
SUSEPE

Economia
de mais de 
R$ 645 mil 
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Projeto possibilita economia 
na compra de pão e leite para 
estabelecimentos prisionais 

Avanços no 
atendimento à 
saúde prisional

Convocação,
valorização e 
benefícios para  
os servidores

Foto: Eduardo Seidl

Aumento no número de Equipes Básicas
 de Saúde e parcerias garantem maior 
cobertura e qualidade de atendimento

Foto: Arquivo Susepe
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Superintendência doS Ser viçoS penitenciárioS 

balanço daS principaiS açõeS de 2011

Classificação de presos 
é realidade no 

Rio Grande do Sul

A separação de presos provisórios dos condenados 
e de primários dos  reincidentes está prevista  na 
Lei de Execuções Penais (LEP) desde 1984, mas  
nunca havia sido colocada em práticaFoto: Marioli Pereira
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Avanços importantes
A recuperação do sistema pe-

nitenciário é um dos maiores de-
safios da Secretaria da Segurança 
Pública no Rio Grande do Sul. A 
falta de investimentos em anos 
anteriores fez com que a capaci-
dade dos estabelecimentos não 
acompanhasse o crescimento da 
população carcerária.

O símbolo dessa situação é o 
Presídio Central de Porto Alegre, 
um destaque negativo que atra-
vessa as fronteiras de nosso país e 
provoca repercussão internacio-
nal. Acabar com a superlotação 
do Central é nossa prioridade na 
Secretaria da Segurança Pública. 

Ao mesmo tempo em que con-
seguiu inaugurar, em 2011, módu-
los penitenciários que contribuem 
para desafogar o sistema na Re-
gião Metropolitana de Porto Ale-
gre e deve entregar outras obras 
importantes ainda nos primeiros 
meses de 2012, a Susepe construiu 
outros avanços importantes.

Uma medida importantíssima é 
a separação, nos estabelecimentos, 
de presos que aguardam julgamen-
to daqueles que já estão cumprin-
do pena, como a lei prevê. Ao afas-
tar um grupo do outro, a Susepe já 
aumenta as condições de recupe-
ração de muitos apenados.

Também é importante ressaltar 
a criação da Coordenadoria Peni-
tenciária da Mulher. É uma iniciati-
va pioneira no país, destinada a ge-
rir o aumento constante de presas 
no Estado e possibilitar que tenham 
condições de serem ressocializadas.

Não podemos deixar de citar a 
contratação de 800 novos servidores 
no início de 2011. Nossos objetivos 
em relação à Susepe dependem fun-
damentalmente do trabalho dos 
agentes penitenciários e administra-
tivos, lado a lado com os gestores. 

Mas o serviço público não tem 
como agir sozinho. É preciso que 
a sociedade se conscientize que a 
segurança pública não depende 
apenas de mais policiamento. 

Um sistema prisional em con-
dições de reabilitar quem cumpre 
pena é essencial. Da mesma forma 
que oferecer uma oportunidade a 
quem sai da cadeia também é.

Além de trabalhar para melho-
rar as condições do nosso sistema 
prisional, temos que mostrar aos 
empresários que é preciso oferecer 
emprego a quem cumpriu sua pena.
Somente Estado e sociedade atu-
ando juntos podem mudar a reali-
dade que hoje todos nós vivemos.

Editorial

Secretário da Segurança Pública

uma tarefa nada fácil
Esta publicação traz um simbolismo 

bastante forte. Trabalhar com comunica-
ção em um órgão tão visado negativa-
mente não é tarefa fácil. Este material é 
fruto do trabalho de todos os servidores 
da Susepe, não só do Gabinete do Supe-
rintendente ou dos Departamentos que 
constam citados nas matérias a seguir. É o 
trabalho de uma categoria que busca ser 
valorizada e que encontra, agora, colegas 
de classe no corpo diretivo principal. 

O superintendente e grande parte dos 
diretores são servidores penitenciários, 
com experiência dentro do sistema pri-
sional. Sabem dos problemas e estão em-
penhados em buscar as soluções, pois vi-
vem na pele as mais diversas situações 
que ocorrem no interior de um estabele-
cimento prisional.

Os veículos de comunicação (rádios, 
jornais e televisões) procuram a Susepe 
sempre em momentos de crise como re-
beliões ou fugas, mas as nossas boas ações 
raramente são divulgadas. Não poderia ser 
diferente. O jornalismo normalmente lida 
com aquilo que não é agradável.

Sobre as boas notícias

As boas práticas, como os programas 
de trabalho e educação para apenados e 
as melhorias no atendimento à popula-
ção carcerária, por vezes, passam pelas 
redações sem chamar a atenção, sem me-
recer uma nota ou menção. É o nosso 
trabalho, sabemos disso. Mesmo assim, 
não fugimos do debate e de dar o devido 
atendimento às demandas da imprensa.

Finalizamos um ano de gestão, não 
adianta mais dizer que estamos traba-
lhando para mudar, para fazer uma insti-
tuição forte, valorizada junto à sociedade 
e reconhecida pela sua grandeza. Temos 
que mostrar à população o que efetiva-
mente estamos realizando. 

Esta publicação, com algumas das 
boas práticas, é um resumo das nossas 
ações. Logicamente não conseguimos 
colocar aqui a totalidade dos eventos e 
trabalhos desenvolvidos, mas esperamos 
que sirva para que a sociedade e a mídia 
observem o que fazemos para um futuro 
melhor da nossa sociedade.  Vamos se-
guir fazendo a nossa parte. 

Conte conosco.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Segurança Pública
Superintendência dos Serviços Penitenciários
Av. Voluntários da Pátria, 1358 - 4º andar/Norte
Bairro Floresta - CEP: 90230-010
Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil

Balanço das ações da Susepe em 2011
Edição: Tiago Dias (Jornalista - MTb 15.050)

Produção:
Assessoria de Comunicação 
Matérias de Jacqueline Santos, Marco Vieira,  
Neiva Motta e Tiago Dias, com reprodução de   
notícias das Secretarias e Órgãos do Governo. 
Projeto Gráfico e Diagramação: Tiago Dias 
Tiragem: 8 mil exemplares
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Contato

Site: www.susepe.rs.gov.br

Twitter: http://twitter.com/susepe
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Quando assumimos a Superinten-
dência dos Serviços Penitenciários (Su-
sepe) em janeiro de 2011, procuramos 
implantar uma nova forma de gestão 
na instituição. Nossa maneira de admi-
nistrar é transparente e estamos traba-
lhando para efetivamente resolver di-
versas questões, que há muitos anos 
precisam de uma solução. 

O caso mais marcante é, sem dúvi-
da, do Presídio Central de Porto Ale-
gre. Uma das metas de campanha do 
governo do Estado é resolver a ques-
tão da superlotação desta casa prisio-
nal. E será resolvida com a redução gra-
dativa da população carcerária do 
local.

Em janeiro de 2011, a população 
chegava a cerca de 5.200 presos. Em 
dezembro, o número era de 4.475, abai-
xo do limite imposto pela Vara de Exe-
cuções Criminais (VEC) de Porto Ale-
gre (4.650). Continuamos trabalhando 
para diminuir e contaremos com mais 
2.100 novas vagas para regime fechado 
na região Metropolitana, cujas obras 
serão entregues no primeiro semestre 
de 2012. 

Também buscamos parcerias na ini-
ciativa privada, com empresas que pos-
sam nos ajudar na reinserção social dos 
detentos, através do trabalho e da edu-
cação. Cursos profissionalizantes, se-
quenciais e diversas outras formas de 
auxiliar aquelas pessoas que cometeram 
delitos, mas que precisam retornar à so-
ciedade melhores do que entraram. 

Trabalhos inéditos

Iniciamos um trabalho que nunca 
foi feito na Susepe e, até onde temos 
notícia, em nenhum outro Estado do 
Brasil, mas  que está previsto na Lei de 
Execuções Penais (LEP). Trata-se da 
classificação de presos, onde realiza-
mos a separação de apenados provisó-
rios dos condenados e de primários 
dos reincidentes. Isso contribui para 
um trabalho adequado na ressocializa-
ção dos detentos e previne a influência 
de criminosos mais “experientes” sobre 
aqueles que estão entrando no sistema 
prisional.

um novo conceito para a Susepe

Superintendente dos 
Serviços Penitenciários

Outro avanço importante foi a cria-
ção da Coordenadoria Penitenciária da 
Mulher, que tem a função de desenvol-
ver ações que melhorem as condições 
das mulheres presas, com um olhar di-
ferenciado, e com a preocupação de 
atender adequadamente as detentas 
mães, seus filhos e familiares. Esta é ou-
tra iniciativa inédita no Brasil.

No novo conceito de gestão da Su-
sepe, buscamos aproximação com o 
Judiciário, o Ministério Público, a OAB, 
a Defensoria Pública, os Conselhos de 
Comunidade, prefeituras e câmaras de 
vereadores, além de outros órgãos, 
para que juntos possamos atingir o ob-
jetivo de melhorar o sistema prisional. 
Também nos aproximamos da impren-
sa para que a sociedade possa ter co-
nhecimento deste nosso difícil e im-
portante trabalho. 

Quadro funcional

Em relação aos servidores do siste-
ma penitenciário, a Susepe conseguiu 
dar posse a cerca de 800 novos servi-
dores. Além disso, foram publicadas as 
promoções por antiguidade e por me-
recimento para mais de 1.400 servido-
res. Encaminhamos, também, o Projeto 
de Lei Complementar que regulamen-
ta a aposentadoria especial dos servi-
dores penitenciários. O projeto foi en-
viado à Assembleia Legislativa para 
apreciação dos deputados.

Estas ações demonstram nosso em-
penho em valorizar a categoria e dar 
mais qualidade de vida aos nossos ser-
vidores e, por consequência, um me-
lhor trabalho de atendimento às pes-
soas presas, visando sua efetiva 
recuperação.

Economia

Conseguimos, em parceria com a 
Secretaria de Administração e Recur-
sos Humanos (SARH), uma grande 
economia para o Estado na compra de 
pão e leite. Estes gêneros alimentícios 
são adquiridos para atender os presí-
dios e, em seis meses, vamos economi-
zar mais de  R$ 645 mil.  

Em novos contratos, através do pro-

grama Fornecer, vamos gastar R$ 888 
mil, um valor 42,18% menor em rela-
ção ao gasto anteriormente, que che-
gava a mais de R$ 1 milhão e 500 mil. 

O exemplo mais surpreendente, 
como veremos na matéria nesta publi-
cação, é o ocorrido no Presídio Estadu-
al de Rosário do Sul. O valor unitário 
do pão francês caiu de R$ 0,33 para R$ 
0,10. Uma redução de 70% no valor.

Participação do servidor

Realizamos dois seminários para o 
diagnóstico do sistema prisional em ci-
dades do interior do Estado. A inten-
ção, além de discutir os problemas a 
serem enfrentados, é ouvir as sugestões 
e as demandas dos servidores que tra-
balham distantes da Capital. Em Ere-
chim e Bagé ocorreram os primeiros 
encontros.

