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 Mais uma vez está sendo editada a Revista 
SAP. E mais uma vez, a exemplo das edições anterio-
res, fazemos questão de enaltecer alguns dos resulta-
dos exitosos alcançados por esta Secretaria, os quais 
foram obtidos, com certeza, graças à colaboração, 
dedicação, abnegação e desprendimento de cada um 
dos servidores do sistema penitenciário paulista.
 O ano de 2013, que está próximo de terminar, 
talvez tenha sido o mais difícil de todos. No entan-
to, em meio a tantas dificuldades, foi possível se ter 
a exata noção da capacidade de resposta imediata e 
acertada dos valorosos servidores.
 Aproveitando a edição desta Revista, quero, 
mais uma vez, agradecer a cada colaborador, sem dis-
tinção do local onde trabalha e da função que exerce.
 Quero, também, aproveitando desse canal de 
comunicação, desejar a todos, bem como seus respec-
tivos familiares, um Feliz Natal, com bastante saúde, 
felicidade, harmonia, união e proteção Divina.
 Que o próximo exercício, que em breve esta-
rá se iniciando, seja, para cada um de vocês, repleto 
de realizações e de pleno sucesso. Tenham, todos, um 
Feliz Ano Novo. 
    Fraternal abraço,
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Veruska almeida

Foi com a sensação de dever cumprido que 
a diretora do Centro de Ressocialização Feminino 
(CRF) de Araraquara, Marisa Fonseca Monteiro La-
torre, deu início à II Festa da Primavera da unidade. 
“Eu estou muito orgulhosa das minhas funcionárias, 
se não fossem elas nada disso teria acontecido”, re-
latou Latorre.

O evento, que ocorreu no dia 27/09, também 
marcou a despedida da diretora.  Após quase 10 anos 
no comando do CRF, Latorre deverá se aposentar 
em 2014. As servidoras aproveitaram a festa para 
homenagear aquela que, segundo todos os funcio-
nários, estabeleceu a justiça; viveu o trabalho e não 
perdeu o seu ideal. “Esse é o nosso objetivo: tornar 
a unidade cada vez mais próxima da realidade, pois 
assim elas acabam se sentindo parte da sociedade”, 
exalta Latorre.

Ao canto de “É Primavera”, de Tim Maia, a 
reeducanda Samantha dos Santos, entrou com as can-

didatas na passarela. A emoção teve início com o tre-
cho, “Trago essa rosa para lhe dar”, momento em que 
as detentas presentearam os convidados com rosas 
em comemoração ao começo da nova estação.

O concurso teve a participação de 23 presas, 
divididas em quatro categorias: rainha da primavera, 
simpatia, elegância e melhor idade. A comissão de 
jurados foi composta por membros da sociedade civil. 
A unidade também contou com doações e emprésti-
mos dos tomadores de mão de obra das reeducandas, 
funcionários, familiares e profissionais que ensaiaram 
com as candidatas.

 A plateia lotada incentivou as mulheres que 
participaram do concurso. Com animação elas tor-
ceram e vibraram pelas preferidas. “Estou nervosa, 
mas acredito que todas aqui também estão com a 
autoestima elevada. É emocionante e um prazer 
enorme”, contou Fernanda Sanches, eleita Miss 
Primavera..

Com esperança e alegria, presas do CR de Araraquara celebram 
a primavera com concurso de beleza
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“Eu sei que os sonhos são pra sempre; 
Eu sei aqui no coração. 
Eu vou ser mais do que eu sou; 
Para cumprir as promessas que eu fiz. 
Porque eu sei que é assim; 
Que os meus sonhos dependem de mim. 
Eu vou tentar; 
Sempre; 
E acreditar que sou capaz; 
De levantar uma vez mais (...)”  

Versão de Marina Elali para música Reach de Gloria Stefan.

A revelação das campeãs trouxe mais alegria 
ao evento. “Estou me sentindo uma vencedora estou 
muito feliz  pelo CR ter nos proporcionado isso. Nem 
tudo é do jeito que queremos, mas nós conseguimos 
vencer as barreiras”, disse Vanessa Scamilhe, Miss 
Simpatia.

Já Shellen Cervante, Miss Elegância, se mos-
trou surpresa com a vitória e, com lágrimas nos olhos, 
recebeu a faixa de vencedora. “Eu não esperava. Foi 
muito gratificante e único”, explicou Cervante.

Dalva Sargentim, que foi a mais aplaudida 
pela detentas, venceu na categoria melhor idade e 
explicou de um jeito simples a sensação do momento: 
“Eu me senti flutuando na passarela, simplesmente 
adorei”.

O evento teve também apresentação de dança de 
salão com os servidores da unidade. Uma coreografia 
de forró e outra de samba-rock alegraram os convida-
dos, que dançaram juntos ao som das músicas.

E foi com essa sensação de “liberdade” e rea-
lização de sonho que as reeducandas encerraram a 
festa. Cantado a música“Eu vou seguir”, de Marina 
Elali, elas trouxeram à tona tudo pelo que hoje so-
nham e acreditam.
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Mais duas 
unidades 
recebem a 
primavera com 
eventos de 
beleza

A conhecida 
Festa da Primavera 
da Penitenciária Fe-
minina (PF) I “Santa 
Maria Eufrásia Pel-
letier” de Tremembé 
ocorreu no dia 27/09 

Neste ano a apresentação do evento foi realizada 
pela reeducanda Rosimeire Augusta Miraldo, que apesar 
do nervosismo, se saiu muito bem no papel de mestre de 
cerimônia.

   Toda a decoração da unidade, delicada e repleta 
de flores, foi confeccionada pelas próprias reeducandas 
com material reciclável.

A diretora da PF I de Tremembé, Eliana de Freitas 
Pereira, acredita que projetos como este são fundamentais 
para a ressocialização da mulher presa. “O Miss Prima-
vera é uma oportunidade de mostrar que coisas positivas 
acontecem aqui dentro”, finaliza.

O Centro de Progressão Penitenciária “Dra. Ma-
rina Marigo Cardoso de Oliveira” (CPP) de Butantan 
comemorou a entrada da primavera no dia 28/09, com a 

realização da oitava edição do concurso 
“Beleza, Simpatia e Cultura atrás das 
Grades”. 

Foram inscritas 20 candidatas, 
sendo 10 na categoria beleza, cinco em 
simpatia e cinco para cultura. A disputa 
foi divida em duas etapas, primeira fase 
eliminatória e segunda fase final.

A mesa de jurados foi composta 
por convidados  membros da sociedade 
civil. Os brindes ficaram por conta de 
doações de parceiros da unidade. As 
vencedoras por categoria foram: Bele-
za - Maguy Nagalulatshaba, primeiro 
lugar;  Natalia de Jesus Santos, segundo 
lugar; e Valentina Manoel Pedro, em 
terceiro. A miss simpatia foi: Rosangela 
Marques de Sales. E na categoria cul-
tura: Adana Alther Monderson.

promovendo uma sexta-feira bem diferente. A plateia, 
cerca de 200 reeducandas, estava animada e partici-
pou do evento que já faz parte da programação anual 
da unidade desde 1995.

   Das inscritas, 10 candidatas foram pré-sele-
cionadas pelas próprias presas. Elas foram avaliadas 
por uma equipe de quatro jurados, membros da so-
ciedade civil e uma detenta representando a PF. Os 
critérios de julgamento foram simpatia, desenvoltura 
e elegância.  

 As três primeiras colocadas, Tamires do Nas-
cimento, Renata Batista de Souza Andrade e Brenda 
Siqueira Rosa, ganharam brindes cedidos por entida-
des religiosas e pelo comércio local. 
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rafael marinho da Paz

Com um mundo carcerário cheio de novidades 
e em cada reeducando uma história diferente, a Secre-
taria da Administração Penitenciária inova todo ano 
com diversas surpresas e atividades para beneficiar e 
garantir o futuro de muitos detentos.

Para quem está de fora pode parecer inédito, 
mas a SAP tem um histórico consagrado de parcerias 
em projetos com programas já conhecidos pelo sistema 
prisional, como a inauguração do primeiro Showroom 
de produtos confeccionados por reeducandos, reali-
zado pela Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel 
(Funap) na Penitenciária II de Tremembé. Iniciado 
no primeiro semestre, contou com a exposição de 
30 produtos entre mesas, cadeiras para refeitórios, 
armários, prateleiras. Os responsáveis pelos materiais 
são 20 presos do regime semiaberto da PII, que foram 
inclusos no programa. Eles passaram por um processo 
de capacitação profissional para que pudessem exercer 
essas funções de produção de materiais administrativos, 
escolares,  confecção de uniformes e muitos outros pro-
dutos que hoje são vendidos e fornecidos para empresas 
e órgãos públicos.

A unidade é famosa por ter reeducandos que 
cometeram crimes de grande apelo midiático e como-
ção social. São presos que trabalham na penitenciária 
ou estudam em cursos profissionalizantes oferecedidos 

pela Funap. Alguns estão no aguardo de uma chance 
na lista de espera para o preeenchiomento de vagas 
remanescentes. 

Os homens incluídos no projeto acumulam fun-
ções que agregam melhorias estruturais na penitenciária. 
A atuação deles vai desde o pátio até as salas de aula 
da unidade. As mulheres também tem presença ativa 
no showroom e a maioria delas auxilia o projeto com 
confecções de uniformes através da Daspre – grife das 
presas – que produz acessórios artesanais. A Daspre paga 
uma quantia a elas, que também recebem R$ 560,00 do 
showroom, além do benefício de redução penal a cada 
três dias trabalhados.

O programa tem conquistado os presos da unida-
de, além de fazer com que eles reflitam sobre tudo que 
está a seu redor. O interno Kleber Souza, entende que é 
uma  oportunidade e tanto para uma redenção “Acabamos 
conhecendo pessoas que jamais imaginaríamos conhecer. 
Vejo isso como um leque que se abre de oportunidades 
no futuro”, contou. Oswaldo Junior partilha da mesma 
opinião. “Vejo que a vida é uma grande escada. Se eu 
subir degrau por degrau, tenho certeza de que vou chegar 
lá em cima com grande vitória. Se eu tentar atravessar 
algum degrau a mais, sem que eu tenha condições disso, 
o tombo vai ser grande, como aconteceu na minha vida 
um dia”, explicou Junior.

Projetos oferecem trabalho para os reeducandos
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PET: Módulos desenvolvidos nas 120 horas
Módulo I: Comunicação e Expressão – 12h

Módulo II: O Mundo do Trabalho – 12h

Módulo III: Arte e Trabalho – 12h

Módulo IV: Caminhos e Possibilidades Profissionais – 12h

Módulo V: Empreendedorismo – 12h

Módulo VI: Meio Ambiente e Sustentabilidade – 12h

Módulo VII: Relações Sociais e Políticas – 12h

Módulo VIII: Cidadania e Ética – 12h

Módulo IX: Posicionamento Estratégico – 12h

Módulo X: Superação, Criatividade e Inovação – 12h

Sobre o Showroom

O projeto conta hoje conta com pouco mais de 
20 oficinas com mais de 300 inclusos. Em Tremembé o 
programa é localizado na área externa da PII. Além de ser 
aberto ao público, as visi-
tas podem ser agendadas 
através da Funap.

Outro, semelhante 
ao showroom, que tem se 
destacado entre os presí-
dios no Estado, é o PET 
“Programa de Educação 
para o Trabalho”. Dentro 
dele existem projetos inte-
ressantes para o cotidiano 
do preso (mais de 120 
deles em estabelecimentos 
penais no interior e na 
capital de São Paulo).

Neste ano, no fim 
do primeiro semestre, o 
programa foi inaugurado 
no Centro de Progressão 
Penitenciária de Butantan,  

com Fernando Gomes de Moraes (Diretor de atendimento 
e promoção da Funap) ministrando a aula inaugural, além 
das presenças do secretário da Administração Penitenciária, 
Lourival Gomes; Ana Maria Tassinari e Lucia Maria Casali  
Presidente e Diretora Executiva da Funap, respectivamente; 
Rosangela dos Santos Silva de Souza, Diretora do CPP, 

entre outras auto-
ridades.

O  P E T 
foi instalado nas 
unidades com o 
objetivo de con-
tribuir com a in-
clusão social dos 
condenados, bem 
como desenvol-
ver habilidades 
que ampliem os 
seus horizontes e 
que os auxiliem 
para um futuro no 
mercado de tra-
balho, pois seu 
diferencial é esta 
preparação técni-
ca e social.

Hoje, pelo PET,  a SAP atende quase 
8 mil detentos por mês, em todo o sistema 
prisional. 

Os presos inseridos nele recebem qua-
lificação profissional em 10 módulos, com 12 
horas cada , em um total de 120 horas.

Ao final é concedido um certificado 
de conclusão por módulo e por curso. Isso 
ajuda o reeducando ingressar no mercado 
formal de trabalho, quando egresso. Também 
dá condições de empreeendedorismo em 
negócio próprio, por meio de parcerias com 
a Funap.
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nathalia malaquim

Um grupo de nove detentos da Penitenciária II 
“Desembargador Adriano Marrey” de Guarulhos realiza 
espetáculo teatral em universidades paulistas. Dirigidos 
pelo Agente de Segurança Penitenciária (ASP), Igor 
Rocha, o grupo denominado “Do Lado de Cá” este 
ano encenou a peça “Que destino eu tenho?”, aberta ao 
público. As apresentações ocorreram na Faculdade de 
Direito Largo São Francisco no dia 14/08 e na Faculdade 
Zumbi dos Palmares no dia 24/09.

No sentido de implementar as aulas teatrais, os 
idealizadors Igor e Valdinei Freitas – diretor técnico de 
trabalho e educação, apresentaram em 2010 um projeto 
multidisciplinar nas áreas de leitura, educomunicação 
e teatro, que deu início a trajetória do grupo “Do Lado 
de Cá”. Igor contou um pouco desse começo. “Nós que 
vivemos boa parte da vida dentro do cárcere, sabemos 
das dificuldades que aqui existem, então surgiu a ideia de 
usarmos a nossa experiência com o Teatro do Oprimido, 
para que pudéssemos quebrar as barreiras e mostrar à 
sociedade que “Do lado de Cá” existem cidadãos que 
querem retornar a seus convívios com dignidade e sem 
preconceito”.  

