 
de incentivá-los a ler. E não importa se os livros são novos 
ou não; o importante é trazer de volta a prática de leitura 
a esta unidade” , disse Santos.

Unidades qUe possUem 
pontos de leitUra 
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Com apenas um ano de desenvolvimento efetivo, os 
frutos do projeto “Escola de Marcenaria” já se fazem sentir. 
O mobiliário, desenvolvido por reeducandos e pacientes 
sob custódia da SAP, está sendo apresentado nos principais 
espaços expositivos de São Paulo. Recentemente, itens pro-
duzidos dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) 
de Hortolândia estiveram em exposição na Galeria do Museu 
Belas Artes de São Paulo (Muba), entre os dias 5 e 14/11. 
Antes já haviam sido expostos no Museu da Imagem e do 
Som (MIS) de São Paulo, no dia 4/10, durante evento para 
a difusão de ideias, o TEdEx. Após a experiência vitoriosa 
com a grife de artesanato “Daspre”, a Fundação “Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel”(Funap) foca nos reeducandos e 
pacientes do sexo masculino. 

A “Escola de Marcenaria” tem como objetivos dar 
formação profissional, promovendo geração de renda de 
maneira sustentável.  São móveis de qualidade, desen-
volvidos a partir do reaproveitamento de madeira, como 
pallets, e que promovem a inclusão social. O projeto está 
sendo desenvolvido no Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico (HCTP) de Taubaté, no CPP de Hortolândia 
e na Penitenciária de Riolândia. São 58 participantes: no 
total 20 reeducandos da Penitenciária de Riolândia, 20 do 

CPP de Hortolândia, além de 18 pacientes do HCTP. Os 
itens desenvolvidos são os mais variados. No  HCTP e na 
Penitenciária, a produção é totalmente artesanal, com foco 
em peças de mobiliário infantil, decorativo e réplicas de 
antiguidades, além de armário, porta-vinho e porta-bijuteria. 
Já no CPP, são feitos móveis de maior porte como mesas, 
cadeiras, namoradeiras, armários, guarda-roupas, camas, 
bicamas, mesas de centro e jantar.

A comercialização dos produtos desenvolvidos den-
tro das unidades prisionais é muito importante pois, tanto 
gera renda para os reeducandos, quanto é uma forma da 
sociedade abraçar a causa da reintegração social, auxiliando 
na profissionalização dos futuros egressos. A Prefeitura de 
Pirajuí colaborou com esse esforço em agosto deste ano, 
adquirindo 36 conjuntos de mesas e cadeiras feitas com 
pallet reaproveitado, produzidos no HCTP de Taubaté. 
A encomenda surgiu após a inauguração da Penitenciária 
Feminina de Pirajuí. O prefeito da cidade ficou encantado 
com o mobiliário da unidade, produzido em grande parte 
pelos pacientes daquele HCTP. 

Para o diretor do hospital, Adriano César Maldo-
nado, todas as atividades que envolvam criatividade e 
produtividade aguçam nos pacientes o potencial criativo, o 

Mariana  borges

Projeto “Escola de Marcenaria”, parceria com Centro Universitário Belas Artes e Instituto 
Neotropica: a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” amplia ações e parcerias
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sentimento de ser capaz, estando dire-
tamente relacionadas com a autoestima. 
Além disso, salienta o diretor, o fato de 
serem remunerados faz com que eles 
possam contribuir com seus familiares, 
auxiliando inclusive no custeio das 
passagens para que haja visitas mais 
frequentes e consequentemente refor-
çando os vínculos que contribuem para 
a desinternação.

Interação positiva entre socieda-
de e cárcere - Os projetos da Funap com 
foco na sustentabilidade e no design ga-
nharam novo impulso graças a  parceria 
do órgão com o Instituto Neotropica 
e Centro Universitário Belas Artes. O 
trabalho em conjunto teve início em 
outubro de 2011, quando começaram 
as primeiras conversas. A oficina da 
Escola de Marcenaria do CPP de Horto-
lândia foi escolhida como laboratório de 
atuação do movBA, projeto de extensão 
do Centro Universitário Belas Artes. 
Nove alunos de arquitetura e urbanismo 
—coordenados pela professora Denise 
Xavier de Mendonça, professora do Be-
las Artes e coordenadora do Projeto de 

Extensão “movBA” — visitaram 
as instalações do Centro de Pro-
gressão Penitenciária, levantaram 
o que havia disponível entre mate-
riais e equipamentos e a partir daí 
desenharam os móveis, que foram 
produzidos pelos reeducandos do 
CPP. 

Para isso, como explicou 
a professora, foi fundamental a 
colaboração do mestre de ofício 
da Funap, Celso Leite, que inter-
veio como um intermediário entre 
reeducandos, a coordenação e os 
estudantes, inclusive tecnicamen-
te, dando uma noção da realidade 
e dizendo o que precisava ser mo-
dificado em cada projeto. Segundo 
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a docente, para os estudantes o ganho 
foi tanto humano quanto profissional. 
“Houve um amadurecimento enorme 
do grupo. Eles passaram a encarar o tra-
balho com seriedade, porque não era só 
um projeto de mobiliário; eles estavam 
lidando com seres humanos. Despiram-
-se dos preconceitos para olhar no olho 
do outro”, ressalta a docente. 