A ideia é que, para 2012, possamos 
realizar este seminário interno mais ve-
zes em diferentes cidades, atendendo 
todas as Regiões Penitenciárias. A par-
ticipação do agente penitenciário é 
importante para verificarmos se as 
ações realizadas pela Superintendência 
estão de acordo com as necessidades e 
no que podemos melhorar ainda mais.

Muito trabalho pela frente

Estamos trabalhando para que a so-
ciedade possa ter mais tranquilidade e 
segurança, e, também, para recuperar 
e devolver à comunidade o cidadão 
que, tendo cumprido sua pena, possa 
retornar ao convívio dos demais. Estar 
à frente da Susepe, foi um desafio que 
virou tarefa e,  como tal, deve ser cum-
prida. Temos muito o que fazer para 
melhorar o sistema penitenciário no 
Rio Grande do Sul e não mediremos 
esforços para alcançar os diversos ob-
jetivos traçados no início da nossa ges-
tão. 

As portas da Susepe estão abertas 
para o diálogo e para receber a colabo-
ração e a visita dos senhores e das se-
nhoras.

SUSEPE
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Susepe cria a primeira 
Coordenadoria penitenciária 

da Mulher no Brasil

Mulheres

Coordenadoria 
atende às demandas 
e as particularidades 

das mulheres apenadas

Com o auditório da Peni-
tenciária Feminina Madre 
Pelletier lotado, ocorreu a "1ª 
Conferência Temática da Mu-
lher - Sistema Penitenciário”. 
Mais de 100 pessoas, entre 
apenadas, representantes de 
Ongs, integrantes da Secreta-
ria de Políticas para as Mulhe-
res (SPM) e da Susepe, estive-
ram no evento.

A titular da SPM destacou 
o comprometimento do Es-
tado em desenvolver políti-
cas públicas para as mulheres 
do sistema prisional, dando 
voz às apenadas. 

A coordenadora Peniten-
ciária da Susepe, refletiu sobre 
a necessidade da reconstru-
ção do sistema prisional do 
Brasil, que deve passar tam-
bém pela opinião das apena-
das. 

Os resultados do encon-
tro foram incorporados na 4ª 
Conferência Estadual de Polí-
ticas para as Mulheres Enid 
Bakes e apresentados na 3ª 
Conferência Nacional de Polí-
ticas para as Mulheres, reali-
zada em Brasília.

Duas apenadas levaram à 
Brasília as propostas mais vo-
tadas como: a capacitação 
das mulheres em situação de 
prisão para a geração de ren-
da; a garantia do exercício da 
sua sexualidade e de seus di-
reitos reprodutivos; a implan-
tação de serviço de saúde in-
tegral à mulher e de um 
sistema educacional prisional, 
garantindo acesso à educa-
ção em todos os níveis du-
rante a permanência no pre-
sídio.

A Conferência Nacional 
reuniu 2,5 mil delegadas de 
todo o país e envolveu mu-
lheres engajadas, organiza-
ções e órgãos de governo. As 
resoluções aprovadas duran-
te o evento são compiladas e 
enviadas pelo Conselho Na-
cional dos Direitos da Mulher  
e pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres aos órgãos 
competentes para o atendi-
mento das demandas.

 Com informações da SPM

Conferência para mulheres no 
sistema prisional

Foto: Claudio Fachel / Palácio Piratini

A Susepe instalou a primeira Coordenadoria Pe-
nitenciária da Mulher do Brasil, um órgão específico 
para resolver questões das mulheres presas e é fun-
damental, pois visa recuperar a cidadania e tratar o 
assunto com outra visão. 

A iniciativa é pioneira no Brasil, e tem a função 
de desenvolver ações que melhorem as condições 
das mulheres presas, com um olhar diferenciado, e 
com a preocupação de atender adequadamente as 
detentas mães, seus filhos e familiares.

Criar um órgão específico para tratar do tema foi 
necessário pelo aumento de mulheres presas. Nos 
últimos 10 anos, este aumento chegou a marca de 
500%. 

Uma pesquisa feita em 2008, pelo Departamen-
to Penitenciário Nacional (Depen), apontava que 
85% dos homens presos recebiam visitas, principal-
mente de sua mulher e familiares. Enquanto apenas 
8,7% das mulheres recebiam visitas de maridos e fa-
miliares. 

Outro dado curioso: segundo a pesquisa, quan-
do um homem é preso, a mulher procura o advoga-
do para tentar tirá-lo da cadeia. Já quando uma mu-
lher é presa, o marido procura o advogado para 
tratar do divórcio.

Neste panorama, a mulher sempre fica desam-
parada, sofrendo mais com estas situações. A maio-
ria, cerca de 80%, ingressam no sistema prisional por 
envolvimento com drogas. 

Estas e outras questões são tratadas pela Coor-
denadoria Penitenciária da Mulher, originalmente 
criada com a denominação de Delegacia.

Foto da inauguração 
da Penitenciária 
Feminina de Guaíba

SUSEPE
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Iniciado projeto para melhorar situação das presas
A Susepe criou o Programa 

de Capacitação das Servido-
ras para Atenção Especial às 
Mulheres em Privação de Li-
berdade. Uma cópia do proje-
to foi entregue para a minis-
tra-chefe de Direitos Humanos 
da Presidência da República 
durante evento realizado na 
Penitenciária Feminina Madre 
Pelletier (PFMP), em Porto 
Alegre.

Ministra dos Direitos Humanos,  
(com a criança no colo) conversa 
com a mãe do bebê, observada 
pelo secretário da Segurança 
Pública e pela Secretária de 
Polícas Para as Mulheres.

Mulheres

A ministra, após conhecer 
detalhes do programa, ressal-
tou os esforços para se cons-
truir um sistema prisional fe-
minino, com as condições e 
melhorias no atendimento às 
mulheres presas.

Para ela, o processo de re-
cuperação, através do traba-
lho e educação, é fundamen-
tal para a reinserção das 
detentas na sociedade. 

A ministra salientou, ainda, 
o trabalho para que se estabe-
leça uma integração fortaleci-
da e sustentada nos direitos 
humanos.

Atualmente há 2.010 mu-
lheres presas, sendo que 741 
estão em locais apropriados 
para mulheres, pois a maioria 
encontra-se nos presídios 
masculinamente mistos.

A primeira penitenciária 

construída exclusivamente 
para mulheres é a de Guaíba, 
pois a Penitenciária Feminina 
Madre Pelletier foi adaptada 
para este fim, assim como o 
Presídio Feminino de Torres. 

O projeto tem como obje-
tivo capacitar as servidoras da 
Susepe, que trabalham direta-
mente com as mulheres pri-
vadas de liberdade. 

A intenção é o entendi-
mento das relações de gênero, 
proporcionando atenção in-
tegral nas diversas dimensões 
da execução penal. 

O projeto também prevê 
implementar o Centro de 
Educação Permanente em es-
tudos de gênero e sistema pe-
nitenciário.

Camila Domingues/Palácio Piratini
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penitenciária de Guaíba ganha unidade Materno Infantil
A Susepe deu início a 

ocupação da Penitenciária 
Estadual Feminina de Guaí-
ba (PEFG) em abril de 2011. 
O estabelecimento tem ca-
pacidade para 432 detentas 
e 7,7 mil metros quadrados 
de área construída. 

O estabelecimento con-
ta com unidade para aten-
dimento médico, área para 
trabalho prisional e salas de 
aula. O investimento foi de 
R$ 22,7 milhões com recur-
sos do Governo do Estado. 

Em dezembro, foi inau-
gurada a Unidade Materno 
Infantil. A ala criada é desti-
nada para detentas com fi-
lhos nas idades de seis me-
ses a um ano, já que as 
presas com filhos menores 
que esta faixa, permanecem 

na Penitenciária Feminina 
Madre Pelletier (PFMP), em 
Porto Alegre. A entrega da 
unidade contou com a cola-
boração do Conselho da 
Comunidade de Guaíba. 

O efetivo carcerário fe-
minino cresceu nos últimos 
anos, por isso a Susepe tem 
se empenhado para melho-
rar as condições das deten-
tas e de seus filhos. 

Durante o evento, a Su-
sepe recebeu do Tribunal de 
Justiça a doação de três veí-
culos para utilização em 
presídios. Dois servirão às 
unidades materno infantis 
da PFMP e da PEFG, o ter-
ceiro será destinado ao Ins-
tituto Penal de Canoas (IPC), 
que auxiliará na fiscalização 
do trabalho externo. 

Unidade conta com 
berçário e brinquedos 

novos para os filhos 
das apenadas

Fotos: Neiva Motta

SUSEPE
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A Penitenciária Industrial 
de Caxias do Sul (PICS) inau-
gurou, em agosto, o pavilhão 
feminino, após reforma geral 
no espaço onde antes fun-
cionava o albergue masculi-
no. 

As instalações podem 
abrigar 50 mulheres do regi-
me fechado. São quatro alo-
jamentos com 16 camas, ba-
nheiro com três chuveiros e 
três sanitários. Também con-

ta com duas celas e um ba-
nheiro para as mulheres dos 
regimes semiaberto e aberto.

A ala tem espaço para tra-
balho e educação, pátio para 
banho de sol e visitas, além 
de acesso adequado para a 
movimentação, totalmente 
separado da ala masculina. 

O novo espaço permite 
melhor desenvolvimento de 
ações para a reinserção so-
cial.

unidade feminina em Caxias

Susepe tem a primeira mulher
a integrar o grupo especial

O Grupo de Ações Espe-
ciais da Susepe (GAES) realizou 
o Curso de Formação de no-
vos integrantes. 

As aulas práticas e teóricas 
trataram de controle de distúr-
bio, algemação e revista, entra-
da tática, defesa pessoal, or-
dem unida, treinamento físico, 
direção policial, além do uso 
de diversas armas letais e não-
letais.

O Grupo atua em escoltas 
de alto risco, intervenções pri-
sionais, gerenciamento de cri-
ses, negociações internas em 
situações de motim, além de 
segurança do superintendente 

e autoridades em visita ao Es-
tado.

Neste novo curso, entre os 
10 inscritos, participou a pri-
meira mulher a integrar o 
GAES, Rosane Vieira. Natural 
de Charqueadas, mas morado-
ra de Arroio dos Ratos, Rosane  
é agente penitenciária e ingres-
sou recentemente na Susepe, 
através de concurso. 

Segundo ela, sua decisão de 
participar do GAES se deve a 
identificação com atividades 
que exercia anteriormente, 
como vigilante e segurança.

Rosane entende que a mu-
lher hoje exerce as mais diver-
sas funções, e que sua opção 
poderá motivar outras para a 
escolha.