O projeto foi iniciado em 2011 com o primeiro grupo 
de sentenciados do regime semiaberto. Dirigido pelo diretor 
de teatro, Jorge Spínola, encenaram a peça “O dia em que 
a casa caiu”. Agora a retomada das apresentações ficou por 

conta de Igor, Valdinei e da professora de teatro voluntária, 
Teresa Cristina Borges, num intento de colaborar com a res-
socialização dos detentos.

O processo começou com a colagem de cartazes nos 
pavilhões convidando os interessados a participarem. Neles 
era clara a ideia de que a proposta seria diferente. As regras 
estabelecidas incluíam participar de todas as atividades e per-
sonagens, bem como orientação  a não “fazer” diferenciação 
entre os colegas – seja por cor, raça ou crença – nos ensaios 
todos seriam iguais, inclusive o ASP que dava as aulas. Igor 
conta que no começo houve certo espanto por parte dos presos. 
“De inicio eles ficaram assustados, quando souberam que eu 
sou agente de segurança e que teriam que encenar papéis de 
mulher e de policial; porém com os que quiseram ficar tivemos 
uma experiência bem interessante e pudemos ver a alegria nos 
seus olhos”, disse.

No início 60, presos se envolveram na atividade, porém 
somente nove restaram. Foram quatro meses de ensaio até que 
os integrantes inexperientes estivessem prontos para realizar a 
encenação ao público. A parceria com o projeto “Cárcere, Comu-
nidade e Teatro”, da Universidade de São Paulo (USP), criado por 
estudantes comprometidos com a causa carcerária, foi importante 
para levar a apresentação aos palcos das faculdades.

O egresso Emerson Martins, integrante do grupo de 
2011, conta que o teatro foi fundamental durante o período em 
que estava recluso e na volta à vida em sociedade. “Busquei 

O teatro por trás das grades
Os reeducandos foram apresentados ao Teatro do Oprimido e através dele debatem sobre o 

cotidiano, estimulando o crescimento social e pessoal
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remição de pena, no entanto descobri algo a 
mais no teatro”, disse Martins. “Ele me fez 
olhar além, a interação com o outro trouxe 
um progresso em minha vida e aqui fora 
a arte me colocou frente a pessoas com o 
mesmo ideal que eu : ajudar na mudança do 
ser humano”, complementou. Ele ainda conta 
que permanecia nos ensaios para estimular 
os outros presos.Acreditava que não sairia, 
pois estava em regime fechado. A surpresa 
veio quando conseguiu a progressão da pena 
e saiu para apresentar o espetáculo ensaiado. 
Ele afirma que até hoje é grato aos diretores 
pelo empenho dado ao seu caso.

A importância da reflexão
A peça teatral utiliza técnicas do Teatro-Fórum, em que 

é quebrada a barreira entre o palco e a plateia. A encenação 
nesse tipo de obra é baseada em fatos reais; nesse caso histórias 
dos próprios presos relatando a dificuldade e o preconceito vi-
venciados no cárcere. O opressor e o oprimido conflitam sobre 
seus desejos e interesses. Nesse confronto o oprimido fracassa. 
O público presente é estimulado pelo personagem “curinga” – 
ser onisciente que altera e pede para refazer a cena sob outra 
perspectiva sempre que sente necessidade de alertar a plateia 
sobre algo – ao entrar em cena para substituir o protagonista e 
procurar alternativas para o problema encenado.

O Teatro-Fórum surgiu dentro do Teatro do Oprimido, 
com diversas variações, e foi criado pelo teatrólogo Augusto 
Boal. Seu objetivo é a reflexão e a ação para busca de alternati-
vas aos problemas do cotidiano. Trabalha com diversos temas, 
como falhas de caráter, pessoal, interpessoal, social, político e 
econômico. 

Este arsenal de técnicas e jogos dramáticos contribui 
em diferentes áreas da vida desses reeducandos. Auxilia nas 
discussões de cidadania, racismo, violência, direitos humanos, 
inclusão social, meio ambiente e outros, além de colaborar 
com o desenvolvimento educacional, comunitário e grupal. O 
processo de ensaio e apresentação do espetáculo constitui um 
momento de reflexão e apoio psicológico para esses homens 
que hoje vivem na penitenciária.

Outro ponto impor-
tante do projeto é fazer com 
que os presos enxerguem 
além das grades e assim 
possibilitar a mudança de 
perspectiva sobre eles mes-
mos e sobre o mundo. “O 
projeto ajudou a quebrar 
muitos preconceitos que 
eu tinha” contou Martins. 
Ele ainda comenta sobre a 
emoção de estar no palco 
e ser prestigiado pelo pú-
blico. “Foi maravilhoso, 
é um sentimento quase 
inexplicável ver aquelas 
pessoas nos aplaudindo de 
pé, enxergando nossa ação 
com bons olhos, desejando 

positividade e nos parabenizando. É um clima e um ambiente 
completamente diferente ao que estávamos familiarizados 
estando presos”.

O teatro é uma forma de resgatar os detentos do crime, 
mostrar para aqueles que não enxergam outra perspectiva de 
vida opções que possibilitam uma mudança na realidade social 
não vivenciadas até o momento.  Além disso, a arte é uma forma 
de  integração entre as pessoas. O carcereiro, os reeducandos, a 
plateia,  os artistas, o professor e o aluno trocam experiências, 
emoções e perspectivas.

Apesar do Teatro do Oprimido exercer um papel fun-
damental para o diálogo com esses presos, o contato com a 
plateia torna mais profunda essa discussão, causa impacto não 
só nos espectadores como também nos próprios atores. Dessa 
forma, o projeto colabora com o esclarecimento da população, 
mostrando para a sociedade que está do lado de fora dos portões 
dos presídios que o cárcere é um fator social e, muitas vezes , 
consequência da realidade vivida por aquele detento. Isso ajuda 
a reduzir o preconceito, que também é causador da volta do 
egresso ao crime. 

Além do contato com o reeducando, o projeto proporcio-
na um acompanhamento desses homens quando em liberdade. 
“Nós esperamos que o detento dê o primeiro passo dizendo 
que não quer voltar para o crime, quando ele dá esse passo, nós 
estamos ali para ajudar e tentar encontrar maneiras para que ele 
possa sair de lá de cabeça erguida. A nossa surpresa foi constatar 
que nenhum preso que participou do primeiro grupo voltou para 
a criminalidade”, explicou Igor. “Tem um egresso em particular, 
integrante da primeira equipe, que hoje está trabalhando e fazen-
do faculdade e em todas as apresentações dos novos grupos, faz 
questão de estar, participar e dar testemunho da transformação 
que o teatro fez na vida dele”, complementou.

A intenção de todos os esforços é melhorar o sistema 
carcerário, procurando dar continuidade e visibilidade ao pro-
jeto. “Queremos melhorar o cárcere através do dialogo com a 
sociedade e com as autoridades que estiverem dispostas a ouvir. 
E se houver recursos, no futuro, estamos dispostos a ampliar o 
projeto”, comentou o diretor da peça.

A iniciativa é aberta a todos os detentos que estão con-
denados ao regime semiaberto. Além das apresentações teatrais 
o grupo “Do Lado de Cá” também produziu um longa-metra-
gem ainda sem data de estreia prevista. O apoio à iniciativa veio 
através do diretor da penitenciária “Adriano Marrey”, Antonio 
Samuel de Oliveira Filho, da Coordenadoria das Unidades 
Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo (Coremetro) 
e da Vara de Execução Criminl de Guarulhos. 



Revista SAP10

rosana tenreiro alberto

Trabalhando diuturnamente para acabar com a entrada 
e o uso de aparelho celular nas unidades prisionais do Estado, 
a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) não vem 
medindo esforços para alcançar o objetivo de até setembro 
do próximo ano instalar o serviço de bloqueadores em 23 
presídios paulistas.

O edital para contratação 
dos serviços foi publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE) de 26 de se-
tembro de 2013 e se tudo correr bem, 
sem recursos, a primeira unidade 
prisional deve receber o bloqueador 
em janeiro de 2014.

Foram realizados vários tes-
tes em presídios da Região Metro-
politana de São Paulo. Técnicos da 
Anatel testararm  os equipamentos 
para que, de fato, os bloqueios de 
celulares ocorram, sem interferências 
externas.

O critério para escolha das 
23 unidades prisionais que terão os 
sinais de celulares bloqueados recaiu 
sobre as que abrigam presos líderes 
de facções criminosas e as que pos-
suem internos de alta periculosidade.

Os sistemas utilizados nos testes foram dois: jamming 
e simulador de estação de rádio base. 

          A SAP irá optar pela contratação de empresas 
para o sistema de  bloqueio de celulares, não pela aquisição do 
equipamento, tendo em vista que com a evolução tecnológica 
e com o fortalecimento das empresas operadoras de telefonia, 
esses equipamentos poderão tomar-se obsoletos dentro de pou-
co tempo. Por outro lado, esse sistema de contratação também 

facilitará a manutenção e substitui-
ção dos equipamentos. 

       A vencedora do proces-
so licitatório deverá prover serviços 
contínuos de bloqueio de sinais de ra-
diocomunicação - BSR, por meio de 
uma “Solução de BSR”, abrangendo 
todos os recursos logísticos, tecnoló-
gicos e de infraestrutura necessária 
ao perfeito funcionamento nas de-
pendências das unidades prisionais 
da SAP/SP descritas no Anexo - I 
Projeto Básico, item 12.1, incluindo 
serviços técnicos especializados de 
instalação, ativação, configuração, 
serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, suporte técnico, operação 
remota via software de gestão de mo-
nitoramento da solução dos sistemas 

de BSR, treinamento de integrantes da SAP, com atualizações 
tecnológicas do sistema e conforme especificações constantes 
do Projeto Básico do edital.

Condições que favorecem a 
contratação, e não a compra. 

1o  manutenção dos equipamentos pela 
contratada;

2o caso haja evolução tecnológica, os 
equipamentos deverão acompanhar esse pro-

gresso;

3o elimina o risco dos equipamentos se 
tornarem obsoletos dentro de pouco tempo, com 

perda do recurso investido;

4o se a empresa bloquear as conversa-
ções, recebe; se não bloquear, o Estado não 

paga.

A estimativa é de que em janeiro de 2014 a primeira unidade seja 
contemplada com o serviço de bloqueador de celular

Penit. II Presidente Venceslau 
Penit. I de Avaré 
CRP de Presidente Bernardes 
Penit. de I de Mirandópolis 
Penit. de II de Mirandópolis 
Penit. de Valparaíso 
Penit. de Getulina 
Penit. de Álvaro de Carvalho 
Penit. de Ribeirão Preto 
Penit. I de Serra Azul
Penit.  de Iperó 
Penit. de Casa Branca 

Serão abrangidos 23 presídios:
CDP de Campinas 
CDP de Hortolândia 
CDP de São Vicente 
Penit. I de São Vicente 
Penit. I de Potim 
Penit. II de Potim 
Penit. I de Guarulhos 
CDP II de Guarulhos 
CDP II de Chácara Belém 
CDP IV de Pinheiros 
Penit. Feminina Sant’Ana



Revista SAP 11

Em um país onde cursar o ensino superior ainda é 
para poucos, frequentar a universidade enquanto se está pre-
so é um privilégio ainda maior. Atualmente, 28 reeducandos 
do Estado de São Paulo buscam uma graduação. Monito-
rados com tornozeleiras eletrônicas, eles saem diariamente 
dos presídios  – desde que  autorizados pelo juiz –  para 
estudar e se preparar para o mercado de trabalho.

Uma dessas pessoas é A.O.P.F., 36, presa há oito 
anos por tráfico internacional de drogas. A reeducanda, que 
atualmente cumpre pena no Centro de Progressão Peniten-
ciária (CPP) de Butantan, conseguiu reabrir sua matrícula 
e voltar no terceiro ano do 
curso de direito. A previsão 
é que ela se forme em junho 
de 2014, quando já estiver 
em liberdade. Seu plano é 
seguir carreira na área penal.

Bem articulada, a 
detenta já chegou a dar aulas 
a outras sentenciadas pela 
Fundação “Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel” (Funap) 
e hoje conta com a família 
para financiar a faculda-
de. “Eu sabia que teria de 
mudar de vida. Continuar 
fazendo coisa errada não dá. Então falei: vou ter que me 
esforçar e contar com minha família para me ressociali-
zar”, disse.

 A.O.P.F. enfrenta todos os dias o preconceito e as 
dificuldades para conseguir realizar os trabalhos da facul-
dade. Porém, com força de vontade e apoio de terceiros, os 
obstáculos não a impedem de continuar lutando por seus 
objetivos. “Tem pessoas boas aqui dentro, que muitas vezes 
me ajudam mais que minha própria família”, comenta ao 
citar o exemplo de dona Edna, descrita por ela como uma 
senhora do setor de educação muito atenciosa, que faz 
tudo para poder ajudar. “Ela me dá atenção em todos os 
sentidos”, declara.

Na universidade em que estuda, os colegas sabem 
que ela está presa. “No começo, algumas pessoas procu-
raram meu nome na internet e ficavam trocando e-mails 
dizendo que eu era traficante e tinha fugido da prisão, mas 
outras se dispuseram a ajudar. Já me deram apostilas e 

livros”, conta. Mas a reeducanda afirma que não liga para 
isso: “Quem quiser vai ter que me aceitar do jeito que sou. 
Não quero fingir ser uma pessoa que não sou”.

É esse preconceito que D.R.N.S., 31, não quer sentir 
e, por isso, não diz aos colegas da faculdade de Ciências 
Contábeis que está presa no CPP. “Eu não minto. Eu me 
afasto. Aprendi a viver pelos cantos, então sento sozinha e 
só me procuram quando precisam da matéria. Hoje, depois 
de dois anos convivendo com as mesmas pessoas, elas já 
acham até engraçado. Mas o meu convívio é ótimo. Esses 
dias eu ainda voltei rindo no meio do caminho”, descreve 

a sentenciada, que atual-
mente está no 4o semestre 
do curso.