Para Rodrigo de Moura, aluno 
do oitavo semestre, participar do pro-
jeto foi a chance de ver pela primeira 
vez um desenho seu transformado em 
realidade. “Todo o projeto foi conce-
bido para ter sustentabilidade desde o 

design, aproveitando ao máximo os recur-
sos que já tínhamos disponíveis”, lembra 
Rodrigo. Ele salienta que a experiência 
de entrar em contato com presos foi um 
choque inicialmente, mas depois se revelou 
tranquila. “Eles sempre foram muito gentis 
com a gente”, elogia. 

A professora Denise relata ain-
da que foi visível, nos reeducandos, o 
processo de valorização pelos quais eles 
passaram. Ao discutir os projetos direta-
mente com os alunos, os presos se sentiam 
valorizados e tratados como pessoas, 
deixando de ser apenas números. “Todos 
os objetos desenvolvidos no projeto têm 
nomes masculinos, em homenagem a eles”, 
ressalta Denise. 

Parceiro estratégico nesse trabalho, o Instituto de 
Educação e Ciências Aplicadas Neotropica desenvolve 
projetos de intervenção e ações para a defesa da cidada-
nia e do meio ambiente e foi indicado pela presidente do 
Fundo Social de Solidariedade e primeira dama do Estado 
de São Paulo, Lu Alckmin, para trabalhar com a Funap. O 
Neotropica agregou o Centro Universitário Belas Artes ao 
trabalho, que deu tão certo que está em vias de ser ampliado 
para as outras oficinas da Escola de Marcenaria. O projeto 
Daspre não foi esquecido. “Vamos trazer as meninas para 
as oficinas de moda do Belas Artes, para enriquecer o 
repertório delas” Explica Marco Aurélio Alves, diretor do 
Instituto: . A loja “Do Lado de Lá”, localizada na sede da 
Funap, no centro da capital paulista, também passará por 
intervenções.
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A preocupação da Escola de Administração Pe-
nitenciária “Dr. Luiz Camargo Wolfmann” (EAP), com a 
saúde e bem-estar dos funcionários da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (SAP) foi manifestada com a criação do 
Programa de Qualidade de Vida para o Servidor. A medida 
visa, através de cursos, desenvolver o autoconhecimento, 
melhorar a autoestima e proporcionar equilíbrio emocional 
aos servidores.

Os cursos são oferecidos aos funcio-
nários da sede da SAP, EAP, Coordenadoria 
de Unidades Prisionais da Região Metropoli-
tana de São Paulo (Coremetro), Penitenciária 
Feminina Sant’Ana, Penitenciária Feminina 
da Capital e Núcleo de Saúde do Servidor. 
Quem completa 75% de frequência, recebe 
um certificado de participação.

Em 08/08, foi iniciado o curso de 
dança, que alia trabalho aeróbico, relaxa-
mento e integração. Cerca de 100 pessoas 
se inscreveram para participar de uma das 
duas turmas formadas. Às quartas-feiras, elas 
se reúnem para, além de aprender a dançar, 
relaxar e descontrair após o expediente. 

O curso contempla quatro módulos: 
forró, samba de gafieira, country e rockabilly. “Quando o 
cronograma de aulas começou a ser elaborado, eu sabia que a 
escolha dos ritmos musicais influenciaria diretamente na ade-
são e motivação dos alunos, então procurei incluir somente os 
mais populares, que normalmente ouvimos em festas e bares”, 
explica o ministrante do curso, Thiago Augusto Wolfmann, 
que ensina dança desde 2009. Ele também conta que o forró é o 
ritmo mais indicado para quem está começando a dançar. “Ele 
auxilia na desinibição, traz confiança e faz com que o primeiro 
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contato com a dança seja feito de maneira leve, preparando a 
pessoa para ritmos com maior dificuldade, como o samba de 
gafieira”, ensina Wolfmann.

As aulas ocorrem em sala aberta da EAP e são iniciadas 
com alongamento, momento em que a mente começa a se 
esvaziar dos problemas corriqueiros. Após um aquecimento, 
no qual é reforçado o passo básico do ritmo dado naquele 

dia, outros passos são ensinados ou 
relembrados e casais se formam para 
colocar em prática o que aprende-
ram. A cada nova música, os pares 
se alternam. 

O ânimo dos participantes 
aumenta a cada encontro. “As aulas 
são ótimas, bem extrovertidas. Estou 
me conhecendo melhor através da 
dança e esse é um caminho novo para 
encontrar a felicidade que procuro. 
E minha autoestima, sem dúvida, 
melhorou bastante”, comenta o aluno 
Samuel dos Santos Alves. Wolfmann 
acredita que o entusiasmo dos parti-
cipantes só melhora o desempenho 
de cada um. “Os alunos participam 

das aulas com tanta alegria que até me surpreendem. Isso tem 
facilitado muito meu trabalho que, aliado ao equilíbrio no 
número de homens e mulheres, faz com que o desempenho 
deles seja excelente”.

A servidora Gislene Aparecida de Freitas conta que 
a dança melhora seu dia a dia e aproveitamento do trabalho. 
“As aulas são excelentes. Já utilizei várias vezes os passos 
que aprendi e espero continuar aprendendo mais ritmos”, 
diz.
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