Rosane é a primeira mulher 
a ingressar no  GAES, o 

grupo de elite da SusepeTi
ag

o D
ia

s

Lançado curso de tratadoras de
cavalos para apenadas de Alegrete

A Susepe lançou o curso 
de tratadoras de cavalos para 
as apenadas do Presídio Esta-
dual de Alegrete. O Governa-
dor do Estado assistiu, no Dia 
do Professor (15 de outubro), 
a uma aula prática do 1º Cur-
so de Tratadora de Cavalos 
do RS. 

A titular da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres 
(SPM) explicou que “a inicia-
tiva é inédita no Brasil, ao in-
cluir produtivamente as mu-
lheres apenadas do regime 
fechado e semiaberto, ensi-
nando o manejo com os ca-

valos a fim de serem incluídas 
no mercado de trabalho”. 

A escolha da atividade 
justifica-se por ter a Fronteira 
Oeste e a Campanha uma vo-
cação econômica ligada ao 
campo, cujo animal símbolo 
é o cavalo, mais adequado ao 
desempenho das lidas rurais. 

A ação também está in-
cluída no Programa RS Mais 
Igual, agregando parcerias 
com a Vara Criminal de Ale-
grete, o Instituto Federal de 
Educação Farroupilha e a Pre-
feitura de Alegrete.

Com informações da SPM

De 6 a 9 de março de 2012, em Porto Alegre.

• Empoderamento das Mulheres no Brasil e no Mundo

• Histórico das Mulheres na Segurança Pública – Avanços e Perspectivas

• Papel das Mulheres na Segurança Pública

• Segurança Pública e Protagonismo Social das Mulheres

• Enfrentamento à Violência contra a Mulher

• Segurança Pública e Direitos Humanos

TEMAS DO SEMINÁRIO:

De 6 a 9 de março de 2012, em Porto Alegre.

• Empoderamento das Mulheres no Brasil e no Mundo

• Histórico das Mulheres na Segurança Pública – Avanços e Perspectivas

• Papel das Mulheres na Segurança Pública

• Segurança Pública e Protagonismo Social das Mulheres

• Enfrentamento à Violência contra a Mulher

• Segurança Pública e Direitos Humanos

TEMAS DO SEMINÁRIO:

www.mulhereseasegurancapublica.org.br
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O governador assinou, em dezembro 
de 2011, o Projeto de Lei Complementar 
que regulamenta a aposentadoria espe-
cial dos servidores penitenciários do RS. 
Pela nova norma, os integrantes do Qua-
dro Especial de Servidores Penitenciários 
e do Quadro de Cargos em Extinção do 
Estado do RS, serão aposentados volunta-
riamente, com proventos integrais, após 
trinta anos de serviço, desde que conte, 
pelo menos, vinte anos de exercício no 
cargo.

A iniciativa do Governo do Estado, 
além de buscar atender à determinação 
constitucional, visa garantir tratamento 
justo e isonômico aos servidores peniten-
ciários, na medida em que tanto a Brigada 
Militar quanto a Polícia Civil, categorias 
integrantes da Segurança Pública, já pos-
suem aposentadoria diferenciada. 

O projeto foi encaminhado à Assem-
bleia Legislativa e aprovado por unanimi-
dade pelos dos deputados no início de 
março de 2012. 

Valorização da categoria 

O superintendente dos Serviços Peni-
tenciários disse que é uma conquista há 
muito almejada pelos servidores do siste-
ma prisional. Segundo ele, este é mais um 
ato que comprova o comprometimento 
do Governo com o sistema penitenciário.

Aprovado projeto de lei para aposentadoria especial

Superintendente da Susepe agradece ao Governo do Estado por atender a demanda da categoria

“Não só estamos buscando melhor 
habitabilidade para os presos, como tam-
bém um tratamento digno e coerente aos 
funcionários do sistema”, assegurou.

Ele finalizou lembrando que a catego-
ria funcional aguarda pela aposentadoria 
especial há muitos anos, esta já é uma re-
alidade em outros Estados. 

O governador ressaltou que o secretá-
rio de Segurança Pública tem sido atento 
às demandas dos servidores. 

Em relação aos servidores penitenciá-
rios, o governador enfatizou: “esta é uma 

categoria muito importante para o nosso 
projeto, que é humanista e democrático”.

Segundo ele, um dos lugares mais es-
quecidos são os presídios, e por isso o tra-
balho dos agentes é de muita responsabi-
lidade, pois lida com seres humanos que 
precisam ser recuperados. 

O Governo vai continuar trabalhando 
pela valorização do trabalho dos agentes 
penitenciários e melhorar os estabeleci-
mentos, não só construindo novos presí-
dios, mas também tratando da questão 
humana.

Projeto deve ser sancionado pelo Governo

Desde o início da gestão, a Supe-
rintendência busca o diálogo com 
os servidores e a comunidade. O  
presidente do Sindicato dos Servi-
dores Penitenciários do RS (Ama-
pergs), frisou o diálogo aberto que a 
Susepe proporciona ao sindicato. 
“Fica mais fácil quando a gente entra 
no gabinete do superintendente e 
se depara com um colega, que sabe 
o que é a Susepe e a realidade do sis-
tema”, relata.

Para o superintendente da Suse-
pe, o momento é importante para os 
servidores do sistema penitenciário 
gaúcho. “Estamos fazendo a nossa 

parte para tornar essas ações um 
compromisso de Estado e não so-
mente de Governo. Acreditamos que 
a valorização do servidor fortalece o 
seu bem-estar e dá uma melhor qua-
lidade de vida para a nossa categoria”, 
afirma.

O secretário da Segurança Pública 
destacou que algumas ações já foram 
possíveis desde o início do ano e con-
firmou a importância da Susepe para 
a pasta. “Não se discute segurança 
pública sem se discutir o sistema pri-
sional. Nós estamos num processo 
evolutivo muito grande na Susepe e 
nos agrada muito que isto esteja sen-

do feito por um agente penitenciá-
rio”, comenta.

Para outro representante da Ama-
pergs, a realização de alguns eventos 
em parceria com a Susepe, é uma de-
monstração de um diálogo aberto. 

“Há muitos anos não tínhamos 
eventos em conjunto, um encontro 
entre os colegas. Estamos passando 
por um momento muito positivo 
para a categoria. Conquistamos um 
plano de carreira, um reajuste sala-
rial fora da matriz e a aposentadoria 
especial em breve será realidade. Es-
tamos voltando a ser valorizados”, 
afirma.

Susepe e sindicato estabelecem diálogo em benefício da categoria

Caco Argemi/Palácio Piratini
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Susepe empossa 792 concursados
A Susepe conseguiu chamar um nú-

mero expressivo de candidatos aprova-
dos no concurso realizado em 2006, 
cujo prazo de validade expirou em maio 
de 2011.

 No total, foram habilitados 792 con-
cursados, que passaram a integrar o 
Quadro Especial de Servidores Peniten-
ciários da Susepe.

Para isso, foram concluídas as aulas 
da 3ª Edição do Curso de Formação 
Profissional de Agentes Penitenciários 
(APs) e Agentes Penitenciários Admi-
nistrativos (APAs), com um total apro-
ximado de 450 alunos da área operacio-
nal e 100 alunos da área administrativa. 

A formação dos novos servidores é 
feita pela Escola dos Serviços Penitenci-
ários, que ainda realizou a 4ª edição do 
curso, envolvendo mais de 290 alunos. 

O superintentende da Susepe ressal-
tou que a qualificação do sistema pri-
sional é uma das prioridades do gover-
no, além da construção de novos 
presídios. “Há uma necessidade de fun-

Quadro Funcional8

Formatura de uma das turmas de agentes penitenciários que tomaram posse em junho

cionários e isso é fundamental para a 
execução de um bom trabalho”, afirma. 

A previsão é realizar novos concur-
sos  nos próximos anos. O primeiro para 
técnicos (advogados, psicólogos e assis-
tentes sociais) e, posteriormente, para 

agentes (penitenciários e penitenciário 
administrativos). Estes concursos visam 
suprir a necessidade atual e atender a 
demanda de novas casas prisionais.

Atualmente, o quadro funcional da 
Susepe é de 4.385 servidores.

Convênio habitacional para servidores da segurança pública
Os servidores da segurança públi-

ca podem adquirir sua casa própria 
através dos programas habitacionais 
operados pela Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) sem a exigência de regula-
ridade em cadastros de proteção ao 
crédito. 

Esse critério foi estabelecido no 
acordo de cooperação destinado a 
policiais civis e militares, bombeiros 
militares, peritos e agentes penitenci-
ários.

Os servidores terão acesso a todas 
as linhas de crédito da Caixa, especial-
mente ao programa Minha Casa, Mi-
nha Vida.

O acordo entre o Governo Gaú-
cho e a Caixa vai ao encontro da dire-
triz do Pronasci, de garantir aos servi-
dores melhores condições de vida e 
dignidade no exercício de suas fun-
ções.

Em julho, o governador assinou 
termo aditivo que amplia para R$ 
4.360 o limite da renda bruta familiar 
para integrantes da Brigada Militar, 
Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias 

Caco Argemi/Palácio Piratini

e Susepe que queiram comprar um 
imóvel. 

Para facilitar o acesso aos benefí-
cios, a Caixa Federal realizou em 
Porto Alegre um Feirão da Casa Pró-
pria exclusivo para os servidores da 

Feirão da Casa Própria reuniu servidores da Segurança Pública

Segurança Pública do Rio Grande 
do Sul. 

Mais de 15 mil imóveis foram ofer-
tados, sendo 13 mil novos e na planta 
e dois mil usados, todos com condi-
ções diferenciadas para os servidores. 

SUSEPE
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A decisão de construir um 
presídio na cidade de Canoas 
foi confirmada em reunião 
entre o governador, o secretá-
rio da Segurança Pública, o 
superintendente da Susepe e 
o prefeito de Canoas. 

O projeto inicial, que pre-
via a construção de uma casa 
prisional através de Parceria 
Público Privada, foi comple-
tamente descartado. 

Os altos custos de manu-
tenção, cerca de R$ 93 mi-
lhões por ano, e a construção 
de apenas um prédio para 
acomodar 3 mil presos foram 
os principais fatores que mo-
tivaram as mudanças. Para o 
secretário da Segurança, “o 
custo seria totalmente inviá-
vel, pois o orçamento anual 
da Susepe é de R$ 50 mi-
lhões”.

As 3 mil vagas previstas 
inicialmente serão mantidas, 
porém sob outro formato. 
Serão construídas cinco ca-
sas prisionais com capacida-
de para 500 apenados. Cerca 
de 15% das vagas serão para 
presos do sistema semiaber-
to. 

“Nós vamos fazer casas 
prisionais menores, que farão 
parte de um complexo”, dis-
se o secretário. “Dessa forma, 
é muito mais fácil adminis-
trar, e é possível fazer um tra-
balho efetivo de ressocializa-
ção, além de ser muito mais 

Confirmada a construção 
de presídio em Canoas

Nova sede da 1ª Delegacia Penitenciária Regional no centro de Canoas

seguro”, completa. 
Ainda se acordo com o 

secretário, “o presídio será 
construído nos moldes do 
Pronasci,  que prevê as pro-
postas de educação, trabalho 
e reinserção social para pre-
sos”.