D.R.N.S. foi presa 
aos 18 anos por omissão 
de sequestro. Na unidade 
prisional, ela já trabalhou 
na cozinha, biblioteca e 
na escola, onde há quase 
três anos está no arquivo 
morto. A reeducanda foi a 
primeira do CPP a cursar 
o ensino superior. O setor 
de educação da unidade 
providenciou para que ela 

fizesse o Enem e, durante uma saída temporária, a sentencia-
da realizou a matrícula na universidade, estudando de graça 
por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

“Tento incentivar [as outras detentas] dizendo que 
foi pelo Sisu que não pago a faculdade e consegui um des-
conto no vestibular. Foi tudo na unha mesmo. Sabe quando 
você fica dois anos estudando uma química que não sabe 
de onde veio? Mas para ter apoio você precisa saber exa-
tamente o que quer. Eu sei onde eu quero chegar”, conta a 
reeducanda, que teve dificuldades em gravar a matéria no 
primeiro semestre de aulas, mas que agora, “não precisa 
nem estudar”. 

Quando perguntada sobre seus planos, D.R.N.S., 
que está próxima de conseguir liberdade, diz que já está 
procurando um lugar para morar e pretende estudar para um 
concurso, pois tem facilidade com provas. “Hoje me sinto 
valorizada nessa parte profissional. Agora quero recomeçar 
minha vida.”

mariana morimura

Reeducandos buscam um novo rumo através do ensino superior
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Uma medida benéfica a reeducandas, pessoas com 
necessidades especiais e cães abandonados será implantada 
no Centro de Progressão Penitenciária Feminino (CPPF) 
de São Miguel Paulista. O projeto “Segunda Chance” terá 
início no estabelecimento prisional com a inauguração 
do canil, construído com o auxílio de presas da unidade. 
O local abrigará cães oriundos do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e canis públicos, que serão treinados para 
auxiliar portadores de deficiência auditiva, diabetes, crian-
ças e idosos com necessidades especiais em geral. 

A responsabilidade de cuidar e treinar os animais 
será das próprias detentas. Elas serão instruídas sobre edu-
cação básica de cães, noções de banho e higiene e 
outras atividades que envolvem estética canina e 
felina. Um dos objetivos da medida é justamente 
colaborar com o processo de reintegração social 
das sentenciadas. 

“Esse projeto foi baseado em um que já 
acontece nos EUA há mais de 10 anos, que tem 
como resultado um número impressionante de pes-
soas beneficiadas, animais recolocados em novos 
lares e, o mais importante, nesse tempo de atuação 
nenhum reeducando participante teve reincidência 
criminal”, explicou Jorge Pereira, do Núcleo Pet 
(idealizador da medida). “Outra coisa é que os 
animais ajudam a diminuir a tensão nas unidades 
e ainda têm a capacidade de formar vínculos com 
reeducandas, o que muitas vezes não ocorre entre 
humanos”, completou.

O canil será capaz de abrigar seis animais 
por turma – cada uma formada por 10 a 18 de-
tentas. Um único animal terá como treinadora até 
três presas. O projeto se estenderá também aos 
funcionários que tenham interesse em participar.

A ideia foi apresentada no ano passado 
ao secretário da Administração Penitenciária, 
Lourival Gomes, pelo deputado estadual Fer-

SAP terá cães que auxiliam portadores de deficiência, além dos 
que já atuam na segurança

mariana morimura

nando Capez e pelos coordenadores do Núcleo Pet, Jorge 
Pereira e Marcela Lerenzoni, que fizeram toda a parte de 
apresentação, fotos dos animais para doação e publicidade 
do projeto. A medida conta ainda com a colaboração de 
empresas que fornecerão voluntariamente alimentação, 
produtos de higiene, entre outros itens.

“Acreditamos que podemos ajudar pessoas que 
cometeram crimes a pagar, de forma justa, a sua dívida 
com a sociedade; os animais a conseguir novos lares e 
serem novamente amados e, principalmente, auxiliar na 
independência das pessoas que os adotarão”, ressaltou 
Pereira.
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Os canis das penitenciárias “Zwinglio Ferreira” (PI) 
de Presidente Venceslau e “Dr. Danilo Pinheiro” (PI) de 
Sorocaba receberam a visita de empresas especializadas 
em treinamentos com cães para atuar na segurança pública. 
Marcelo Balleroni e Regiane Sousa, da Unidogs e Andre 
Brendler e Vivi Sassi, da alemã Spuerhundeschule – que 
presta serviço para governos de diversos países, principal-
mente na Europa – conheceram as instalações dos canis e a 
função do cão penitenciário.

A primeira unidade a receber a comitiva foi a PI de 
Presidente Venceslau, nos dias 20 e 21/08. O diretor da peni-
tenciária, Osny Carlos 
Screpanti, o diretor de 
Segurança e Discipli-
na, Marcos Donizete 
Pereira, e a equipe do 
canil informaram o 
grupo sobre o cotidia-
no do local, projetos e 
procedimentos opera-
cionais relacionados ao 
canil e apresentaram as 
instalações, compostas 
por 12 boxes, duas 
maternidades, almo-
xarifado e sala de ad-
ministração. O espaço 
foi elogiado pelos visitantes, em razão da dimensão, higiene 
e zelo com os animais.

Em seguida foram exibidos vídeos de treinamentos 
realizados pelo canil e explicado o modo de operação do cão 
penitenciário, desde o manejo até o treinamento específico 
(tomada de carro de preso e tomada de cela) com os animais. 
O alemão Brendler analisou temperamento e aptidão para 

trabalho individual de todos os cães do local, elogiando-os 
posteriormente. Os animais da unidade são treinados dia-
riamente, durante duas a três horas, tanto no período diurno 
quanto noturno. São trabalhados obediência e controle do 
cão (comandos como senta, deita, junto) e guarda e prote-
ção (contenção, invasão de celas, embarque e desembarque 
de sentenciados, intervenções táticas, rondas internas e 
externas). Os cães da unidade já tiveram 16 conquistas em 
concursos e cursos, sendo as últimas na Feira Agropecuária 
e Industrial de Presidente Venceslau (Faive), nas categorias 
Best in Show (melhor cão) e Cães de Guarda.

No segundo dia de visita, Brendler e os agentes do 
canil promoveram treinamento coletivo, no qual todos os cães 
passaram por testes e instruções de novos métodos de treino, 

os mesmos utilizados pela 
polícia alemã. O adestrador 
da Spuerhundeschule agra-
deceu a receptividade e disse 
que levaria para a Alemanha 
um excelente conceito do cão 
penitenciário. 

Vale lembrar que o 
canil da PI de Venceslau 
iniciou suas atividades em 
2006 e foi regulamentado 
em 2007. Atualmente abriga 
12 cães das raças Rottweiler, 
Pastor Alemão, Pastor Belga 
Malinois e Doberman, sendo 
11 adultos e um filhote. A 

unidade também cria filhotes de Pastor Belga Malinois para 
doar a outros presídios que não dispõem da raça.

Seis agentes compõem o quadro do canil, sendo cada 
integrante plenamente responsável pelos cães que estão sob 
sua condução. Cabe a eles adestrar e conduzir os animais, 
zelar pela preservação das instalações e dos materiais do 
setor e higienizar os boxes. Em 2009, os funcionários ca-

Empresas renomadas visitam 
canis da SAP
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pacitaram agentes da Agência Estadual de Administração 
do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul (Agepen) 
para utilização de cães no reforço da segurança de unidades 
prisionais.

Em 04/09, foi a vez da PI de Sorocaba mostrar o tra-
balho desenvolvido com os cães. Os visitantes foram acom-
panhados pelo Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária 
(AEVP), Pedro Ernesto Segura e pelos AEVPs cinotécnicos 
(com formação para atuar e administrar canis penitenciários), 
Fábio Fernandes e Willy de Souza Ribeiro. 

O canil, construído em 2008, comporta oito boxes, 
quatro piquetes, enfermaria, almoxarifado, sala de adminis-

Você sabia?
Em 2012, um total de 11.579 presos foram remanejados com o auxílio de 

cães na PI de Venceslau. No primeiro semestre de 2013, foram 6.712 remaneja-
mentos, o que comprova a eficácia desses animais no subsídio à segurança.

tração e campo de futebol para adestramento. Os quatro cães 
da unidade, das raças Rottweiler, Labrador e Pastor Belga 
Malinois, passam por treinamentos de guarda e proteção, 
obediência e faro de entorpecentes. Três funcionários da 
unidade são responsáveis por treiná-los, utilizando a técnica 
do reforço positivo – estímulos que incentivam determinado 
comportamento.

A comitiva novamente se impressionou e parabenizou 
a penitenciária pelas instalações e trabalho desenvolvido 
com os cães, ressaltando, inclusive, que a unidade segue 
os padrões internacionais exigidos para manutenção de um 
canil.
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rafael marinho da Paz

A arte em geral, seja ela música, poesias, 
humor ou mesmo cinema, é necessária para o 
convívio do ser humano na sociedade, em qual-
quer aspecto. E com a ideia de propagar a arte e 
reflexão entre os reeducandos, a Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária (SAP) em parceria com 
a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” 
(Funap) e a Secretaria de Cultura do Estado de 
São Paulo iniciou um projeto que oferece cinema 
e entretenimento com uma boa dosagem de deba-
tes. Intitulado Cine Giramuros, ele foi inaugurado 
neste ano em duas unidades prisionais. Em Taiú-
va, no Centro de Detenção Provisória (CDP), o 
programa atingiu a marca de 1.320 participantes. 
O número é consequência do bom resultado do 
“Giramuros” entre os presos, “Foi uma excelente 
ideia esse projeto, pois nos ajudou a refletir sobre 
algumas situações e a nos distrair. Ajudou-me a 

pensar em ter uma vida melhor, sem drogas, tirou 
um pouco desse contexto difícil que é a prisão e 
mostrou que na vida há várias oportunidades, basta 
querer e lutar por elas”, comenta o reeducando 
Felipe José Domingues.

Foi justamente essa ideia promovida pelo 
programa que chamou a atenção, pois eles foram 
contemplados com 28 sessões de cinema realizadas 
no CDP. Com temáticas variadas, a abordagem 
tinha como foco a religião, família, amor ao pró-
ximo, trabalho, dignidade e a importância de cada 
um na sociedade, como indivíduos, e isso levou 
todos à discussão sobre seus próprios valores. “Os 
filmes possibilitam momentos de reflexão para os 
detentos, para que possam analisar seus delitos, se 
redimir e, talvez, não voltar a praticá-los”, expli-
cou o Agente de Segurança Penitenciária (ASP), 
Wagner Bratifich Junior.

Cine giramuros é sinônimo de cultura nos presídios de São Paulo
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Dois meses depois...

O projeto ‘Cine Gira-
muros’ chegou ao Centro de 
Ressocialização de Jaú no mês 
de julho, durante as férias esco-
lares dos condenados.

A novidade ficou por 
conta do espaço que foi aberto 
a seus familiares nos domingos, 
quando eram realizadas duas 
sessões, entre 9h e 13h.

Durante a semana, os 
horários dos filmes eram à noi-
te, das 19h30 às 20h30. Eles 
tinham total liberdade para 
escolher os filmes, que deviam 
ter como propósito os temas 
abordados pelo programa. Toda 
aparelhagem de DVD e leitor ficou instalada na área 
de convivência do lugar. Os presos foram supervi-
sionados pelos agentes de segurança penitenciária, 
enquanto a atividade ocorria.

O projeto na unidade foi sinônimo de sucesso. 
A diretora Vera Lucia analisou de forma satisfatória 
e de grande valia para o crescimento cultural dos 
reeducandos: “Todo esse trabalho ofereceu a eles se-
manas diferentes, com a presença de seus familiares 

aos domingos, 
além do entrete-
nimento e uma 
diversidade de 
filmes com uma 
motivação cultu-
ral”, disse Lucia. 
Entusiasmada, 
ela contou que 
parte dos deten-
tos pediu a conti-
nuidade do “Cine 
Giramuros itine-
rante”.

A unida-
de irá verificar 
a possibilidade 
do projeto ser 
colocado aos sá-
bados, fora das 
atividades esco-
lares, mas não 
descarta colocá-
-lo novamente 
no período de 
férias.
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Egressos e reeducandos do sistema prisional paulista 
estão ajudando a preservar a Mata Atlântica e, de quebra, 
construindo o Rodoanel. Até o momento, 49 pessoas, entre 
egressos do sistema prisional e pré-egressos (reeducandos 
do regime semiaberto), estão trabalhando no Rodoanel 
Norte; até o final das obras, serão no mínimo 600. Parte 
delas está resgatando espécies vegetais da Mata Atlântica, 
cultivando-as dentro de viveiros instalados nos canteiros de 
obras do Rodoanel Norte. Mudas estão sendo produzidas 
e serão plantadas ao lado das pistas, além de serem dis-
tribuídas em parques e jardins públicos do estado. 

Essa iniciativa que alia consciência ambiental e ação 
social só foi possível graças ao programa Pró-Egresso, que 
desde 2009 está realizando a reintegração de egressos e 
familiares do sistema prisional paulista.  Fruto de parceria 
entre a Secretaria da Administração Penitenciária, Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecno-
logia e a Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho, 
o Pró-Egresso atua em duas frentes: no encaminhamento 
de egressos ao mercado de trabalho e na qualificação pro-
fissional dos sentenciados que cumprem pena em unidades 
prisionais de regime semiaberto, de egressos e de pessoas 
em cumprimento de penas ou medidas alternativas. Só 
em 2013, foram 3.309 capacitados. Em quatros anos, o 
programa já forneceu qualificação a 9.774 pessoas.  

O Pró-Egresso determina ainda que os órgãos pú-
blicos estaduais podem exigir, em seus contratos e editais 
de licitação de obras ou serviços, que a empresa vencedora 
contrate um percentual mínimo de 5 % de egressos do siste-
ma prisional em seu grupo funcional, conforme Decreto nº 
55.126/2009. Isso foi feito na concorrência para construção 
do Rodoanel Norte. Os egressos são contratados com car-
teira assinada, de acordo com a CLT, e recebem o piso da 
categoria que desempenham, além das vantagens dos demais 
trabalhadores da obra, sem distinção. Já os reeducandos do 
semiaberto recebem um salário mínimo (R$ 678,00) por 
mês, além de terem direito à remição de pena – a cada três 
dias de trabalho, um é descontado da pena. 

Como explica Marcelo Arreguy, Funcionário da Der-
sa  –  empresa de economia mista responsável pela gestão do 
Rodoanel  –  o resgate das espécies ameaçadas de extinção 
da Mata Atlântica é mais um, entre os programas do Projeto 
Básico Ambiental, que as construtoras contratadas para fazer 
o Rodoanel são obrigadas a seguir. O Instituto de Botânica, 
vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, fiscaliza se as 
ações ambientais previstas estão sendo realizadas de maneira 
correta e monitora como as florestas do entorno das obras 
estão sendo impactadas. 

Egressos e reeducandos do regime semiaberto constroem um 
futuro melhor através do Rodoanel
mariana  borges



Revista SAP18

No caso específico do Programa de Resgate da 
Flora, técnicos do Instituto de Botânica entram na mata 
que será suprimida por conta do Rodoanel e identificam 
as espécies raras, ameaçadas de extinção. A partir daí, 
eles orientam os operários responsáveis a identificar as 
plantas e a fazerem o resgate com cuidado, sem danificá-
-las. Da mata, elas são transportadas até os viveiros de 
espera. De lá, serão transplantadas em áreas propícias 
ao seu desenvolvimento, como o Parque da Cantareira, 
além das próprias margens da futura rodovia. 

O Programa de Resgate da Flora foi realizado 
pela primeira vez na construção do Rodoanel Sul. Na 
ocasião, foram identificadas 2,5 mil espécies diferentes, 
sendo realocadas 40 mil plantas. Com as obras ainda 
em andamento no Rodoanel Norte e com a ajuda dos 
participantes do Pró-Egresso, já foram resgatadas 10 mil 
plantas e catalogadas 2 mil espécies. 

 Um trabalho que caiu como uma luva, como expli-
ca Odisseu*. Depois de 25 anos de cumprimento de pena, 
voltar a mexer com plantas como fazia quando morava 
no interior e se embrenhava na floresta foi uma vitória 
pessoal. 

Agamenon*, colega de viveiro, fez um curso de pai-
sagismo, jardinagem e horticultura na própria unidade onde 
cumpriu pena. Também está tendo seu primeiro emprego no 
Rodoanel: “Nada melhor do que fazer o que a gente gosta, 
mas também o que a empresa estiver precisando, a gente tem 
que se adaptar”. Euclides ressalva ainda: “Eu dou bastante 
valor a isso aqui; é o começo de tudo. Daqui é que eu quero 
aprender a andar para frente de novo”, acrescenta. 

 Como explicou Agamenon em seu depoimento, a 
capacitação foi importante para que ele pudesse desem-
penhar suas funções, aumentando sua empregabilidade. 
Evaldo Barreto dos Santos, diretor do Grupo de Capa-
citação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade (Gcae) da 
Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC), 
esclarece que os cursos oferecidos dentro do Pró-Egresso 
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são preferencialmente na área da construção civil, por 
conta da alta demanda do setor: “Mesmo que não consiga 
se encaixar numa empresa, ele pode trabalhar sozinho, 
como autônomo”, explica Santos. Através do Via Rápida, 
o Centro Paula Souza oferece cursos de pintor residencial, 
pedreiro assentador, eletricista instalador residencial e 
encanador de rede hidráulica. Também executor do Via 
Rápida, o Serviço Social do Transporte - Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Transporte (Sest-Senat) fornece 
cursos na área de administração de transportes (assistente 
administrativo de transporte e assistente de logística no 
transporte). A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 
e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 
parceiros diretos do Pró-Egresso,  também oferecem cursos 
na área da construção civil.  

Outras áreas são oferecidas, como produção de 
pequenos eventos, cabeleireiro e garçom. Várias capacita-
ções também estão disponíveis aos egressos e pré-egressos 
através da parceria com o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo Federal. 
O diretor do Gcae ressalta que as capacitações são ofere-
cidas com bolsa de estudo, o que estimula a participação. 
“Muitas vezes se tem o curso e não tem 
nenhuma bolsa, eles desanimam, porque em 
vez de estudar ele poderia trabalhar. Então 
para evitar esse tipo de concorrência a gente  
procura alocar cursos sempre com bolsas”. 

Para que os cursos sejam oferecidos, 
a parceria com a direção das unidades é fun-
damental. “Muitas vezes a CRSC oferece 
os cursos, mas a unidade não tem estrutura, 
não tem espaço”, comenta Evaldo. “Aí cabe 
ao diretor nos procurar, fazer um projeto 
básico justificando a necessidade e colo-
cando todo material que vai ser usado, que 
a Coordenadoria viabiliza os recursos para 
que a sala de aula seja montada”, explica 
o dirigente. 

Além de ter reeducandos trabalhan-
do no Rodoanel Norte, a Penitenciária I 
“José Parada Neto” de Guarulhos capacita 

sua população prisional Pelo  
Pró-Egresso. São oferecidos 
vários cursos dentro das salas 
de aula existentes na unidade: 
logística básica; leitura e inter-
pretação de desenhos e projetos 
de obras civis; pedreiro assen-
tador e garçom. Nas instalações 
do Senai Guarulhos, fora da 
unidade, também estão sendo 
oferecidos cursos de pedreiro 
revestidor, telhadista, eletricista, 
entre outros.  Explica Geovani 
Gustavo Andreassa, diretor de 
Trabalho e Educação daquela 
Penitenciária. “Se de início as 

empresas procuram a unidade com certo receio, logo se dão 
conta da mina de ouro de mão de obra qualificada a que 
eles têm acesso. É encanador, eletricista; o que eles querem 
contratar e não acham no mercado, aqui tem. Basta ligar, 
selecionamos e mandamos”, explica Andreassa. Ele res-
salta que o comportamento e a qualidade dos reeducandos 
encaminhados para trabalhar nas empresas são elogiados 
por todos os contratantes.“Os reeducandos sabem que, 
para cada um contratado, tem 200 querendo a vaga dele. 
Então, eles mesmos se vigiam entre si para evitar que, 
por conta de um, todos sejam prejudicados”. Alguns se 
destacam tanto que acabam sendo contratados e, depois 
do cumprimento de pena, já garantem um emprego para 
recomeçar. Oportunidade a que muitos como Aquiles* e 
Héracles*, reeducandos do semiaberto que trabalham em 
um dos viveiros de plantas do Rodoanel, almejam para 
construir seu futuro. “Daqui para frente quero pagar pelo 
erro que cometi e tentar uma vida melhor. Quem sabe daqui 
para frente mexer com planta, ser um biólogo, quem sabe?”  
sonha Héracles. 

*Os nomes são fictícios, a pedido da empresa contratante. 

 CPP “Dr Edgard Magalhães Noronha” de Tremembé tem 
prédio totalmente voltado às atividades do Pró-Egresso, 

incluindo laboratório para atividades dos cursos
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Jorge de souza

O prédio ainda não foi inaugurado, mas a equipe 
do Museu Penitenciário Paulista (MPP) já trabalha para 
colocar a casa em ordem e preparar o acervo que conta uma 
história, no mínimo intrigante: a evolução do sistema pri-
sional. São painéis, quadros, ilustrações, esculturas e todo 
material artístico ou artefatos ilícitos (fruto de apreensões) 
produzidos dentro das peniten-
ciárias de São Paulo e passivo de 
pesquisa ou simples curiosidade. 
Depois de inaugurado, o prédio 
que tem localização privilegiada 
até no contexto histórico (está 
instalado ao lado do Parque da Ju-
ventude no bairro do Carandiru, 
lugar onde funcionava a extinta 
Casa de Detenção) terá, além 
das áreas comuns de exposição, 
espaços para atividades lúdicas 
voltadas para crianças que visi-
tarem o museu.

Para alcançar o status de instalação e funcionamento 
em “prédio próprio”, o MPP galgou uma longa caminhada: 
a primeira mudança se deu quando foi transferido para a 
estrutura do gabinete do secretário, em março de 2009 
(antes fazia parte da Escola da Administração Peniten-

ciária – EAP); daí em diante o acervo foi transportado de 
Araraquara para a capital paulista e ficou provisoriamente 
instalado na sede da Secretaria da Administração Peniten-
ciária (SAP). Durante esse período teve todas as peças in-
ventariadas e catalogadas. A criação do plano museológico 
e a elaboração do regimento interno deram suporte para o 

próximo e mais importante passo: 
a escolha do local para instalação 
da nova sede.

O prédio, que antes abriga-
va a Coordenadoria de Saúde da 
SAP, foi totalmente reformado e 
adaptado para comportar o MPP 
e possibilitar o acesso de estu-
dantes, pesquisadores e público 
interessado na história do sistema 
prisional. Quem for visitar o mu-
seu mergulhará na história logo na 
entrada, onde painéis dispostos na 
primeira (e ampla) sala ilustram a 

evolução da aplicação das penas, desde a época da forca e 
guilhotina até os dias de hoje. As peças ficarão expostas em 
salas climatizadas, com descrição explicativa de cada uma 
delas. Outra novidade é a forma de guardar o acervo não 
exposto: o museu ganhou modernos armários deslizantes 

A nova sede, instalada 
em um prédio moderno 

e bem localizado, facilitará 
o acesso da sociedade, 

tornando possível o 
oferecimento de serviços de 

qualidade.

Desde os primórdios, até hoje em dia
O Museu Penitenciário Paulista contará a história da evolução do 
sistema prisional, através de exposições e locais onde o visitante 

interage com réplicas de ambientes carcerários recriados
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e traineis ‘para fixação dos quadros, que permitem seleção 
automática um a um. Eles ficarão também em ambiente 
climatizado para preservar a originalidade das obras.   

Quando elaborou o projeto, o diretor Sidney Soares 
de Oliveira vislumbrou um espaço que remetesse o visitante 
aos meandros do cárcere, não somente como espectador, 
mas também de uma forma que o colocasse dentro da his-
tória. De que jeito? Criando espaços capazes de interagir 
com a pessoa que o contempla. O público terá acesso às 
réplicas das celas usadas em uma penitenciária de Avaré, 
no interior do estado, na década de 1970. Trata-se de um 
cubículo tão escuro que, após fechada a pesada porta de 
ferro, quem está dentro não enxerga um palmo à frente. 
Na época, presos eram submetidos a longos períodos de 
castigo no pequeno espaço e não tinha sequer banheiro. 
“A ideia é que as pessoas sintam, ainda que por alguns 
minutos, como eram aplicadas as sanções disciplinares no 
passado”, explica Oliveira.

Um dos grandes entusias-
tas e apoiador do museu é o pró-
prio secretário Lourival Gomes. 
Assim que a reforma do prédio foi 
concluída, ele visitou o local e elo-
giou o espaço que certamente será 
o cartão de visitas da Secretaria, 
principalmente para estudantes 
que querem conhecer mais de 
perto o lado de dentro da grade, 
sem precisar ser preso. “É preciso 
que se mantenha viva a memória 
do sistema prisional e nós da 
SAP somos sabedores de que 
esta preservação tem fundamental 
importância para que se entenda 
a prisão. E o Museu Penitenciário 
possui essa temática: preservar 
a história e disponibilizá-la para 
o conhecimento e pesquisa da 
sociedade”, diz o secretário

Fase de treino.
Quando entrar em operação, 

o MPP terá um verdadeiro time 
de especialistas para atender e 
acompanhar o público durante as 
visitas. “Esta é a parte pedagógi-
ca do projeto”, adianta o diretor. 
“Nossos monitores estão estu-
dando os roteiros de visita e terão 
capacidade de atender três grupos 
de até 25 pessoas por vez”, revela 
Oliveira.

Durante o percurso serão 
mostradas as salas de exposição 
permanente e de exposições tempo-
rárias –  esta segunda abordará as-
suntos diferenciados a cada perío-
do, de acordo com a programação 

do museu. No auditório serão exibidos durante todo o dia, 
vídeos históricos e depoimentos de funcionários, ex-fun-
cionários e pessoas ligadas ao sistema prisional brasileiro, 
denominados “Memória Oral”. Através das narrativas será 
possível conhecer as experiências de quem vive ou viveu o 
trabalho no cárcere ao longo do tempo. Nos demais espaços 
serão desenvolvidos projetos de atendimento a crianças, 
palestras, apresentação de peças teatrais, brincadeiras e 
atividades relacionadas ao tema ‘prisão’. “Nós buscamos 
uma forma de aguçar a curiosidade de quem frequenta o 
museu e, com o perdão do trocadilho, prender a atenção 
do visitante”, brinca Oliveira.  

Mais informações: 
Museu Penitenciário Paulista

Av. Zarchi Narchi, 1207, Carandiru
Telefone: (11) 2221-0275
http://museupenitenciario.blogspot.com.br
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A primeira coisa que se imagina ao falar em Hospital 
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é um amontoado de 
loucos prontos para atacar quem se aproximar ou apenas 
dirigir uma palavra. A cena pode remeter a um blockbuster 
de suspense, mas nada tem a ver com os internos das uni-
dades de custódia e tratamento psiquiátrico da Secretaria da 
Administração Penitenciária (SAP), em Franco da Rocha, 
na grande São Paulo, e Taubaté, no interior do Estado. Os 
HCTPs – denominação dos locais que abrigam homens e 
mulheres envolvidos em crimes que cumprem medida de se-
gurança e que, por serem portadores de doenças mentais, não 
podem ser responsabilizados pelos seus atos – são exemplo 
de especialidade na humanização, tratamento e vigilância de 
pessoas nessas condições.

Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico “Prof. André T. Lima” I  de 
Franco da Rocha 

Apesar de estar circundado por muros e alambrados, 
nos alojamentos e enfermarias do local não há grades ou con-
tenções para controlar pacientes em eventuais crises de surto. 
“Quando ocorrem casos assim, eles são levados para a obser-
vação clínica e recebem procedimento de imobilização que os 

mantêm apenas seguros, para não se machucarem”, explica a 
supervisora da Ala masculina, Adriani Reali Crespi.  

Se aos ouvidos de alguns, a palavra ‘paciente’ soa 
estranho, para o diretor do HCTP, Luiz Henrique Negrão, 
é termo de ordem no tratamento dos internos. “É a própria 
justiça quem determina que aqui não há presos, mesmo em 
se tratando de criminosos afastados da sociedade. “O crime 
que cometeram fica lá fora e eles estão aqui para receberem 
medicação e tratamento que os permitam voltar à liberdade 
como pessoas de bem”, assegura.