Nova sede da 1ª DPR
 

A Susepe inaugurou a 
nova sede da 1ª Delegacia 
Penitenciária Regional (DPR) 
no centro de Canoas. A par-
ceria entre a administração 
municipal e o governo do Es-
tado foi reafirmada em ceri-
mônia no novo endereço da 
DPR. Até então, a delegacia 
estava localizada em São Le-
opoldo.

A casa que acolhe a dele-
gacia penitenciária foi refor-
mada pela prefeitura por 
participantes do programa 
Frentes Emergenciais de Tra-
balho. O prédio precisou de 
ajustes como pintura, jardi-
nagem, instalações hidráulica 
e elétrica, entre outros repa-
ros. A 1ª DPR é responsável 
por administrar casas prisio-
nais em nove cidades da re-
gião: além de Canoas, Grava-
taí, São Leopoldo, Novo 
Hamburgo, Taquara, São 
Francisco de Paula, Torres, 
Osório e Montenegro.

O superintendente da Su-
sepe lembrou que a instala-

 Tiago Dias

ção da 1ª DPR em Canoas é 
uma contrapartida do muni-
cípio para a construção de 
um presídio na cidade, com 
previsão de início das obras 
para 2012, e que os municí-
pios têm responsabilidade 
pelos seus presos. 

“É constitucional a parti-
cipação do município no re-
cebimento e atendimento 
dos seus presos. São poucas 
as prefeituras que têm inte-
resse e condições de assumir 
as pessoas de sua cidade que 
estão privadas da liberdade, 
por algum erro cometido. 
Hoje elas estão presas, ama-
nhã voltarão ao convívio 
com os demais. É necessário 
tratá-las para que voltem 
melhores. Canoas é um dos 
exemplos para as demais 
prefeituras”, afirma.

O prefeito de Canoas des-
tacou o papel do município 
nas políticas de segurança, 
através de ações de inclusão. 
“Canoas tem aproximada-

mente mil canoenses espa-
lhados pelo Estado, longe de 
suas famílias. A aproximação 
da família auxilia no proces-
so de ressocialização”, afir-
ma. 

O prefeito lembrou que 
atualmente o município con-
ta com 40 apenados traba-
lhando na recuperação de 
praças e espaços públicos. 
“Eles trabalham com dedica-
ção, mostrando que é possí-
vel a ressocialização, espa-
lhando a semente da paz em 
cada espaço que estão recu-
perando”, conclui.

O secretário de Seguran-
ça Pública e Cidadania de 
Canoas informou que a nova 
sede também deve abrigar 
uma sala de reuniões para o 
Conselho da Comunidade e 
o comitê gestor do programa 
Recomeçar, de inclusão so-
cial de apenados.

Com informações 
do Palácio Piratini 

Foram publicadas no Diário 
Oficial do Estado (DOE), em ju-
lho, as promoções por antiguida-
de e por merecimento dos servi-
dores do quadro de carreira da 
Susepe. 

Tiveram garantido o direito 
1.122 agentes penitenciários (AP), 
94 agentes penitenciários admi-

nistrativos (APA) e 187 técnicos 
superiores penitenciários (TSP), 
totalizando 1.403 servidores pro-
movidos.

O Estado colocou em prática 
o compromisso que o governo 
anterior havia firmado com a ca-
tegoria, inclusive com uma ceri-
mônia no Theatro São Pedro em 

2010, mas que não havia sido efe-
tivado. 

O superintendente da Susepe 
enfatizou que a publicação das 
promoções é a realização de um 
dos compromissos do Governo 
com o sistema penitenciário. A 
última promoção havia ocorrido 
somente em 2008.

Efetivadas as promoções de mais de 1400 servidores

SUSEPE
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Mais de 1.300 vagas 
criadas em 2011

Para minimizar a superlotação 
nos estabelecimentos prisionais 
do Estado, a Susepe conseguiu 
criar mais  de 1.300 vagas no siste-
ma penitenciário em 2011. 

Foram ocupadas as vagas na 
Penitenciária Feminina de Guaíba, 
na Penitenciária Estadual de Santa 
Maria, em um novo módulo na 
Penitneciária Modulada de Osó-
rio e nos Albergues de Caxias do 
Sul, Venâncio Aires e Soledade.
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Fotos das obras na Penitenciária 
Modulada de Montenegro. 

A Susepe trabalha para re-
duzir a falta de vagas no siste-
ma prisional. Para o primeiro 
semestre de 2012, estão previs-
tas 2.100 vagas de regime fe-
chado. São 670 na nova Peni-
tenciária de Arroio dos Ratos, 
500 no novo módulo na Peni-

tenciária Modulada de Char-
queadas, mais 500 vagas no 
módulo da Penitenciária Mo-
dulada de Montenegro e mais 
430 vagas na Penitenciária Es-
tadual de Santa Maria. 

Até o final do ano, mais va-
gas serão criadas, também 

para o regime semiaberto. 
A previsão é de recuperar 

de 480 vagas, através de refor-
mas e melhorias promovidas 
pelo Departamento de Enge-
nharia Prisional da Susepe, em 
parceria com a Secretaria de 
Obras Públicas.

Para 2012 são 
previstas 

2.100 novas 
vagas e a 

recuperação 
de outras 480

previsão de novas vagas
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A Penitenciária Modulada 
Estadual de Osório (PMEO) 
inaugurou, em novembro, as 
câmeras de vídeo que moni-
toram os módulos de vivên-
cia e de trabalho, a área de vi-
sitação e o entorno do 
estabelecimento. 

A doação foi feita pelo 
Conselho da Comunidade de 
Osório, em parceria com o 
Conselho da Comunidade de 
Tramandaí. Ao todo são 22 
câmeras que fazem a captura 
e o armazenamento das ima-
gens externas do local. Um 
equipamento central tam-
bém atinge o ângulo de 360 
graus.

Após a conferência do 
funcionamento das câmeras, 
um ato informal marcou o 
agradecimento da direção da 
casa prisional e da Susepe aos 
apoiadores do projeto. 

O superintendente afirma 
que a atenção à PMEO foi es-
pecial nos primeiros meses da 

Modulada de Osório inaugura sistema de videomonitoramento
gestão. “O trabalho aqui é di-
ferenciado porque encontra-
mos o sistema nas mãos dos 
presos, por um equívoco his-
tórico, mas começamos o 
processo de classificação para 
que o Estado pudesse reto-
mar o seu verdadeiro papel, 
de controle do sistema prisio-
nal”, comenta.

Parcerias importantes

Para o diretor do Departa-
mento de Segurança e Execu-
ção Penal da Susepe, a parceria 
com os conselhos comunitá-
rios são fundamentais para o 
trabalho da instituição.

“Se a comunidade não 
olhar para o preso, não adian-
ta a Susepe tomar algumas 
ações para atender a popula-
ção carcerária. O apoio do 
Conselho da Comunidade, e 
de outras organizações da so-
ciedade, fortalecem e de-

monstram a efetividade das 
decisões tomadas por nós”, 
afirma.

O presidente do Conselho 
da Comunidade de Osório, 
agradece ao reconhecimento 
do trabalho realizado. “Diver-
sas entidades estão atuando 
para reduzir o trauma de es-
tar aqui dentro e para sair 
melhor, modificado. É gratifi-

cante para nós este reconhe-
cimento”, conclui.

A visita às instalações foi fi-
nalizada com lanche oferecido 
pela PMEO, feito por apena-
dos que participaram do curso 
do Cozinha Brasil, programa 
em parceria com o Sesi, para o 
aproveitamento de alimentos. 
Veja mais sobre o programa 
Cozinha Brasil na página 17.

Agente opera uma das câmeras que monitoram o estabelecimento

Tiago Dias

Integrantes do GAES recebem instruções sobre decisão de tiro
O Grupo de Ações Es-

peciais (Gaes) da Susepe 
ofereceu o curso teórico e 
prático sobre controle de 
armas e decisão de tiro para 
os agentes da equipe. Com 
o objetivo de dar instruções 
e debater a utilização de ar-
mamento nas atividades de 
intervenção, os agentes re-
ceberam orientações quan-
to sua responsabilidade no 
uso de arma de fogo.

Diversas situações de 
conflito podem requerer o 
uso de armamento. Alguns 
exemplos foram apresenta-
dos para que os participan-
tes pudessem discutir sobre 
a necessidade do disparo 
da arma. 

O curso também apre-
sentou artigos da legislação 
brasileira sobre o uso de ar-
mamento e as responsabili-

dades dos agentes em rela-
ção a isso. 

A utilização e os eventu-
ais disparos devem ser re-
gistrados em ocorrência e é 
necessário o encaminha-
mento de relatório específi-
co após as atividades.

Dispositivos não-letais

O uso de armas não-le-
tais também foi tema do 
curso. O equipamento deve 
estar cada vez mais presen-
te nas ações dentro dos es-
tabelecimentos prisionais. 

A Susepe recebeu do 
Ministério da Justiça 20 ar-
mas não-letais, as chamadas 
Taser. O lote de armas en-
viadas para o RS faz parte 
do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Ci-
dadania (Pronasci) e prevê 

a adoção deste tipo de 
equipamento, que paralisa 
a pessoa atingida através de 
choque elétrico, mas sem 
colocar em risco sua vida. 

As armas não-letais são  
cada vez mais utilizadas nas 
forças de segurança, como 

forma de impedir eventuais 
casos de violência.

Este tipo de arma é utili-
zada em 40 países, incluin-
do França, Inglaterra, Esta-
dos Unidos e Austrália, e é 
recomendada em situações 
de risco.

Integrante do GAES portando um dispositivos não-letal

Neiva Motta

SegurançaSUSEPE
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Foi realizada a oficina “Construindo Parce-
rias: Prisões Livres de Tuberculose”, com o ob-
jetivo de capacitar entidades da sociedade 
civil organizada para acompanhar e contri-
buir com as missões e programas de comba-
te à doença nos estabelecimentos prisionais 
do Rio Grande do Sul. A oficina foi promovi-
da pelo Fundo Global TB-Brasil em parceria 
com a Susepe.

Entre os temas abordados no encontro, 
os mais debatidos referem-se às formas de 
contágio e ao combate à tuberculose. Um 
dos problemas que agravam o quadro e que 
podem levar ao óbito é o abandono do tra-
tamento (por parte do paciente), que deve 
ser contínuo e dura cerca de seis meses. 

O Rio Grande do Sul é o Estado com o 
quarto maior índice de tuberculose no Brasil. 
Porto Alegre lidera o ranking das capitais. Es-
tas iniciativas e parcerias para conscientizar e 
orientar são extremamente importantes para 
reverter esta situação. 