O hospital possui colônias distintas para homens 
e mulheres, com enfermarias separadas para pacientes de 
sexos diferentes. Nesses locais há médicos especialistas, 
dentistas e enfermagem 24 horas por dia. A unidade possui 
dois consultórios dentários em funcionamento (o terceiro 
está em fase de montagem). “Além do acompanhamento 
clínico-odontológico, nós estamos oferecendo aos pacientes 
o serviço de prótese e reabilitação oral [dentaduras e pontes]”, 
destaca a diretora de odontologia e farmácia, Nádia Cristina 
Sales. “A parte laboratorial é paga pelo paciente que trabalha 
ou pela família, pois o custo é reduzido graças à parceria com 
um laboratório e a SAP fornece o material de moldagem e o 
trabalho do dentista”, diz. Ela destaca que o setor de farmá-

Custódia  Humanizada
mariana  borges &
Jorge de souza 

Pacientes dos HCTPs de Franco da Rocha e Taubaté recebem tratamento de saúde e reeducação, através de projetos que vão além da simples privação da liberdade
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cia também passou por ampla reforma e que o processo de 
separação e distribuição de remédios (individualizada - dose 
unitária) aos pacientes é acompanhado pelo farmacêutico 
da unidade.

Outro ponto que merece destaque é a recém-implan-
tada Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 
que faz o acompanhamento dos prontuários de pacientes e 
observa a quantidade de antibiótico ministrado durante deter-
minado período. “Os pacientes também recebem orientações 
periódicas de higiene, para evitarem doenças oportunistas”, 
adverte o supervisor de equipe técnica de saúde, Ricardo 
Cardoso Gusmão. Exemplo disso foi uma palestra ministrada 
pelo funcionário Sérgio Padilha sobre higiene pessoal, ali-
mentos, dormitórios e controle de vetores. “É importante que 
eles tenham conhecimento, para se manterem sadios mental 
e fisicamente”, opina Padilha. 

Time entrosado
Para dar conta da população de homens e mulheres, 

o diretor é enfático ao enaltecer a importância da equipe 
nas tarefas diárias, nos projetos e nas atividades que estão 
em andamento no HCTP. São profissionais de áreas como 
saúde, educadores, assistentes sociais, artesãos e até agentes 

de segurança , estes últimos com conhecimento específico 
em outras áreas, mas dispostos a ajudar na recuperação dos 
pacientes. A Agente de Segurança Penitenciária (ASP) Maria 
José Honório ensina artesanato no ateliê do hospital e Marcos 
Aurélio da Costa divide o serviço de vigilância e controle 
carcerário, com as aulas de informática para as internas. 
“Não há prejuízo em nossas atividades porque, de qualquer 
forma, estaríamos aqui fazendo a vigilância das pacientes e se 
podemos contribuir, não vejo porque não ajudar”, diz Maria 
José. “Mesmo sem acesso à internet, acompanhá-las nas 
atividades é também uma forma de vigilância, para que não 
usem o computador de forma errada”, explica Costa.

Sobre a importância de ter uma equipe coesa, quem 
faz coro com o diretor é a própria coordenadora de saúde da 
SAP, Solange Aparecida Pongelupi. “Quando todos têm o 
mesmo ideal, o resultado é sempre positivo e eu tenho certeza 
de que no HCTP de Franco da Rocha o pessoal segue essa 
temática”, elogia Pongelupi. “O segredo é trabalhar com uma 
equipe concatenada e comprometida com o que faz”, comple-
ta a diretora de assistência complementar, Paula Roberta de 
Souza. Cabe a ela coordenar as atividades dos profissionais 
das áreas social, psicológica, terapia ocupacional, educação 
e recreação do hospital. 

Custódia  Humanizada
Pacientes dos HCTPs de Franco da Rocha e Taubaté recebem tratamento de saúde e reeducação, através de projetos que vão além da simples privação da liberdade
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Sempre cabe mais um 
Não bastasse a demanda de internos 

fixos, o HCTP ainda presta atendimento 
a presos de outras unidades prisionais da 
SAP e de algumas delegacias de polícia. 
“Geralmente recebemos reeducandos 
para avaliação psiquiátrica e psicológica 
e elaboramos laudos a pedido judicial”, 
revela Negrão. Somente entre os meses de 
julho e setembro deste ano, o hospital fez 
mais de 360 atendimentos a reeducandos 
de outros presídios, em casos de psiquia-
tria, odontologia, clínica médica, perícia, 
entre outras. Desse modo, não há como 
desleixar no quesito segurança e o diretor 
está atento a isso. Para ele, o diálogo entre 
as categorias é fundamental; os agentes 
de segurança, de escolta e vigilância pe-
nitenciária (AEVPs) e profissionais de 
saúde atuam em conjunto. 

No dia em que a reportagem da Re-
vista SAP visitou o hospital, havia presos 
de Capela do Alto, Centro de Detenção 
Provisória III de Pinheiros e penitenciá-
rias de Pirajuí e Sorocaba sendo atendidos 
no HCTP. “Aqui as equipes dispensam os 
mesmos cuidados com internos e presos 
que vêm ao hospital, seja para tratamen-
to ou avaliação”, salienta Negrão. “Há 
uma conversa diária entre os setores de 
segurança, saúde e administrativo, sobre 
o andamento da unidade. Por se tratar de 
pacientes psiquiátricos, os funcionários 
são orientados a observar suas atitudes 
para detectar eventuais problemas”, pon-
tua o diretor de segurança e disciplina, 
Renato de Sousa Soares.

Não fiquem com cara de 
loucos

O trabalho de resgate da autoes-
tima é constante no HCTP de Franco da 
Rocha e a equipe leva isso muito a sério. 
Todos se preocupam em fazer com que os 
internos se mantenham limpos e bem cui-
dados. “Quando visito as colônias, digo 
aos pacientes: não quero vê-los com cara 
de loucos”, brinca o diretor da unidade, 
Luiz Henrique Negrão, numa das poucas 
vezes em que se dá ao luxo de, digamos, 
desfocar a atenção do que acontece ao 
redor. Cada detalhe é observado de perto 
por ele, que faz questão de andar todos os 
dias pela unidade e observar se os locais 
estão – em suas palavras – asseados, ar-
rumados, limpos e cheirosos.

No ateliê, as pacientes aprendem artesanato como 
parte do processo laborterápico e de ressocialização

A Emergência Clínica, antes com grades, acomoda 
pacientes que recebem acompanhamento 24 horas

Os internos têm tratamento clínico-
odontológico e serviço de próteses
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Na colônia feminina há um salão de cabeleireiro 
e manicure que abre, impreterivelmente, às sextas-feiras, 
dia em que as pacientes se produzem para a visita de fami-
liares no fim de semana. São elas próprias que cuidam do 
visual, umas das outras. Além da beleza, a saúde física e 
mental também é cultivada. O espaço possui salas de aula 
– onde professores da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro 
Pimentel” (Funap) ministram aulas de alfabetização – e 
uma sala de leitura, com mais 3 mil títulos à disposição de 
paciente e funcionários. Os internos trabalham reforman-
do carteiras escolares na oficina da Funap, em uma fábrica 
de pipas e na limpeza e conservação do hospital.

Quem tira os pacientes do sedentarismo é o dire-
tor de educação e recreação, Caio Vinícius Guicharte. 
“Nossa proposta é fazer com que se movimentem; para 
isso usamos atividades físicas de forma lúdica, como 
brincadeiras, caminhadas, voleibol adaptado, torneios de 
futsal, trabalhos de folclore, “contação de histórias”, festas 
e atividades recreativas e tudo que aguce o interesse dos 
internos”, diz Guicharte. 

Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico II de Franco da Rocha

O HCTP II de Franco da Rocha foi criado com 
a finalidade de trabalhar especificamente em regime de 
Desinternação Progressiva, proporcionando ao paciente, 
além de assistência interna, a utilização dos recursos 
extrainstitucionais da comunidade de origem, para a 
manutenção da terapêutica. Por intermédio dos projetos 
desenvolvidos no Hospital, os pacientes e seus familiares 
são preparados para o momento das visitas domiciliares, 
proporcionando que a pessoa internada possa sair do 
HCTP II, em visita domiciliar assistida por até 21 dias. 
Em outubro de 2013, estavam lá custodiados 52 homens 
e 28 mulheres. 

“Nosso trabalho tem 
como base a Lei Federal 
10.216/2001, cuja propos-
ta de reforma psiquiátrica 
significa a mudança do mo-
delo de tratamento, onde 
o isolamento é substituído 
pelo convívio com a família 
e comunidade”, explica a 
diretora técnica da unidade, 
Maria Zolaina de Souza 
Matos. “Para isso, o hospi-
tal desenvolve ações terapêuticas, tanto internas, quanto 
externas à unidade”, diz. 

A equipe multidisciplinar elabora um plano tera-
pêutico individualizado para cada paciente conforme suas 
necessidades. Eles recebem atendimento médico-psiqui-
átrico, clínico-psicológico, social, nutricional, jurídico, 
de enfermagem e orientações da equipe de segurança e 
disciplina. Também há atividades de grupos, como Alco-
ólicos e Narcóticos Anônimos (A.A e N.A); campanhas 

de vacinação e realização de exames preventivos. 
O programa Nutresaber – implantado na unidade 

– estimula os pacientes a praticarem atividades físicas 
e a cuidarem da alimentação, como promoção da saú-
de.

Com o objetivo de ajudá-los na reabilitação e 
proporcionar aprendizado para o mercado de trabalho, os 
pacientes são incentivados a frequentar a escola regular 
e de informática, com 15 participantes para cada ativida-
de. Também praticam jardinagem e cultivam hortaliças 
(atividade desempenhada por 10 pacientes em escala 
rotativa), além de atuarem na manutenção e conservação 
da unidade. Eles aprendem a produzir pães e doces na 
Padaria Artesanal existente no Hospital.  

O HCTP II também proporciona oficinas de 
artesanato, música e leitura, atividades esportivas e de 
lazer, passeios terapêuticos e comemorações de datas 
festivas. 

Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico “Dr. Arnaldo Amado 
Ferreira” de Taubaté 

Superação. Essa palavra define a realidade atual do 
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Dr. Arnaldo 
Amado Ferreira” de Taubaté. Superação de um passado da 
época em que existia uma ala destinada ao Regime Discipli-
nar Diferenciado e que gerava confusão sobre o tratamento 
destinado aos pacientes levados até a unidade. Graças às 
mudanças implantadas na estrutura da unidade e do esforço 
de toda a equipe, o HCTP de Taubaté atualmente oferece 
um tratamento humanizado e individualizado aos seus 256 
pacientes (população em 11/09/2013), com acompanhamento 
multidisciplinar.

A unidade recebe pacientes que cometeram deli-
tos por conta de transtornos de personalidade associados 

à psicose, neurose e/ou à 
dependência química.  “Em-
bora o transtorno de perso-
nalidade não tenha cura, é 
possível tratar os sintomas 
mais graves, estabilizando 
o paciente e os traços an-
tissociais que o levaram a 
cometer o delito,”explica  o 
psiquiatra forense Leandro 
Camille Santos Gavinier. 
“Trabalhamos através da 

inserção em grupo, valorizando a construção pessoal dele 
aqui dentro, a conscientização do quanto ele trouxe prejuízo 
a si próprio com o comportamento disfuncional dele na rua”, 
salienta Gavinier. 

Isso começa a partir de projetos simples, porém de 
grande efeito, como a comemoração individualizada do 
aniversário de cada paciente. “Tem uns que choram, porque 
nunca comemoraram o próprio aniversário durante a vida 
inteira, nem quando eram crianças. Muitos cresceram na rua, 

As colônias masculina e 
feminina possuem clínica 

médica e odontológica, salas de 
atendimento psicológico, social 

e educacional, escolas, pavilhões 
de trabalho e posto de segurança.
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abandonados. Passavam em frente a uma casa e viam a come-
moração, o pessoal cantando parabéns era uma coisa distante, 
um sonho. E aqui virou realidade”, explica Marcos Juliano 
Machado Ribas, diretor de segurança da unidade. 

O diretor geral do HCTP  de Taubaté, Adriano Cesar 
Maldonado, formado em psicologia, explica: “Um aspecto 
que acontece na população carcerária e não 
é diferente da nossa população, no caso dos 
paciente, é o resgate da autoestima. Existe já 
um pré-conceito com relação a um indivíduo 
que cometeu um delito. Quando o indivíduo 
comete um delito e é um doente mental ele 
carrega muito mais estigma”. 

O resgate da autoestima passa tam-
bém pelo cuidado com a  estética.  Através 
do  “Projeto Sorriso”   –  criado paralela-
mente  ao realizado em Franco da Rocha – o 
HCTP de Taubaté confecciona e conserta 
próteses dentárias para os pacientes. A 
dupla de cirurgiões dentistas Vanessa Villa 
Marinho e Adnei Borges de Campos cuida 
da manutenção bucal, consultas, tratamentos 
e procedimentos de urgência, além da con-
fecção de próteses.  “O objetivo é retomar 
a função da mastigação, claro, mas também 

a estética”, explica Vanessa. Ela salienta que a maioria deles 
nunca teve acesso a um consultório, então eles saem do hospi-
tal mais reabilitados”. Atualmente, 317 pacientes receberam 
próteses parciais ou totais desde o início do projeto e mais 
40 devem finalizar o tratamento até o final do ano. 

O jardim do HCTP de Franco da Rocha possui árvores nativas e 
plantas ornamentais doadas pelo Parque Ibirapuera em São Paulo

Na Escola de Marcenaria, pacientes desenvolvem peças decorativas e móveis
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Caef Pós – Custódia amplia 
atendimento após desinternação 

A Secretaria da Administração Penitenciária, 
através da Coordenadoria de Reintegração Social e Cida-
dania,  ampliou seu atendimento às pessoas sob medida de 
segurança, com o convênio entre SAP, Tribunal de Justiça 
e Santa Casa de Misericórdia, no dia 14/10, para criação 
de uma  Central de Atenção ao Egresso e Família Pós-
-Custódia (Caef Pós-Custódia). Desenvolvido em parceria 
com a Santa Casa de Misericórdia, a Caef Pós-Custódia 
funciona dentro do Centro de Atenção Integrada à Saúde 
Mental (Caism) daquela instituição. 

Trata-se de um ambulatório modelo para atendi-
mento e tratamento de pessoas portadoras de transtornos 
mentais, residentes na região metropolitana de São Paulo 
e beneficiadas com a desinternação condicionada a trata-
mento ambulatorial. A capacidade de atendimento é para 
100 egressos.

A Santa Casa cedeu, além de instalações físicas 
dentro do Caism,  profissionais   para promoverem o 
tratamento e acompanhamento psiquiátrico dos pacientes 
encaminhados à Caef Pós-Custódia. A SAP,  por sua vez, 
tem no local uma equipe de assistentes sociais, psicólogos 
e outros técnicos especializados para proverem a reinte-
gração social dos egressos.

Superação das barreiras internas e 
externas 

O processo de reabilitação em uma unidade que 
abriga dependentes químicos também envolve o combate 
ao vício. Além das consultas individuais com profissionais 
de saúde, os pacientes participam de grupos de apoio com 
psicólogos, onde debatem suas angústias e estratégias 
de resistência com os colegas internados. Há também o 
fornecimento de auxílio ao tratamento, seja através de 
adesivos de nicotina, seja pela medicação no combate da 
ansiedade. 

L.F. faz parte do grupo específico de combate ao 
fumo. Ele usa de adesivos de nicotina, além de receber 
medicação, receitada pelo psiquiatra. No segundo dia de 
tratamento parou de fumar. “Eu já tinha parado com as 
drogas e queria me livrar de 
todo tipo de vício”, diz ele, 
contando que fumava dois 
maços de cigarro por dia. Sua 
força de vontade é motivo de 
orgulho para a família, que o 
visita regularmente.  Atual-
mente, cerca de seis internos 
participam do grupo. Eles se 
reúnem nas oito semanas de 
duração do tratamento. O uso 
abusivo do álcool também é 
trabalhado mediante um grupo 
terapêutico, realizado em par-
ceria com o grupo Alcoólicos 
Anônimos. Deste, participam 
cerca de 30 internos, divididos 
em turnos. 

“A formação dos gru-
pos terapêuticos depende 
do perfil dos presos naquele 
determinado período. Os três 
psicólogos da unidade aten-
dem individualmente cada 
interno e estruturam os grupos 
de acordo com as necessi-
dades específicas” conta a 
psicóloga Edilene Morya. Um exemplo é “Projeto Sessão 
de Cinema”, de livre participação, que se utiliza de obras 
audiovisuais para discutir temáticas trabalhadas pela equipe 
de psicologia.

Teatro como instrumento terapêutico
Mas não são apenas as artes cinematográficas que 

têm destaque no cotidiano da unidade. Um grupo de teatro 
com os internos, realizado desde o ano passado, transfor-

mou-se numa ferramenta poderosa de reflexão. Dirigidos 
por Elcias Gonçalves de Souza, diretor do Núcleo de Segu-
rança e Disciplina, os pacientes já interpretaram “O Filho 
Pródigo”, além da “Paixão de Cristo”, para apresentação 
durante a Páscoa.  Agora, eles ensaiam mais uma para o 
repertório: “Teatro da Vida Real”. O nome já indica a fonte 
de inspiração: o relato de vida dos próprios internos. 

Rodrigo, interno, fala das emoções dos pacientes ao 
verem suas vidas retratadas no palco: “A gente está vendo 
o passado, o que a gente cometeu. Fazendo a retrospecti-
va vemos o que pode melhorar, o que é desnecessário”.  
Cristiano, outro ator- paciente, sintetiza assim a peça: “é 
uma forma educacional, até para a pessoa entender porque 
veio parar aqui”. 

Embora tenha sido elaborado pelo diretor, o texto 
foi colaborativo e vai sendo 
reescrito de acordo com os 
ensaios. A atividade recebe o 
apoio da Pastoral Carcerária, 
que doa roupas e tecidos para 
elaboração dos figurinos. O 
restante do material é fruto 
do esforço dos funcionários 
e internos. Os cenários são 
feitos nas oficinas de arte-
sanato da unidade. Cerca de 
20 pacientes participam ati-
vamente do grupo de teatro. 
Como atividade terapêutica, 
a ação é supervisionada pela 
equipe técnica do HCTP que 
assiste aos ensaios e debate 
com os internos.  “Tudo isso 
é terapêutico. O trabalho 
em grupo, a construção em 
grupo, a arteterapia, o teatro 
que eles fazem, a simples 
visita do médico ao vê-los 
fazerem teatro, o diretor que 
vai visitar o teatro. Eles se 
sentem valorizados”, reforça 
Gavinier. 

Superação de preconceitos 
 Ao chegar, como é de praxe em qualquer unidade 

da SAP, o paciente passa por entrevistas com psicólogos e 
assistentes sociais. No HCTP de Taubaté esse é o começo 
de um processo quase de detetive. Por conta da doença, 
muitos pacientes perderam os vínculos há muitos anos 
com os parentes. Assistentes sociais e psicólogos juntam-
-se num trabalho minucioso buscando contato. “O trabalho 
tem que ser feito bem em parceria mesmo. Não funciona 
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o assistente social sozinho, ou só o psicólogo”, pontua a 
assistente social, Carla Souza. “Primeiro buscamos  com o 

interno, se ele sabe alguma informação da família. 
Caso não saiba, a gente busca contato com prefei-
turas, às vezes, até postos de saúde, construindo 
alternativas, até localizar”, detalha Carla. 

A psicóloga Morya enfatiza a importância 
do vínculo familiar, especialmente para os pacientes 
sob medida de segurança. “Temos que verificar 
como essa família encara esse interno, se ela aceita, 

se ela não aceita. Dependendo da reposta da família, a gente 
vai ter que construir estratégias. Porque se ele receber um 

laudo favorável e sair, quem vai ficar com ele?”, 
questiona a profissional da unidade. 

Antes de se pensar em saída da unidade, 
é necessário reabilitar o paciente, agregando ao 
tratamento, quando possível, ações de capaci-
tação e profissionalização. Para isso, o HCTP 
de Taubaté tem quatro oficinas de trabalho, 
com 135 pacientes exercendo atividades la-
borterápicas de maneira remunerada. Os parti-
cipantes entrevistados destacam a importância 

Teatro,  Assim como a pintura, são utilizados como instrumentos terapêuticos 

Equipe do HCTP de Franco da Rocha
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Entenda o que é Medida de 
Segurança

A juíza Ana Paula Achoa Mezher Gibson, da 5ª 
Vara das Execuções Criminais, há três anos acompanha 
o cumprimento de medida de segurança nos hospitais 
de custódia. Em entrevista à Revista SAP, ela explica 
o que é medida de segurança e como funciona sua 
aplicação. 

Revista SAP -  O que é cumprimento de medida 
de segurança? Quem cumpre? 

Juíza Ana Paula Achoa Mezher Gibson  - É 
uma espécie de sanção penal, com caráter preventivo e 
curativo que visa evitar que o autor de um fato havido 
como infração penal torne a cometer outro injusto, e 
possibilita que ele receba o tratamento adequado. Ela é 
aplicada aos inimputávéis e semi-imputáveis.O juiz que 
analisou a prática criminosa é quem decide, ao invés de 
aplicar pena, aplicar medida de segurança. A medida 
de segurança pode ser de internação ou tratamento 
ambulatorial.

 SAP -  Do que se trata a desinternação pro-
gressiva? 

Juíza - Na desinternação progressiva os pacien-
tes podem sair em visita domiciliar assistida por até 21 
dias do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
II de Franco da Rocha. É determinada pelo juiz e as 
saídas são fiscalizadas pela equipe multidisciplinar do 
hospital.

SAP -  Qual sua opinião sobre os projetos desen-
volvidos nos hospitais da SAP? 

Juíza - Os projetos como cursos, aulas de espor-
tes, atendimentos psicológico e social e outros contri-
buem para a reintegração social dos pacientes.

da atividade, tanto para “ocupar a cabeça” quanto na 
profissionalização para garantir a sobrevivência após a 
liberação da unidade. O diretor da unidade explica que 
cada paciente é encaminhado 
para as atividades laborais 
de acordo com o perfil.  “O 
pessoal que é mais articulado, 
nós direcionamos para alguns 
outros trabalhos que têm um 
processo mais elaborado, 
como o dos móveis arte-
sanais”, distingue Adriano 
Cesar Maldonado. Ele res-
salva porém que mesmo nas 
atividades mais repetitivas 
os pacientes têm destaque, 
produzindo mais do que 
numa unidade prisional . “Por 
conta de muitas vezes eles 
virem de um contexto social 
onde não tiveram o mínimo, 
então quando é algo lhes é 
apresentado, dão muito valor 
e acabam se sobressaindo”. 

Na “Escola de Mar-
cenaria” desenvolvida pela 
Fundação “Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel” (Funap), os 
internos aprendem a produzir 
peças de maneira semiar-
tesanal, ou seja, utilizam 
maquinário industrial em al-
gumas etapas de produção. A 
matéria-prima é de pallets de 
madeira provenientes do Ca-
nadá, utilizados para proteger 
barcos trazidos daquele país. 

Há monitores entre os 
pacientes que orientam os que estão sendo capacitados. 
Após passar pela Escola de Marcenaria, muitos deles são 
aproveitados numa outra oficina de produção de MDF 
decorativo. O dono da empresa que emprega a mão de 
obra dos pacientes é só elogios. “Faz dois anos já de par-
ceria. Eu vejo que há uma progressão entre eles, depois 
de um tempo eles é que determinam o serviço. Tem gente 
que nunca entrou numa marcenaria na vida e hoje pensa 
em trabalhar para si próprio lá fora. A produtividade é 
boa, mesmo com as limitações de horário que eles têm”, 
explica o proprietário.

A parte escolar não foi esquecida. Atualmente são 
cinco turmas. Duas pela manhã, da primeira à quinta série, 
focadas na alfabetização. Três à tarde: uma do sexto e 

sétimo anos, outra turma de oitavo e nono ano e a 
terceira, uma turma focada no ensino médio, com 
12 alunos.  “Muito dos internos têm o aproveita-

mento comprometido por 
conta da doença, mas há 
aqueles que são muito in-
teligentes, que aqui estão 
continuando os estudos” 
diz a diretora de educa-
ção, Andréia Aparecida 
Breve. Graças à parce-
ria com a Secretaria de 
educação, 12 professores 
atendem os 41 alunos da 
unidade, provendo todas 
as disciplinas. Os alunos 
que estão concluindo o 
ensino médio recebem 
treinamento especial para 
o Enem. “Percebemos 
nas provas anteriores que 
muitos internos faziam o 
teste, mas quando che-
gava na hora da disser-
tação, a grande maioria 
zerava, pois eles tinham 
muita dificuldade na lei-
tura e interpretação de 
texto”, ressalta a dire-
tora.  “Agora, nós esta-
mos trabalhando com os 
professores em sala de 
aula essas dificuldades, 
preparando-os para os 
exames e concursos lá 
fora”, acrescenta. 

A Funap continua 
sua parceria com a uni-

dade, focando na profissionalização por intermedio 
do s do Programa de Educação para o Trabalho 
(Pet). Além disso, a fundação está em tratativas 
com o Centro Paula Souza para oferecer cursos aos 
internos como já fez em 2012, quando uma turma foi 
certificada em jardinagem. Além da sala de leitura da 
unidade, com um acervo de aproximadamente 4 mil 
exemplares, estão sendo construídos novos espaços 
para realização de atividades escolares, como pes-
quisas.  “Não tem como trabalhar as coisas de forma 
separada. A pessoa vem para fazer um tratamento 
num hospital psiquiátrico e tudo é interligado: saúde, 
trabalho, educação”, ressalta a diretora de educação 
do HCTP de Taubaté, Andréia Breve.
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Veruska almeida

Foi aos gritos de “o campeão voltou” que o time da 
Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Central 
(CRC) comemorou a vitória da quarta edição do Torneio 
de Futsal da SAP. 

Contudo, o comprometimento, o nervosismo, a 
garra e união de todos os times demonstraram o verdadeiro 
valor da competição. Coordenadores, diretores e servidores 
do sistema prisional saíram da rotina das unidades prisio-
nais, para se dedicarem e tornar possível mais uma edição 
do torneio SAP. Tudo isso sempre regado pelo amor ao 
esporte mais querido do Brasil: o futebol.

A quarta edição do Torneio de Futsal da SAP foi 
realizada na região oeste do Estado, na cidade de Dracena. 
O evento aconteceu no dia 31/08, no Ginásio Municipal 
Dovilho Moura. A cerimônia de abertura contou com as 
presenças do paraninfo do torneio, o então secretário adjun-
to da SAP, Walter Erwin Hoffgen, do prefeito municipal, 
José Antônio Pedretti e do secretário municipal de esporte, 
José Carlos Barbosa. 

O secretário adjunto agradeceu a prefeitura pela 
colaboração na realização do evento, parabenizou a todos 
pela força de vontade e incentivou os atletas para a con-
quista do título do Intersecretarias. “Vamos atrás do tetra”, 
disse Hoffgen. 

O Torneio contou com a participação de 114 
atletas inscritos, que formaram as sete equipes: cinco 
representando todas as coordenadorias regionais, uma 
representando a Coordenadoria de Saúde do Sistema 
Penitenciário (CS) e uma turma com funcionários da 
Sede da SAP.

Pelo primeiro ano houve a disputa na categoria 
feminina. “Este ano o Torneio SAP ficou mais estrelado. 
Em 2013 temos a participação de dois times femininos 
na competição, categoria que também fez bonito no Tor-
neio Intersecretarias 2012, com o terceiro lugar”, exaltou 
Hoffgen. 

 O time composto por jogadoras da Coordenadoria 
das Unidades Prisionais da Região Oeste (CRO) venceu 
o das atletas da Sede e da Penitenciária Feminina de 
Sant’Ana. O objetivo foi inovar e quebrar os paradigmas, 
esperando que na próxima edição todas as coordenadorias 
possam contar também com uma equipe feminina, na 
disputa do título. 