A Susepe possui um laboratório no Presí-
dio Central de Porto Alegre para a detecção 
da doença e realiza um trabalho de prevenção 
e acompanhamento. O programa é considera-
do uma das mais importantes iniciativas no 
Brasil, segundo o Relatório do Mutirão Carce-
rário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Integração

Para o médico e pes-
quisador francês, Bernard 
Larouzé (foto), que parti-
cipou do encontro, é 
fundamental esta inte-
gração entre as entidades 
que atuam no sistema 
prisional. “Fazer com que as pessoas da socie-
dade civil conheçam melhor a questão da 
tuberculose é importante para auxiliar na 
adesão ao tratamento bem como o acompa-
nhamento do paciente e dos familiares”, afir-
ma.

Bernard faz parte do grupo multidiscipli-
nar que estuda o problema da tuberculose 
na prisão. Há dois anos esteve na Costa do 
Marfim para auxiliar a elaborar o plano na-
cional de combate à doença naquele país. 

O encontro contou com a presença de 
assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, 
voluntários e representantes de ONGs, do 
Ministério da Saúde e do Conselho Munici-
pal da Saúde.

prisões livres de
 Tuberculose

é tema de encontro O Departamento de Tratamento 
Penal (DTP) é responsável, entre ou-
tras ações, por coordenar, planejar e 
auxiliar na execução das atividades 
da saúde prisional e os  atendimen-
tos nos estabelecimentos. 

Em 2011, destaca-se a implanta-
ção de novas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) nas casas prisionais. 
Cada unidade, abriga uma Equipe de 
Saúde, que é composta por médico, 
assistente social, psicólogo, odontó-
logo, auxiliar de gabinete odontoló-
gico, enfermeiro e auxiliar de enfer-
magem.

Em janeiro, eram sete UBS instala-
das no Estado. Como meta de traba-
lho, a Susepe estabeleceu a criação 
de três novas unidades, mas este nú-
mero foi superado com a implanta-
ção de sete Unidades Básicas de Saú-
de, ou seja, o número duplicou em 
apenas um ano. 

Atualmente, a Susepe conta com 
14 Unidades Básicas de Saúde em 
todo o Estado e há a previsão para 
aumento deste número em 2012. 
São mais de 100 profissionais envol-
vidos que atendem mais de 13.350 
presos em 11 casas prisionais.

Há, ainda, a articulação junto à 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) e 
Secretarias Municipais de Saúde vi-
sando implantação de equipes de 
saúde e reuniões diagnósticas com 
todos os profissionais de saúde das 
casas prisionais; 

Foram realizados seminários de 
Saúde do Homem em Passo Fundo 
e Porto Alegre, com a parceria da SES 
e capacitações periódicas, em acon-
selhamento, adesão ao tratamento e 
acompanhamento de serviço.

Participação do Sistema Peniten-
ciário do RS no Comitê Metropolita-
no de Combate a Tuberculose - Fun-
do Global de TBC, com reuniões 
quinzenais;

Realização de campanhas de va-
cinação para apenados e funcioná-
rios (influenza, hepatite e tétano);

Atendimentos de mulheres pre-
sas com realização de exames cito-
patológicos, exames preventivos de 
câncer de mama e pré-natal;

Estas ações auxiliam na atenção à 
pessoa presa, dando mais qualidade 
de vida para o cumprimento da 
pena. 

Tiago Dias

Avanços no atendimento à saúde do 
preso e superação de metas

Porto Alegre  - Presídio Central de Porto Alegre: 2 equipes; Penitenciária 
Feminina Madre Pelletier: 1 equipe (abrangência: 5.125 presos)

Charqueadas - Penitenciária Estadual de Jacuí: 2 equipes; Penitenciária 
Modulada de Charqueadas: 2 equipes; Penitenciária Estadual de Char-
queadas: 1 equipe; Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas: 1 
equipe; (6 mil presos)

Outras cidades - Penitenciária Modulada de Montenegro: 1 equipe (592 
presos); Penitenciária Modulada de Osório: 1 equipe (950 presos); Presí-
dio Estadual de Santa Rosa: 1 equipe (288 presos); Presídio Estadual de 
São Luiz Gonzaga: 1 equipe (138 presos); Presídio Estadual de Três Passos: 
1 equipe  (261 presos);

Total da Cobertura:  13.354 presos

Previsão de Expansão em 2012: Guaíba (432 presas); Santa Cruz do Sul 
(393 presos); Caxias do Sul (934 presos); Pelotas (472 presos); Ijuí (425 
presos); Santa Maria (527 presos); Santo Ângelo (212 presos); Santana 
do Livramento (186 presos); Bagé (311 presos); Cachoeira do Sul (113 
presos), Taquara (146 presos), Venâncio Aires (299 presos) e mais uma 
equipe para atender o Presídio Central de Porto Alegre. 
Total da previsão de aumento da cobertura: 4.450 presos.

Equipes de Saúde

SUSEPE
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A Susepe participou, em 
julho, da mesa de debate 
“Saúde Mental: Execução de 
Medida de Segurança e Apli-
cação da Lei 10.216/2001 ao 
Sistema Penitenciário Nacio-
nal”, que ocorreu no Ministé-
rio Público Estadual. 

O encontro serviu para 
debater e trocar experiências 
quanto ao atendimento de 
pessoas com transtornos 
mentais que tenham conflito 
com a lei e que estejam em 

cumprimento de medida de 
segurança.  

Para o superintendente da 
Susepe, o evento é um im-
portante passo. “Precisamos 
colocar em prática a execu-
ção da lei também nas casas 
prisionais e dar um atendi-
mento mais específico para 
as pessoas que tenham algum 
tipo de transtorno mental e 
auxiliar para sua recuperação 
e sua inclusão na sociedade”, 
afirma.

Susepe participa de debate sobre 
saúde mental e sistema prisional

O Laboratório do Presídio 
Central de Porto Alegre 
(PCPA) recebeu, pelo segun-
do ano consecutivo, a aprova-
ção no Controle de Qualida-
de Externo (IPB-LACEN/RS), 
de acordo com o Plano Na-
cional de Controle da Tuber-
culose (PNCT).

Implantado em 2010, o La-
boratório de Diagnóstico de 
Tuberculose e HIV do PCPA 
seguiu a padronização e ade-
quação aos protocolos de 
controle de qualidade junto 
ao Laboratório Central do Es-
tado (LACEN).

São feitos entre 40 e 50 
exames de HIV por dia, por 
meio do teste rápido, que leva 
20 minutos para o resultado 
no ambulatório.

São responsáveis pela co-

leta do sangue cinco técnicas 
de enfermagem que atende-
ram cerca de 6 mil análises 
para diagnóstico de tubercu-
lose e mais de 10 mil exames 
para detectar o HIV, até agora. 
Mais de 500 análises para 
diagnóstico de tuberculose e 
700 para HIV são feitas por 
mês.

O laboratório conta com 
uma cabine de segurança bio-
lógica, onde se manipulam as 
lâminas e culturas para fazer o 
procedimento da análise, 
além de três geladeiras, uma 
estufa autoclave e dois mi-
croscópios. 

De acordo com o Mutirão 
Carcerário, do Conselho Na-
cional de Justiça - CNJ, realiza-
do em 2011, o laboratório é 
modelo no país.

Laboratório do presídio Central 
é aprovado pela segunda vez 

em controle de qualidade
Neiva Motta

O Presídio Central de Por-
to Alegre (PCPA) é a maior 
casa prisional da América La-
tina, e tem ala para depen-
dentes químicos funcionan-
do desde abril de 2011. O 
programa “Luz no Cárcere: 
abrindo as portas para um 
novo futuro”, atende as de-
mandas de usuários de álcool 
e outras drogas.

Durante o processo, são 
realizados atendimentos in-
dividualizados, onde cada 
preso tem seu plano de tra-
tamento terapêutico. O in-
gresso no programa se dá 
pela busca espontânea e 
conta com atividade em gru-
po para os familiares.

A primeira etapa do trata-
mento ocorre com a triagem 
realizada pela Central de Re-
gulação de Leitos da Susepe.

A segunda fase é a desin-
toxicação, de 21 dias, no Hos-
pital Vila Nova. E a terceira 
etapa, após regressar ao 
PCPA, consiste no acompa-
nhamento e intervenção rea-
lizada ao detento que vai se 
alojar na galeria E1, 
destinada prioritaria-
mente a esse fim. 

Os detentos parti-
cipam de atividades 
em grupo que envol-
vem palestras, deba-
tes e orientação aos 
familiares dos presos.

As idealizadoras 

do programa Luz no Cárcere 
avaliam que é precoce che-
gar a uma conclusão quanto 
à eficácia desse projeto, devi-
do o pouco tempo de exis-
tência, no entanto, são visí-
veis as transformações que 
vêm ocorrendo, tanto em 
comportamento quanto na 
aparência dos presos que se 
distanciam do consumo de 
drogas, diariamente. Tam-
bém se observou elevação 
da autoestima, valorização 
da vida e resgate dos víncu-
los familiares.

Ampliação do atendimento

O programa também pas-
sou a atender demandas de 
outras casas prisionais do Es-
tado como a Penitenciária 
Feminina Estadual de Guaí-
ba, a Penitenciária Feminina 
Madre Pelletier, a Penitenciá-
ria Modulada Estadual de 
Osório e a Penitenciária Mo-
dulada Estadual de Charque-
adas, além de atender solici-
tações do judiciário.

programa de combate às drogas

Tiago Dias

Neiva Motta
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Foto: Marioli Pereira

Concluída primeira etapa 
de classificação de presos no RS

A Susepe concluiu a pri-
meira etapa do Projeto de 
Classificação de presos, ação 
inédita no Rio Grande do Sul 
e no Brasil. 

O trabalho teve início em 
abril de 2011 e a 3ª Região Pe-
nitenciária é a primeira a con-
cluir em todas as casas prisio-
nais, que engloba Missões e 
Noroeste. 

O projeto prevê inicial-
mente a separação dos presos 
provisórios e dos condenados, 
para posteriormente iniciar a 
etapa de individualização da 
pena, que possibilitará a reali-
zação adequada no trabalho 
de reinserção social dos de-
tentos. 

O superintendente adjunto 
da Susepe ressalta que: “este é 
um primeiro passo para me-
lhorar consideravelmente a 
atual situação dos presídios”. 
Esta melhora deve ocorrer em 
conjunto com mais obras para 
ampliar o número de vagas no 

sistema prisional.
Ele assegura que “este pro-

cesso é fundamental para o 
controle nos presídios, e para 
que se dê um tratamento cor-
reto aos presos de primeiro 
ingresso”. 

Segundo ele, este trabalho 
é gradual, já está acontecendo 
em outras regiões, como Alto 
Uruguai, Campanha e Central, 
e será ampliado para outras 
unidades.

Como funciona?

O processo inicial é a análi-
se do perfil do preso, através 
de um estudo jurídico, onde 
se faz um levantamento dos 
presos provisórios e dos con-
denados de cada estabeleci-
mento. 

Depois disso, há a separa-
ção, dentre os presos conde-
nados, daqueles que são pri-
mários e  reincidentes. (Veja 
quadro ao lado)

Classificação de presos

Provisórios

1ª Entrada Com histórico Primário Reincidente

Condenados

1ª fase: Estudo jurídico 
e análise do perfil do preso

2ª fase: Efetiva separação dos apenados

Além da divisão prevista na Lei, a Suse-
pe realiza a separação, entre os presos pro-
visórios, aqueles que têm a primeira entra-
da dos que já possuem histórico no sistema 
prisional.

SUSEPE
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Atualmente são 97 esta-
belecimentos prisionais no 
Rio Grande do Sul. Destes, 
40 já integram o projeto de 
classificação. Este número 
representa 41% das casas 
do Estado e abrangem mais 
de 5 mil presos. 

Efetivamente, em 28 lo-
cais o processo está conclu-
ído, três estão em fase de 
adequação, quatro em fase 
inicial do estudo técnico e 
jurídico (avaliação dos per-

fis dos presos) e cinco 
aguardam a criação de va-
gas para iniciar o processo. 
Enquanto estes não são 
contemplados, outros esta-
belecimentos começam a 
entrar no projeto. 

A previsão é de que até 
o final de 2012, todos os  es-
tabelecimentos do Estado 
estejam devidamente clas-
sificados e com os presos 
separados.

Dados

A classificação da pena está pre-
vista na Lei 7.210 de 1984, a chamada 
Lei de Execuções Penais (LEP). 

Para a realização deste trabalho, a 
Susepe baseou-se, especialmente, no 
artigo 84, onde determina que “o 
preso provisório ficará separado do 
condenado por sentença transitada 
em julgado.” 

O inciso primeiro deste artigo 
também orienta que “o preso primá-
rio cumprirá pena em seção distinta 
daquela reservada para os reinciden-
tes”.

A medida visa minimizar o dano 
da entrada do detento no sistema 
prisional, evitando o contato do réu 
primário com os apenados com prá-
tica em delitos, para que o primeiro 
não sofra influência ou cooptação 
para a reincidência. 

Também evita a criação de fac-
ções e enfraquece as existentes, com 
isso, se reduz a geração de conflitos. 
Isto facilita o trabalho de ressocializa-
ção, podendo, o preso, ser encami-
nhado para projetos de trabalho e 
educação existentes.

Base legal 
e resultados O projeto de classifica-

ção de presos estabelece 
que do gerenciamento das 
tarefas internas do presídio 
é atribuição dos agentes 
penitenciários, eliminando 
a existência dos chamados 
“prefeitos” das galerias. A 
designação das atividades 
de faxina, distribuição da 
alimentação e triagem para 
o atendimento técnico é, 

agora, de responsabilidade 
do servidor da Susepe e não 
mais dos apenados. “É a re-
tomada, por parte do Esta-
do, do controle dentro das 
casas prisionais. Algo que 
nunca deveria ter deixado 
de existir”, afirma Mário 
Pelz, superintendente ad-
junto e diretor do Departa-
mento de Segurança e Exe-
cução Penal (Dsep).

Sem representantes

Foto: Marioli Pereira
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Apenados do Presídio Es-
tadual de Erechim produ-
zem, diariamente, cerca de 
mil pares de sapatos e boti-
nas e 1.200 pares de luvas, 
por meio dos Protocolos de 
Ação Conjunta (PACs) com 
as empresas Newol e Cal-Lu-
vas. As oportunidades de 
trabalho são destinadas a 
presos do regime fechado.  

As parcerias da Susepe 
com empresas públicas, pri-
vadas e prefeituras, visam 
ressocializar os indivíduos 
em situação de prisão, para 
que eles retornem à socieda-
de com um ofício e não 
deem mais entrada no siste-
ma prisional. 

O trabalho também é 
uma forma de redução da 
pena: a cada três dias traba-

lhados, se reduz um dia da 
condenação. 

Na produção de luvas, 
trabalham 35 apenados, que 
recebem 75% do salário mí-
nimo regional. Na produção 
de sapatos e botinas, 34 ape-
nados estão envolvidos no 
processo e recebem por pro-
dução, conforme o modelo 
do calçado. O PAC com a 
Newol existe desde 1993 e o 
da Cal-Luvas, desde abril de 
2011.

Para o regime semiaberto, 
existe um acordo com a Pre-
feitura de Erechim, no qual 
22 presos trabalham na área 
de serviços gerais. 

Na empresa Cargipel, 25 
presos trabalham na ativida-
de de separação, classificação 
e enfardamento de papéis.

parcerias geram alta 
produção em Erechim

Foi assinado o Termo Adi-
tivo ao Protocolo de Ação 
Conjunta (PAC) entre a Suse-
pe e a empresa Puffe’s para as 
Nações com o objetivo de au-
mentar a utilização de mão de 
obra de apenados para a con-
fecção de bancos estofados, 
bolsas, sacolas, tapetes e redes 
de materiais recicláveis e resí-
duos de empresas de couro e 
materiais têxteis. Para isso, foi 
ampliada a oferta de vagas e o 
protocolo passa a abranger 
duas novas casas prisionais.

As oportunidades de tra-
balho e renda são para pesso-
as recolhidas no Presídio Esta-
dual de São Jerônimo, 
Penitenciária Modulada Esta-
dual de Charqueadas, Peniten-
ciária Estadual de Charquea-
das, Instituto Penal Escola 
Profissionalizante, Colônia Pe-
nal Agrícola e no Presídio Re-
gional de Santa Cruz do Sul.

Experiência

A ideia surgiu da experiên-
cia de Adriano Medeiros, que 
passou pelo Presídio de São 
Jerônimo e atualmente cum-
pre pena em regime domici-
liar. 

Ele conta que a motivação 
veio por não ter conseguido a 
mesma oportunidade e pela 
vontade de ajudar quem quer 
melhorar. “Muitos só precisam 
de uma oportunidade. Tem 

gente que não quer, a minoria, 
mas muitos precisam deste 
tipo de apoio. A família fica 
muito desprovida. O preso re-
cebe alimentação por conta 
do Estado, mas muitas famílias 
não tem como se sustentar”, 
relata. 

A empresa comemora os 
resultados com a venda das 
peças para grandes redes de 
lojas. “Começamos a empresa 
só na coragem. Hoje atende-
mos algumas redes de lojas. Eu 
digo para todos que traba-
lham comigo: se eu consegui, 
vocês podem conseguir tam-
bém”, comenta. 

Números

Ao todo, 240 apenados en-
volvidos no programa, sendo 
15 no Presídio Estadual de São 
Jerônimo, 60 na Penitenciária 
Modulada Estadual de Char-
queadas (sendo 20 mulheres e 
40 homens), 40 na Penitenciá-
ria Estadual de Charqueadas, 
15 no Instituto Penal Escola 
Profissionalizante, 25 da Colô-
nia Penal Agrícola, e 85 no Pre-
sídio Regional de Santa Cruz 
do Sul (70 homens e 15 mu-
lheres). 

A empresa deve pagar 
mensalmente, a cada apenado 
envolvido, valores unitários de 
acordo com a produção, va-
riando de R$ 0,30 a R$ 3,80 por 
peça montada.

Representantes da empresa (à esquerda) apresentam 
materiais ao superintendente da Susepe (ao centro)

Lição de vida e oportunidade de 
trabalho para presos

Tiago Dias

A Prefeitura de Gravataí 
está proporcionando aos 
apenados recolhidos na Casa 
do Albergado Santos Medei-
ros uma nova chance de in-
serção social. São 36 deten-
tos, oriundos do regime 
aberto, beneficiados pelo 
PAC, firmado há aproxima-
damente dois anos. 

A responsabilidade do 
município é gerenciar o tra-

balho executado em diversas 
secretarias e o da Susepe é 
confeccionar a folha de pa-
gamento dos apenados. 

A carga horária cumprida 
pelos detentos é de oito ho-
ras por dia. A seleção para a 
participação no programa é 
feita pela Susepe. Cabe a Pre-
feitura apontar as vagas dis-
poníveis. 

Fonte: Prefeitura de Gravataí

Trabalho para a inserção social

Modelo de botinas produzidas por apenados no município de Erechim

Tiago Dias
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O Programa Cozinha Brasil 
tem como objetivos trabalhar 
junto à população conceitos 
de educação alimentar, saúde 
e qualidade de vida. 

A ação é desenvolvida pelo 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi) em diversas instituições. 
Em parceria com a Susepe, o 
programa visa participar no 
processo de ressocialização 
dos apenados. 

Utilizando unidades mó-
veis adaptadas, com cozinhas 
experimentais, nutricionistas 
ensinam como preparar recei-
tas de baixo custo e alto valor 

nutritivo, aproveitando ali-
mentos de forma integral.  

Em 2011, algumas casas 
prisionais do Estado recebe-
ram a iniciativa, totalizando 
248 apenados capacitados e 
mais 220 pessoas das comuni-
dades locais, que também 
aproveitaram a presença do 
programa nas casas prisionais.

Os cursos do Cozinha Bra-
sil são totalmente gratuitos 
para os alunos que, ao final, re-
cebem um kit de material di-
dático, e se tiverem pelo me-
nos 75% de frequência, 
recebem um certificado. 

Cozinha Brasil dá novas 
perspectivas a apenados

Oportunidades

A parceria de um Protoco-
lo de Ação Conjunta (PAC), 
firmado entre a Susepe e a 
empresa Bombachas Paisano, 
de Novo Hamburgo, garante 
trabalho e renda para oito pre-
sas da Penitenciária Modulada 
Estadual de Montenegro 
(PMEM). 

O espaço destinado para a 
confecção das bombachas re-
cebeu decoração especial com 
cortinas e revestimento nas 
paredes, para tornar o local se-
melhante a uma confecção 
tradicional.

As detentas produzem, em 
média, 415 peças por mês, su-
perando as metas estabeleci-
das pela empresa. O treina-
mento e o maquinário são por 
conta da empresária Beatriz 

Moraes, que ensinou as deten-
tas, desde colocar linha na 
agulha da máquina, até mon-
tar a peça inteira. 

O curso de corte, costura e 
modelagem teve duração de 
quatro meses e foi  ministrado 
pela dona Bia, como é chama-
da pelas mulheres. A empresá-
ria se deslocava cerca de 44 
quilômetros entre Novo Ham-
burgo e Montenegro para en-
sinar o ofício.  

As presas manifestaram  o 
desejo de reconstruir a vida, 
cuidar dos filhos, estudar e 
conseguir emprego. Agora, 
elas vislumbram oportunida-
des de trabalho em razão  da 
qualificação profissional ad-
quirida na costura. 

presas confeccionam bombachas 

Número de participantes

Penitenciária Modulada de Uruguaiana (PMU): 51;
Penitenciária Feminina de Guaíba (PFG): 47;

Presídio Estadual de Taquara (PET): 44;
Penitenciária Feminina Madre Pelletier (PFMP), Porto Alegre:  41;

Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO): 38;
Instituto Penal de Mariante (IPM), Venâncio Aires: 27;

Foto: Sesi-RS / Divulgação

Recentemente foi lança-
do o curso de estofaria para 
detentos da Penitenciária Es-
tadual de Santa Maria 
(PESM) faz parte do projeto 
“Arte Livre: Construindo o 
Futuro”. 