A final masculina foi disputada entre a anfitriã, 
CRO, e a Central. Quem levou a melhor foi a CRC, que 
ganhou o terceiro título da disputa, vencendo por 3x1, um 
jogo disputado até o último instante e com total entrega 
dos jogadores. 

CRC é tricampeã de Futsal da SAP
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Em terceiro lugar ficou a Coordenadoria da Região 
Metropolitana (Coremetro), que disputou a colocação com 
a CS. Sem dúvida, a CS foi o time mais guerreiro de todos, 
chegando ao quarto lugar apenas com seis jogadores.

O Torneio foi realizado em sistema de turno único, 
onde as equipes foram divididas em dois grupos, através de 
sorteio. A partir da segunda fase, as partidas foram elimina-
tórias, classificando para a fase final as equipes vencedoras. 
Além do primeiro e segundo lugar, o coordenador da CRO, 
Roberto Medina, entregou os troféus de melhor goleiro para 
Aislan Giovani de Souza (CRC) e de melhor artilheiro para 
Maurício Luis Marques, da (CRO).

 Eventos como esse são de 
extrema importância para a 
continuidade das ações 
de saúde e qualidade 
de vida promovi-
da pelo Núcleo 
de Saúde do 
Servidor 

da SAP (NSS), além de incentivar a prática do esporte e a 
integração entre os servidores das diversas regiões.

A diretora do NSS, Iracema Jansson, também agra-
deceu a colaboração de todas as coordenadorias, em especial 
a Oeste, que sediou os jogos. “O Núcleo de Saúde do Ser-
vidor agradece a todos que apoiaram e contribuíram para a 
realização do evento. Em especial aos que se dedicaram aos 
treinamentos e aos jogos, a Comissão de Qualidade de Vida e 
Esporte da SAP e a Comissão organizadora da CRO, que tor-
nou possível reunir aproximadamente 400 pessoas, em um 
ambiente de competição harmônico, saudável e de muitos 

reencontros”,  elogiou Iracema Jansson. 
E que venha 2014 e o V Tor-
neio de Futsal da SAP, que será 

sediado pela Coordenado-
ria das Unidades Pri-

sionais da Região 
do Vale do Pa-

raíba e Lito-
ral.
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Foi com a terceira maior delegação, 103 atletas 
inscritos, que a Secretaria da Administração Penitenciária 
(SAP) participou do IV Torneio Intersecretarias do Estado 
de São Paulo, nos dias 7 e 8 de novembro, na Escola de 
Educação Física (EEF) da Polícia Militar. O evento contou 
com a participação de 733 servidores pertencentes a 16 
secretarias de estado e foi dividido em 16 modalidades 
esportivas, com 21 categorias.

Já no primeiro jogo do dia, a SAP venceu o basquete 
masculino da Secretaria de Segurança Pública (SSP) por um 
placar apertado com apenas um ponto de diferença. Ainda 
na primeira manhã de disputa a SAP trouxe duas medalhas:  
ouro no tênis de mesa e bronze na natação masculina 50m 
master (acima de 46 anos). Mas com certeza o momento 
mais esperado do dia foi o jogo de futsal masculino entre 
SAP e SSP.

O jogo que já é um dos mais esperados de todos os 
anos no torneio foi marcado por uma disputa lance a lance, 
de muita emoção e adrenalina. Mas ao término da partida, 
a então tricampeã SAP venceu com um placar de 2 X 1 e se 
classificou para a final na sexta-feira. 

O outro dia prometia grandes emoções e foi assim 
que tudo aconteceu. O basquete masculino conquistou o 
tricampeonato logo cedo. O atletismo fez bonito e trouxe 
duas medalhas no masculino master (prata nos 1000m e 
bronze nos 400m), e uma prata no revezamento feminino 
4X100. 

Mais uma vez o dominó e as damas trouxeram medalhas 
para a Pasta, só que em 2013, as duas foram de ouro. Na final do 
vôlei masculino, os atletas da SAP perderam para a SSP e ficaram 
com o segundo lugar. 

As disputas que encerraram o torneio foram as finais de 
futsal. A SAP entrou disposta a ganhar e fez bonito, mantendo a 
hegemonia, vencendo a Secretaria de Saúde e se tornando tetra-
campeão na modalidade.

As meninas do futsal perderam a disputa para a SSP e 
levaram a medalha de prata. A colocação foi considerada boa pela 
equipe, diante da qualidade técnica e tempo de entrosamentos das 
adversárias. “Tivemos pouco tempo para treinar”, comentaram 
as jogadoras.

O que não se pode deixar de destacar foi a união presente 
durante todo o evento. Todos os servidores da Secretaria torceram 
uns pelos outros e participaram ativamente da ideia de estímulo à 
prática esportiva e o entrosamento social. 

O talento esportivo dos servidores foi valorizado e, além 
da oportunidade de participar desse grande evento, eles puderam 
iniciar novas amizades e renovar as antigas. O Núcleo de Saúde do 
Servidor organiza a participação da SAP no Intersecretarias desde 
sua primeira edição, sempre incentivando a atividade física como 
fator promocional de saúde, autoestima e sociabilidade.

Ao todo foram 11 medalhas conquistadas, sendo elas: 
cinco de ouro, quatro prata e duas de bronze. O objetivo para 
2014 é ter participantes em todas as categorias e vencer o torneio 
por equipes.

Veruska almeida

Secretaria conquista 11 medalhas e o 3o lugar por equipes
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mariana morimura

Reeducandos de 10 unidades prisionais ini-
ciaram curso de informática, em 23/09, pelo projeto 
“Sala de informática nos presídios”, fruto de parce-
ria entre Secretaria da Administração Penitenciária 
(SAP), Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” 
(Funap), Imprensa Oficial e Centro Paula Souza. 
O intuito é propiciar qualificação profissional aos 
presos e, consequentemente, promover a inclusão 
digital.

Cem presos foram escolhidos para frequentar 
as aulas diárias, com duração de quatro horas. Ao fi-
nal das 40 horas de curso, esses detentos tornaram-se 
agentes multiplicadores. Eles receberam instruções 
específicas para formadores e formação básica refe-
rente ao conteúdo de informática, de modo que pudes-
sem passar o conhecimento adquirido adiante.

“Fica visível o aprendizado de cada reeducan-
do, com um computador para cada aluno, material 
didático e professores aptos a lecionar, ou seja, toda 
estrutura montada para ajudar o preso com pequenos 
passos em sala de aula a dar grandes saltos na sua 

ressocialização e no mercado de trabalho”, afirma o 
sentenciado Higor Kiryan Yassef da Silva Pinto, da 
Penitenciária I de Pirajuí.

Pedro Silva de Oliveira, reeducando da Peni-
tenciária de Casa Branca, já trabalhou na unidade e, 
além de cursar o Ensino Médio, foi um dos escolhi-
dos para se tornar agente multiplicador. “O curso de 
capacitação foi muito importante para mim, pois eu 
não tinha conhecimento algum e, hoje, não me sinto 
mais um analfabeto digital. Graças a Deus tive esta 
oportunidade de aprender para me tornar um agente 
multiplicador e repassar conhecimento aos meus 
companheiros daqui da penitenciária; e também para 
quando eu sair, já ter uma boa base para trabalhar 
e, quem sabe, fazer um curso mais aprofundado na 
área”, disse Oliveira, que viu no estudo uma opor-
tunidade de se preparar para o mercado de trabalho. 
Ele elogiou ainda seu professor, pelo domínio do 
conteúdo, paciência e dedicação nas aulas.

Além de promover a capacitação dos 100 pre-
sos, o Centro Paula Souza elaborou a grade curricular 

Presídios recebem salas de informáti-
ca para capacitação de reeducandos
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e o material didático utilizado nas aulas. Ficou a cargo 
da Funap definir os locais de implantação do projeto, 
disponibilizar mobiliário para as salas de informática 
e contratar 10 presos monitores para dar continuidade 
à medida. 

A Imprensa Oficial doou 100 computadores e 
livros para realização do curso e também confeccionou 
os certificados de conclusão. A SAP ficou responsável 
por instalar os equipamentos e promover a conserva-
ção e manutenção das salas, além de possibilitar o 
acesso de mil presos ao curso de informática. 

A diretora executiva da Funap, Lúcia Casali, 
esclarece que embora o acordo assinado preveja 
atividades durante dois anos, a expectativa é levar o 
projeto adiante, na importante missão de contribuir 
com a reinserção social do preso.

O reeducando Renato Borges Nunes, da Peni-
tenciária de Assis, acredita que esse acontecimento 
inusitado no sistema prisional é um indício de mu-
danças positivas. “O projeto nos possibilita a chance 
de aprender algo que desconhecemos e, assim, nos 
preparar para o regresso à sociedade e ao mercado 

de trabalho”, comentou Nunes. Ele, que também é 
monitor de apoio educacional na unidade, já faz pla-
nos para o futuro: “Desejo me qualificar e trabalhar 
na área da informática, não cometer mais crimes 
que lesam a sociedade e sim melhorá-la com minha 
experiência”. 

Preso na Penitenciária I de Guarulhos, Marcelo 
Magno Herminio também acredita que essa é uma 
oportunidade de ingressar no mercado de trabalho 
quando alcançar a tão sonhada liberdade. “O curso 
é bastante interessante, muita coisa é novidade para 
mim. Sei que o desafio é grande, mas estou confiante 
que atingirei meus objetivos”, revela Herminio.

O Termo de Cooperação Técnico Educacional 
foi assinado em 09/04 no auditório da SAP, com 
a presença do secretário da Administração Peni-
tenciária, Lourival Gomes; o diretor presidente da 
Imprensa Oficial do Estado (Imesp), Marcos Mon-
teiro; a diretora executiva da Funap, Lúcia Casali; o 
diretor de Gestão de Negócios do Imesp, Alexandre 
Araújo; a diretora superintendente do Centro Paula 
Souza, Laura Laganá e o assistente técnico do Imesp, 
Eduardo Castro.
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A Escola de Administração Penitenciária (EAP) formou 
em novembro deste ano 1.000 servidores no curso de Formação 
técnica de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP). 
Esses profissionais irão assumir progressivamente a escolta de 
presos na região metropolitana, função que antes era destinada 
à Polícia Militar. As aulas são destinadas a concursados e o fun-
cionário deve cumprir estágio probatório de 1.095 dias efetivos 
de exercício na classe inicial da carreira. Além da escolta, os 
servidores são treinados para a função de vigilância das unida-
des prisionais. O cargo de AEVP foi criado em 2001 e a EAP 
formou desde o início 7 mil servidores. 

O curso conta 
com 425h/aula, divi-
didas em duas partes. 
A básica, com 190h, 
abrange  d iversas 
áreas, apresentando 
o candidato ao cargo. 
Já a parte específica, 
com 235h, aprofun-
da e foca nas áreas 
de especialização. 
O objetivo é capa-
citar o funcionário 
para desempenhar as 
funções de escolta e 
custódia de presos 
em movimentações 
externas e também 
para a guarda, com fins de evitar fugas ou arrebatamentos de 
presos das unidades prisionais. Para isso, além do estágio, o 
candidato deve passar por um exame e ser considerado apto 
física e mentalmente. 

No período de realização do curso o aluno é prepara-
do para o exercício da função, com diversos procedimentos 
práticos; todos são abordados nas aulas e avaliados, tendo que 
obter uma nota mínima exigida para a confirmação no cargo. 
Assim, a EAP pretende executar uma política de treinamento, 
desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, através 
da realização de cursos, seminários e atividades direcionadas 
aos funcionários com a intenção de atender aos procedimentos 
do sistema prisional. 

O AEVP, Sérgio Roberto Domingos da Silva, de 32 anos, 
está cursando o técnico e percebeu que as matérias prezam o uso 
responsável da função. “As atividades são muito boas e servirão 
no dia a dia do serviço, principalmente se eu tiver que usar a 
força. Os docentes ensinam que precisamos esgotar todos os 
meios antes de qualquer uso de armas, seja letal ou não; ensinam 
a agir dentro da legalidade e nunca de forma desproporcional”, 
explica Domingos. 

Segundo o diretor do centro de formação da EAP, Fa-
biano Doretto Pagioro, além da importância do conteúdo da 
grade curricular, o curso também trata com atenção a questão 

do ser humano pre-
so. “Considero mui-
to importante o foco 
na responsabilidade 
funcional e social que 
o cargo exige, os as-
pectos éticos e morais 
e principalmente a 
abordagem sobre a 
capacidade técnica, 
legalista e humanitá-
ria no tratamento da 
pessoa presa”, pon-
dera ele.

O agente, Fa-
bio Alessandro Ra-
gozzino de 42 anos, 
trabalhou em escoltas 

fora do país durante 10 anos. Agora, voltou ao estado de São 
Paulo e está participando das aulas. “A escolta ser exclusiva dos 
AEVPs é muito importante. Além do profissionalismo, garante 
mais policiamento nas ruas, já que os PMs são retirados dessa 
função”, opinou. 

Neste ano a EAP ofereceu aos AEVPs ativos a realização 
do Curso de Especialização Profissional 2013, que tem como 
objetivo aperfeiçoar a prática de tiro defensivo e o manuseio 
das armas, além de conter temas pertinentes à categoria. Pagioro 
conta que a resposta dos servidores é muito positiva e que com 
isso vem a motivação para a melhoria dos processos e níveis de 
aprendizagem. Dessa maneira, a EAP planeja atualizar e contribuir 
para uma melhoria na vida dos agentes. 

As aulas visam preparar o profissional para o trabalho nas 
muralhas dos presídios e na movimentação externa de detentos

nathalia malaquim
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O Governo do Estado, através da Secretaria da 
Administração Penitenciária (SAP), entregou a 13a 
unidade prisional do Plano de Expansão. O Centro 
de Progressão Penitenciária (CPP) de Jardinópolis 
tem capacidade para abrigar 1.048 reeducandos em 
regime semiaberto. O CPP vai atender a demanda 
de vagas prisionais e melhorar as condições de se-
gurança pública da população. A unidade recebe os 
presos da região que tiveram suas progressões de pena 
proferidas. 

O novo CPP, que custou R$ 51.345.219,68, foi 
projetado para oferecer oportunidades de ressocializa-
ção por meio do trabalho/estudo e demais condições 
estabelecidas na lei, pois possui pavilhão de trabalho 
e serviços como cozinha industrial, salas de aula e 
setor de saúde. O prédio é circundado por alambrados 
e construído fora do perímetro urbano.