O objetivo é proporcio-
nar aprendizado de um ofí-
cio e a geração de renda, vi-
sando a ressocialização e a 
diminuição da criminalida-
de.

Atualmente são seis pre-
sos trabalhando e sete já re-
ceberam certificado de con-

clusão. Além de propiciar 
uma profissão, é um espaço 
de acompanhamento psi-
cossocial, com atividades in-
dividuais e coletivas.

O curso de marcenaria, 
que ocorre no Presídio Re-
gional de Santa Maria 
(PRSM), já formou 92 deten-
tos de regime fechado. A ati-
vidade é realizada em parce-
ria com o Judiciário e o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai). 

O projeto iniciou em 
2008 e teve participação 

fundamental do Departa-
mento Penitenciário Nacio-
nal (Depen) com verba de 
80% e contrapartida do Es-
tado de 20%. 

Atualmente o projeto é 
autosustentável, com a co-
mercialização de seus pro-
dutos na comunidade, atra-
vés de encomendas e 
participação em diversas ex-
posições, como Expointer, 
Feisma (Feira Industrial de 
Santa Maria) e no saguão do 
Foro local. 

Segundo levantamento da 

administração do presídio, 
40% dos detentos que realiza-
ram o curso foram inseridos 
na equipe de produção da 
marcenaria do presídio, rece-
bendo contínuo acompanha-
mento psicossocial, assessoria 
multidisciplinar, aprimorando 
as técnicas de marcenaria e 
obtendo geração de renda. 

Já foram confecionados 
mais de 1.500 produtos de 
pequeno, médio e grande 
porte, desde artesanato até 
produção de móveis sob 
medida.

Para 2012, está 
sendo elaborado 
um cronograma 
com o objetivo 
de atender mais 
estabelecimentos 
e de certificar um 
número maior de 
apenados. 

Cursos de estofaria e de marcenaria para detentos

A empresária Beatriz Moraes (em pé) ministrou curso 
de corte e costura de bombachas para as detentas

Neiva Motta
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A Susepe e a Fundação 
Gaúcha de Bancos Sociais, 
através do Banco de Livros, 
firmaram um Termo de Coo-
peração Técnica que prevê a 
doação de livros e montagem 
de salas de leitura nas unida-
des prisionais do Rio Grande 
do Sul. Pelo acordo, será im-
plantado o projeto “Passa-
porte para o Futuro”, que ob-
jetiva o acesso à informação e 
a leitura aos apenados.

Os servidores  da Susepe 
receberam capacitação para 
atuar em bibliotecas prisio-
nais. O objetivo do curso é 
orientar a montar salas de lei-
turas, entender o processo de 
doação de livros e organiza-
ção do acervo.

Estes servidores são como 
mediadores nos presídios, 
atuando para estimular os 
apenados na prática da leitu-
ra e cuidar da organização do 
espaço. A ideia é de que o 
servidor participante do cur-
so e multiplique o conheci-
mento aos demais servidores 
de seu estabelecimento pri-
sional.

Passaporte para o futuro

O projeto prevê, entre as 
ações, a criação de oficinas 
de estímulo à leitura e escrita 

para os apenados. É prevista, 
também, a organização deste 
material produzido pelos pre-
sos e, em parceria com a Feira 
do Livro de Porto Alegre, rea-
lizar o lançamento de uma 
coletânea.

Além disso, uma articula-
ção junto à Secretaria Esta-
dual da Cultura deve viabili-
zar uma aproximação entre 
os diferentes escritores gaú-
chos e a população prisional.

A intenção é incentivar os 
apenados para a leitura de 
uma obra específica e, depois, 
levar o autor aos estabeleci-
mentos prisionais para uma 
troca de experiência.

O escritor  relataria a pro-
posta do livro e os leitores 
relacionariam aquilo que 
compreenderam, traçando, 
assim, um paralelo entre o 
“emissor” e o “receptor” da 
mensagem.

Livros recebidos

Foram entregues 2.170 li-
vros para os estabelecimen-
tos da 9ª Delegacia Penitenci-
ária Regional, na região de 
Charqueadas. A região de 
Santa Maria também foi be-
neficiada com cerca de 4.300 
livros. As demais regiões pe-
nitenciárias serão contempla-
das ao longo do ano de 2012.

Educação

parceria viabiliza criação 
de bibliotecas nos presídios

Neiva Motta

O Rio Grande do Sul é 
o segundo Estado com o 
maior número de presos 
inscritos no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 
(Enem).

Conforme o Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), 
responsável pelas provas 
do Enem, São Paulo é o Es-
tado com o maior número 
de inscritos, somando 
6.878, seguido do RS com 

934, depois vem o Paraná 
com 879. As unidades pri-
sionais de todo o país regis-
traram um total de 14.118 
inscritos.

No Rio Grande do Sul, 
foram 53 estabelecimentos 
prisionais que realizaram as 
provas. Dos 934 inscritos 
em 2011, cerca de 700 efe-
tivamente realizaram a 
prova. Em 2010 foram 14 
presídios e o número de 
inscritos foi 157. 

ENEM: RS é o segundo em 
número de presos inscritos

“Educação prisional 
não se faz com achismos”

Com essa declaração, o superintendente da Susepe 
abriu o Seminário sobre Educação Prisional no Rio Gran-
de do Sul. 

Para ele, é necessário discutir o tipo de educação que 
deve ser proposta aos apenados. Investir em cursos téc-
nicos para promover a profissionalização foi uma das 
direções apontadas pelo superintendente, que reconhe-
ceu a dificuldade de atuação dos professores em casas 
prisionais.

A metodologia de ensino para pessoas que, talvez, 
nunca frequentaram ambientes escolares deve ser dife-
renciada. “Contudo, estamos avançando, pois é uma 
luta, também, da sociedade na reinserção”, afirma.

Educação como tratamento penal
A Susepe realizou o En-

contro de Tratamento Penal 
e Educação Prisional com o 
objetivo de discutir os três 
eixos de trabalho da educa-
ção: 

A Educação Formal, atra-
vés dos Núcleos de Educa-
ção de Jovens e Adultos (Ne-
ejas); 

A Educação Profissionali-
zante, através do Programa 
Nacional de Inclusão de Jo-
vens (Projovem) e do Progra-
ma Nacional de Integração da 
Educação Profissinal (Proeja); 

E a Educação Inclusiva, 
através do Exame Nacional 
para Certificação de Compe-

tência de Jovens e Adultos 
(Encceja) e do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 
(Enem).

Os três eixos são projetos 
que a Susepe quer ampliar e 
qualificar no sistema prisional 
para efetivar a socialização do 
preso através da educação e 
da profissionalização. 

A instituição está aprofun-
dando o diagnóstico para ve-
rificar a forma adequada  para 
a educação no sistema prisio-
nal, proporcionando uma 
efetiva reintegração social 
destas pessoas, através da for-
mação escolar e de cursos 
profissionalizantes.
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A Susepe realizou dois se-
minários de Diagnóstico do 
Sistema Prisional, reunindo 
superintendente, diretores de 
departamentos e servidores. 

O primeiro encontro ocor-
reu em Erechim, com 80 par-
ticipantes. O segundo, em 
Bagé, contou com mais de 
130 pessoas.

O objetivo é aproximar os 
dirigentes e os servidores pe-
nitenciários, além de realizar 
diagnóstico das Regiões Peni-
tenciárias, levando em consi-
deração as peculiaridades de 
cada unidade prisional.

Diálogo

A proposta é discutir e 
buscar soluções sobre as difi-
culdades encontradas nos es-
tabelecimentos de cada Re-
gião Penitenciária.

Os servidores puderam 
debater sobre os diversos te-
mas que norteiam as ações 
da Susepe.

Com uma metodologia de 
divisão em pequenos grupos 
de debate e posterior explana-
ção em plenária, os participan-
tes apontaram as principais 
necessidades dos estabeleci-
mentos e as demandas en-
quanto servidores do sistema 
penitenciário gaúcho.

Os questionamentos fo-
ram respondidos pelo supe-
rintendente e pelo corpo di-

retivo. Os relatórios de cada 
grupo foram encaminhados 
para a Delegacia Penitenciária 
da Região, que fez um docu-
mento único encaminhado 
para o órgão central.

Entre os assuntos aborda-
dos, temas como infraestru-
tura prisional e obras; forma-
ção e qualificação do quadro 
funcional; recursos humanos 
e materiais; concurso público 
e atendimento aos servidores; 
corregedoria geral e suas atri-
buições; e outros temas rela-
cionados ao sistema prisional.

Participação 

O encontro serviu para 
ouvir as demandas e mostrar 
o trabalho que está sendo re-
alizado pela superintendên-
cia, proporcionando ao servi-
dor participar ativamente da 
gestão da instituição. 

“Este evento é importante 
para conversar com os nossos 
servidores, proporcionar o di-
álogo, oferecer um ambiente 
de trabalho melhor e um aten-
dimento qualificado”, afirma o 
superintendente da Susepe.

A previsão é de que, para 
2012, sejam realizados outros 
encontros deste tipo nas de-
mais regiões do Estado, retor-
nando para os dois primeiros 
locais para apresentar os re-
sultados e verificar o atendi-
mento das demandas. 

Seminários internos de 
diagnóstico do sistema prisional

Além de debater melhorias e encaminhar demandas, 
os encontros promovem a integração entre os servidores

Tiago Dias

A Susepe promoveu cur-
sos de Justiça Restaurativa e 
Mediação de Conflitos em 
Porto Alegre, Passo Fundo e 
Caxias do Sul. A iniciativa 
aborda as bases teóricas dos 
temas na perspectiva da pre-
venção e superação da vio-
lência. 

Os encontros são promo-
vidos em parceria com a Pas-
toral Carcerária. Participam 
servidores da Susepe, técni-
cos e  agentes.

A edição de Porto Alegre 
contou com a participação 
de 37 servidores. Passo Fun-
do, com 39 servidores e Ca-
xias do Sul, 33 participantes. 

O que é?

Justiça Restaurativa é uma 
metodologia de resolução 
de conflito que rompe com 
a forma tradicional, pois visa 
promover processos onde 
vítima e ofensor, bem como 
outros indivíduos ou mem-
bros da comunidade que fo-
ram afetados pelo conflito, 
participam ativamente na re-
solução das questões deste 
conflito, geralmente com a 
ajuda de um facilitador.

Destes cursos, surgiu a 
formação de um grupo de 
estudos acerca do tema, que 
reúne uma vez ao mês na Es-

cola do Serviço Penitenciário 
(ESP) com objetivo de trocar 
conhecimentos e incentivar 
pesquisas na abordagem do 
método no sistema peniten-
ciário.