Cabe destacar que para os reeducandos con-
seguirem o beneficio é necessário que já tenham 
cumprido boa parte da pena, além de registrarem bom 
comportamento na unidade prisional.

A nova estrutura é construída com base em sóli-
dos projetos de engenharia que primam pelas boas con-
dições de custódia dos presos – com foco na segurança 
e na ressocialização – e conta com toda infraestrutura 
para abrigar atividades laborais e educativas.

O projeto foi concebido prevendo ocupação setori-
zada em zonas de atividades diferenciadas, com vistas ao 
controle e segurança do acesso, fluxo e circulação de pessoas, 
compondo-se de setores interno e externo, divididos por um 
alambrado.

O setor externo possui recepção, local para revista 
de visitantes, portaria, abrigos de lixo e de gás, subestação, 
reservatório de água, casa de bombas, torres de vigia, guaritas 
de segurança e edifício administrativo.

O setor interno, delimitado por alambrado de segu-
rança, possui um pátio, edifícios de inclusão, saúde, oficina 
de manutenção de veículos, lavanderia, cozinha, galpões de 
trabalho, salas de aula, celas para visita íntima, capela, espaço 
de múltiplo uso, sanitários para visitantes, barbearia, refeitório 
de reeducandos, playground, quadras poliesportivas, praças, 
alojamento e horta.

Os alojamentos constituem-se de prédios agrupados 
dois a dois, totalizando 24 alojamentos. Os quatro da primeira 
linha, próximos ao refeitório, possuem 42 vagas cada e com-
portam dois cadeirantes por alojamento e os demais 44 vagas, 
o que totaliza uma capacidade para 1.048 reeducandos.

O CPP está localizado em zona de expansão urbana, 
distante cerca de 8 km do centro da cidade de Jardinópolis, 3 km 
do Distrito de Jurucê e 5 km dos limites da cidade de Ribeirão 
Preto. O acesso é feito pela Rodovia Cândido Portinari (SP- 
334), distante cerca de 5 km da Rodovia Anhanguera.

Veruska almeida

A um passo da liberdade

9.738 novas vagas de semiaberto serão geradas com reformas, 
ampliações e  novas unidades prisionais da SAP

A um passo da liberdade
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Cerimônia de Inauguração
A SAP inaugurou, em 18/09, a quinta unidade 

prisional em 2013. A cerimônia contou com a presença 
do secretário, Lourival Gomes, do coordenador da região 
noroeste, Carlos Alberto Ferreira de Souza, de servidores 
da pasta, além de convidados e políticos da região.

Em seu discurso, Gomes falou sobre a importância 
de novas unidades na regional de Ribeirão Preto. Descreveu 
o marcante aumento da população prisional no estado e 
ressaltou a importância do trabalho da SAP e seus servido-
res no processo de ressocialização desses homens. 

“A polícia prende, o juiz condena e nos resta o tra-
balho de acompanhar essas pessoas que são de carne e osso 
e buscar sua recuperação. É muito difícil ser secretário; é 
muito difícil ser servidor do 
sistema prisional, mas essa 
dificuldade está sempre as-
sociada à lembrança de que 
estamos aqui na terra para 
cumprir o papel que Deus 
nos deu. O nosso trabalho 
é um trabalho de pastoreio, 
não é um trabalho, é uma 
missão”,  refletiu Gomes.

 Profissionais de di-
ferentes áreas atuarão no 
CPP, entre eles, agentes 
de segurança penitenciária 
(ASP), trabalhadores da 
saúde e área administra-
tiva. Eles ocuparão áreas 
setorizadas, em zonas de 
atividades diferenciadas, 
visando o controle e segu-
rança do acesso, fluxo e cir-
culação de pessoas. Por se 
tratar de unidade de regime 
semiaberto, não há agentes 
de escolta e vigilância pe-
nitenciária (AEVP), pois 
são profissionais que atuam 
apenas em unidades de 
regime fechado.
Ampliação de 
vagas no regime 
semiaberto
 O programa prevê 
a geração de 9.738 novas 
vagas. Já foram entregues 
1.902, sendo 1.048 do 
Centro de Progressão 
Penitenciária (CPP) de 
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Jardinópolis, 200 no CPP do Butantan, 474 no CPP de 
Hortolândia e 180 no de Campinas. 
Atualmente estão em obras 18 unidades que se somadas 
criarão mais 6.110 vagas para o sistema. Outras sete 
unidades se encontram em processos administrativos ou 
licitatórios para reforma e ampliação de mais 1.726 lugares 
em suas capacidades.
 O projeto vem marcar o trabalho do Estado em 
suprir a demanda e melhorar as condições de segurança e 
qualidade de vida dos presos do sistema prisional paulista. 
Os presos de regime semiaberto estão a um passo de 
retornarem à sociedade e cabe à SAP tornar esse retorno 
possível, por meio da disponibilidade de trabalho, estudo 
e demais condições estabelecidas na lei.
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SAP e a Parceria Público-Privada

Já está em andamento pela SAP o Projeto de Parceria 
Público Privada (PPP), para a construção de novos presídios, 
que amenizará a superlotação de presos no Estado São Paulo. 
A PPP Presídios contribuirá para a minimização do problema 
ao gerar 10.500 vagas, sendo 7.200 para regime fechado e 
3.300 para o regime semiaberto. 

O valor de investimento está previsto em R$ 750 
milhões, com contraprestação ano de R$ 383 milhões. A 
contraprestação é o pagamento efetuado pelo Estado ao 
parceiro privado para permitir o retorno dos investimentos 
realizados na execução do projeto. A concorrência interna-
cional será pela menor contraprestação. 

Esta é mais uma ferramenta para o estado promover a 
minimização da superlotação carcerária e proporcionar a me-
lhoria na prestação do serviço e as assistências exigidas pela 
Lei de Execução Penal (LEP), dirigidas aos presos. 

O modelo adotado será o de gestão compartilhada, ou 
seja, a SAP continua com as atividades jurisdicionais, admi-
nistrativas, assim como o trabalho de segurança das unidades. 
O parceiro privado é responsável pela concepção, financia-
mento, construção, operação – em regime de gestão parti-
lhada – e manutenção física dos estabelecimentos.

As PPPs consistem em instrumento de inovação 
no ordenamento jurídico brasileiro, tendo como objetivo 

assegurar o melhor uso dos recursos públicos  na execução 
e provisão dos serviços prestados pelo Estado no âmbito 
do Sistema Penitenciário Paulista, proporcionando:

• Celeridade na execução das obras (responsabi-
lidade da construção X pagamentos relacionados com a 
disponibilidade dos serviços que incentivará a entrega do 
empreendimento em curto espaço de tempo);

• Redução da necessidade de nomeação de pessoal, 
através de realização de concursos públicos, tempo e capital 
públicos para implementar os projetos, bem como dar con-
tinuidade ao cumprimento ao disposto na Lei de Execução 
Penal –  nº 7.210/1984, propiciando assim excelência na 
prestação de serviços pelo estado aos presos.

• Melhoria na qualidade da prestação de serviço 
(o pagamento à concessionária decorrerá da eficiência do 
serviço prestado, logo este deverá ser de excelência);

• Intensificação da Gestão Pública – (o Poder Público 
funcionará como órgão regulador e focará seus esforços no 
planejamento e desempenho dos serviços e não na gestão 
do dia a dia);

• Redução dos custos devido à continuidade da 
operação;

• Alocação de riscos (a concessionária terá melhores 
condições de gerir os riscos pelo menor custo; otimizando 
e não maximizando a transferência de riscos, garantindo o 
melhor valor atingido).
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O novo secretário adjunto é um servidor público 
com 29 anos de carreira no sistema prisional paulista. Luiz 
Carlos Catirse começou sua trajetória no sistema como 
chefe de finanças em maio de 1984 na Penitenciária “Dr. 
Sebastião Martins Silveira” de Araraquara. Foi diretor em 
diversas áreas em unidades prisionais de Campinas, Sumaré 
e Araraquara, além de Diretor Técnico de Departamento nas 
penitenciárias “Joaquim de Sylos Cintra” de Casa Branca e 
“Antonio de Queiróz Filho” de Itirapina I.

Foi coordenador das Unidades Prisionais da Região 
do Vale do Paraíba e Litoral, desde março de 2005; em julho 
de 2006, foi transferido como coordenador das Unidades 
Prisionais da Região Noroeste do Estado. Assumiu a Coor-
denadoria das Unidades Prisionais da Região Central do 
Estado (CRC) em agosto de 2011, onde estava até receber 
o convite para assumir como secretário adjunto, cargo a que 
foi nomeado em 27/09/2013. Catirse é formado em Adminis-
tração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas 
e Administrativas de Araraquara e 
em pedagogia pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras “Nossa 
Senhora do Patrocínio” de Itu. 

Quem assumiu a CRC foi 
Jean Ulisses Campos Carlucci, 
funcionário da SAP desde 1999. 
Antes Carlucci era diretor Técnico 
III da Penitenciária “Valentim 
Alves da Silva” de Álvaro de 
Carvalho.

rosana tenreiro alberto

Walter Erwin Hoffgen, 69, ex secretário adjunto da 
Administração Penitenciária, com certeza será um grande 
amigo presente nos nossos corações!

 Quem não conhecia o Dr. Walter, com o mesmo 
jeito de sempre, humildade era seu lema. Sabia brincar com 
respeito, humor e sabedoria. Na verdade até com certa ele-
gância, pois sempre teve bom senso. Olhos verdes, cabelos 
grisalhos e sempre um sorriso no rosto, perguntando: tudo 
certinho?

 Sempre sorrindo, mesa cheia de papéis, não gostava 
muito de tecnologia, preferia manter o seu papel e caneta 
e contar com sua memória ímpar, que nunca o deixava na 
mão.

 Entrou no sistema prisional paulista em 1971 como 
guarda de presídio, o famoso GP e permaneceu até 1979.
Quando houve a restruturação, ele foi designado diretor de 
divisão de segurança da Casa de Detenção de São Paulo sob 
a administração do Coronel Guedes.

 Em 1980, o Luizão (Luiz Carmargo Wolfann) 
assumiu a direção da Detenção e o manteve como diretor de 
segurança até 1986.

 Em fevereiro de 1988, a direção da Penitenciária 
do Estado foi assumida por ele e ali permanecendo durante 
oito anos, ou seja, até fevereiro de 1996.

Um grande homem deixa a Secretaria depois de muitos anos 
dedicados ao sistema prisional

 Posteriormente, mesmo aposentado, retornou para 
sua antiga unidade, a Casa de Detenção, mas desta vez como 
diretor geral até meados de 1999.

 No ano de 2000 dirigiu a Penitenciária de Iperó, 
inaugurada com o Dr. Walter já na direção.

 No mesmo ano, no mês de julho, saiu da Secreta-
ria.

 Em junho de 2006 recebeu o convite para assessorar 
o então secretário adjunto da SAP, Lourival Gomes. Em 
2011 assumiu como secretário adjunto, promoção mais que 
merecida. Encerrou sua carreira na Secretaria no dia 27 de 
setembro de 2013. Vai deixar saudades Dr. Walter! Exemplo 
de fidelidade, amizade, caráter, confiança, alegria, sabedoria, 
simplicidade.
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A renovação pelo outro

mariana  borges

EAP capacita servidores para o respeito à diversidade humana

A valorização e o respeito à diversidade humana 
nunca estiveram tão presentes na agenda de políticas pú-
blica como na última década. Apesar de muito divulgada, 
a questão ainda é pouco entendida pelo grande público. 
Para capacitar coordenadores e diretores técnicos, dire-
tores de área e assistentes técnicos de unidades prisio-
nais, a Escola de Administração Penitenciária (EAP) 
está promovendo a Campanha Educativa “Diversidade 
Humana”. A empreitada tem como objetivo promover 
o entendimento e a conscientização da diversidade 
humana, sobretudo como fator básico ao resguardo dos 
direitos humanos. Até o final do primeiro semestre do ano 

que vem, a EAP está promovendo um ciclo de palestras 
e distribuindo material informativo sobre o tema. 

Na abertura do ciclo de palestras, ocorrida em 
24/10/2013, o secretário da Administração Penitenciária, 
Lourival Gomes, saudou a iniciativa da EAP, lembrando 
que a Secretaria procura sempre investir na capacitação e na 
preparação dos funcionários do sistema prisional paulista.  
“O maior patrimônio que o Estado tem, são os seus servi-
dores”, ressaltou o secretário, que comentou ainda sobre 
o vídeo institucional exibido na abertura do evento. “São 
Paulo é o Estado número um do país e os funcionários da 
SAP são o número um do Estado”.
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A palestra de abertura do 
ciclo foi ministrada pelo profes-
sor doutor Mário Sérgio Cortella. 
Filósofo, mestre e doutor em 
Educação, professor titular da 
PUC de 1977 até 2012, secre-
tário municipal de Educação de 
São Paulo entre 1991 e 1992. 
Também âncora, debatedor e co-
mentarista de rádio e TV, Cortella 
teve como base de sua palestra 
seu livro mais recente, “Qual é a 
tua obra?”. Cortella abordou entre 
outros aspectos, a importância de 
perceber a riqueza dos diferentes 
pontos de vista e de enxergar o 
outro, não somente como adver-
sário, mas como aliado para o 
crescimento. Foi cerca de 1h30 
de palestra, transmitida on-line 
para outras regiões do Estado 
através da Tecnologia para Rede 
de Escolas de Governo (TecReg). 

No auditório participa-
ram 129 pessoas. Através da 
modalidade videoconferência, 
transmitida para os polos SAP, 
registrou-se a presença de 124 
participantes. Também  foi pos-
sível acompanhar a palestra ao 
vivo pela Internet em streaming.  
O vídeo desta primeira exposição 
e das demais está disponível em: 
http://www.escolasdegoverno.
sp.gov.br/videoconferencias/vi-
deoteca/viewcategory/15/secre-
taria-da-administracao-peniten-
ciaria . O material da campanha 
está disponível em pdf através do 
link: http://www.eap.sp.gov.br/
cecad/pdf/Compendio_Diversi-
dade_Humana_Outubro.pdf
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