A Justiça Restaurativa é 
um mecanismo usado em 
outros países para a resolu-
ção de conflitos de forma 
extrajudicial, com participa-
ção mais efetiva dos envolvi-
dos e de outros membros da 
comunidade.

Uma de suas premissas é 
a substituição da punição do 
infrator pela restauração da 
relação entre as partes, para 
estabelecer uma nova visão 
sobre a lei penal. 

A intenção é ampliar a 
oportunidade para servido-
res de todas as outras regiões 
penitenciárias e atingir a 
maior parte do quadro fun-
cional possível.

Na prática

A Corregedoria-Geral da 
Susepe já utiliza esta meto-
dologia para sete processos 
abertos no setor. O acompa-
nhamento é feito por um 
servidor capacitado no cur-
so e que pode, com a media-
ção e resolução do conflito,  
evitar a instauração de uma 
sindicância.

Cursos de  Justiça Restaurativa 
e Mediação de Conflitos

Cursos reúnem servidores da Susepe de diversas áreas

Tiago Dias
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presídios ajudam a 
garantir economia de 

recursos para o Estado
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Em um dos casos, a economia 
na UNIDADE do pão francês será de 70%. 

Antes, cada pão custava R$ 0,33. 
Com o Fornecer, o valor passou para R$ 0,10.
A economia POR UNIDADE será de R$ 0,23.

No final de 2011, foi apresentado o Balanço 
do chamado “Programa Fornecer”. Trata-se de 
uma iniciativa inédita no Rio Grande do Sul, 
viabilizada pela Secretaria da Administração e 
dos Recursos Humanos, por meio da Central 
de Compras (Cecom), para oportunizar aos 
micros e pequenos empreendedores, do cam-
po e da cidade, o fornecimento de seus produ-
tos ao Governo do Estado. 

A metodologia utilizada é semelhante a de 
leilões (pregões), onde os fornecedores indi-
cam os valores de seus produtos. Ao contrário 
do leilão tradicional, os preços menores são os 
vencedores da disputa. Foram, ao todo, 44 pre-
gões em 22 municípios.

A economia para o Estado com a compra 
de pão e leite para a Susepe, em seis meses é de 
R$ 648.300,60, ou seja, 42,18% em relação ao va-
lor gasto no registro de preços anterior.

 O Estado aplicou R$ 888.738,60, antes des-
tinado a duas grandes empresas, agora distribu-
ído regionalmente em valores pagos aos forne-
cedores sediados em cada um dos 22 municípios 
da primeira fase.

Antes eram gastos R$1.537,039,20 com esses 
gêneros alimentícios nas casas prisionais.

Fornecer

No Programa de Compras Públicas para Mi-
cro e Pequenas Empresas, chamado de “Forne-
cer”, as micros e pequenas empresas que partici-
pam e vencem o pregão assinam um contrato 
de seis meses com o Governo do Estado, poden-
do ser renovado por mais seis meses. A atividade 
tem o apoio técnico do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
para orientação aos empreendedores.

Maior economia: 70%
O Rio Grande do Sul irá economizar 70% na 

compra de pão para o Presídio Estadual de Ro-
sário do Sul, que abriga 94 detentos. 

O valor unitário do pão francês caiu de R$ 
0,33 para R$ 0,10. Por um contrato de seis me-
ses a administração estadual irá pagar R$ 
7.320,00, antes o valor ficava em R$ 24.156,00. 
Por mês, são fornecidas 12.200 unidades do 
pão francês para a casa prisional. 

A redução no leite também foi bastante sig-
nificativa. O preço do litro de leite tipo C caiu 
de R$ 2,02 para R$ 1,64, representando uma 
economia de 18%. Já o leite integral baixou 33%, 
maior percentual entre todos os pregões reali-
zados. O preço final ficou em R$ 1,60, quando 
antes eram gastos R$ 2,42 por litro. São forneci-
dos 1.200 litros mensais de leite tipo C e 50 li-
tros de integral para o presídio.
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Com informações da SARH

Mudanças

A Susepe teve participação nos 44 
pregões e, em muitos, a economia su-
pera 50% do preço praticado anterior-
mente. Além da economia, outra mu-
dança significativa é que não há mais a 
subcontratação. 

O fornecimento ficava por conta de 
apenas duas empresas que realizavam 
novos contratos com outras empresas.

Com este programa, muitos empre-
endimentos , que eram “terceirizados”, 
passam a fornecer o produto direta-
mente ao Estado, podendo ter, também, 
lucro e desenvolvimento com o aumen-
to da produtividade.

Economia de 63%

No pregão realizado em Alegrete, a 
economia na compra do pão francês 
chegou a 63%, caindo de R$ 0,33 para 
R$ 0,12 a unidade. 

Para o Presídio Estadual de Alegrete, 
que abriga 205 detentos, são fornecidas 
22.500 unidades mensais deste item. 

Com o contrato de seis meses, o Gover-
no do Estado paga agora R$ 16.200, 
quando antes eram gastos R$ 44.550.  

Serão fornecidos 2.300 litros mensais 
de leite tipo C e 30 litros de integral para 
a casa prisional. Nestes dois itens, por 
seis meses, o governo conseguiu uma 
redução de R$ 7.389,60. A economia é 
de 26% no leite tipo C e de 17% no inte-
gral.

Economia de 60%

Dois pregões presenciais no municí-
pio de São Gabriel garantiram uma eco-
nomia de 60% para compra de pão fran-
cês, 28% na aquisição do leite tipo C e 
11% no integral. 

O valor da unidade do pão  passa a 
ser R$ 0,13, o que representa uma eco-
nomia de 60%, pois antes eram pagos 
R$ 0,33. São fornecidas 18 mil unidades 
mensais de pão para o Presídio Estadual 
de São Gabriel, que abriga 163 deten-
tos. 

Para aquisição de leite tipo C, a redu-
ção foi de 28% e no integral, 11%. Na 

casa prisional são consumidos 1.800 li-
tros mensais de leite tipo C e 30 litros de 
integral. O valor do litro do leite C caiu 
de R$ 2,02 para R$ 1,45 e o integral de R$ 
2,42 para R$ 2,15. Antes eram gastos, 
por seis meses, R$ 22.251. Agora o Go-
verno do Estado pagará R$ 16.047.

Menos 57% 

Uruguaiana garantiu uma economia 
de 57% aos cofres públicos para atender 
a demanda de 524 apenados da Peni-
tenciária Modulada do município. 

O valor de referência estimado para 
a aquisição dos itens totalizava, para seis 
meses, R$ 207.054. O recurso desembol-
sado pelo Estado para o período, não 
ultrapassará R$ 140 mil. Uma economia 
de cerca de R$ 70 mil no fornecimento 
deste tipo de gênero alimentício.

Para se ter uma ideia, o valor de refe-
rência do item pão era de R$ 127.842, 
ficando com um preço final de R$ 
68.022. Ou seja, o Governo do Estado irá 
economizar R$ 59.820.

O valor semestral gasto 
com pão e leite era de 

R$ 1.537.039. 

Com o programa,
passou a ser

R$ 888.738.

Uma economia de 

R$ 648.300
aos cofres públicos.
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O “Seminário sobre o sistema prisio-
nal e Encontro estadual de juízes das Va-
ras de Execução Criminal” foi promovido 
pela Corregedoria Geral de Justiça do 
Rio Grande do Sul e contou com a parti-
cipação da Susepe.

Na conferência de abertura, o supe-
rintendente participou de um debate 
sobre a aceitação da comunidade para a 
implantação de casas prisionais. 

Ele destacou que, embora haja resis-
tência por parte de muitos municípios, 
este ano já recebeu o pedido para a ins-
talação de três presídios no RS. 

“O município tem que dar atenção 
ao seu preso. O apenado é fruto da so-
ciedade e para a sociedade ele vai voltar. 
Ter um local adequado, no município de 
origem, facilita o processo de socializa-
ção e a recuperação do preso”, afirma.

Diversos temas muito importantes 
sobre o sistema prisional gaúcho foram 
discutidos durante o encontro, como a 
visita de crianças e adolescentes às casas 
prisionais, o cuidado com a saúde prisio-
nal, a implantação de sistemas de moni-
toramento eletrônico, entre outros.

Trabalho da Susepe é apresentado 
para conselhos de comunidades

O evento “Trocando Experiências 
entre as Corregedorias da Segurança 
Pública”, realizado pela Susepe, contou 
com a presença de mais de 50 pessoas 
ligadas à área. 

O Corregedor-geral dos Serviços Pe-
nitenciários explicou o funcionamento 
da estrutura da corregedoria e infor-
mou que, desde a implantação do se-
tor, em 1995, o número médio de sindi-
câncias é de 250, anualmente. 

A maior demanda foi em 2009, com 
a instauração de 350 sindicâncias, nas 
quais 70% foram arquivadas porque não 
apresentaram fundamentos para vira-
rem punições.

Em 2011, foram 214 sindicâncias ins-
tauradas e que estão em andamento.

Encontro reúne 
corregedorias da 

Segurança

Evento com juízes 
aborda o papel dos 

municípios na 
execução penal

Transparência e Parcerias

Tiago Dias

A Susepe participou do V Se-
minário de Capacitação para 
Conselheiros dos Conselhos de 
Comunidade do RS, do VIII En-
contro Estadual de Conselhos 
da Comunidade e do IV Encon-
tro da Federação dos Conselhos 
de Comunidade da Área Peni-
tenciária (Feccapen/RS), os 
eventos, que são concomitan-
tes.

A direção da Susepe apresen-
tou um pouco do trabalho de-
senvolvido em cada departa-
mento da instituição e reforçou 
a importância da parceria com 
as entidades da sociedade. “Te-
mos uma gratidão pelos conse-
lhos penitenciários e conselhos 
da comunidade porque, mais 
importante do que o apoio ma-
terial, a participação destes con-
selhos na fiscalização e no acom-
panhamento do cumprimento 
da pena, auxilia o trabalho que 
estamos desenvolvendo”, afirma 
o superintendente da Susepe.

Classificação da pena 

Foram apresentados os resul-
tados do trabalho inicial de clas-
sificação da pena. “Estamos fa-
zendo, em menos de um ano, 
mais do que todo o Brasil fez 
desde 1984”, afirmou o diretor 

do Departamento de Segurança 
e Execução Penal da Susepe 
(DSEP), em referência ao ano do 
surgimento da Lei de Execuções 
Penais (LEP). 

A classificação consiste na se-
paração de presos provisórios 
dos condenados e de primários 
dos reincidentes e já foi adotada 
em mais de 40 casas prisionais 
no Estado (Veja mais nas páginas 
14 e 15).

Atividades 

Além do DSEP, as atividades 
de atendimento no Departa-
mento de Tratamento Penal 
(DTP), como nas áreas de traba-
lho, saúde e educação, por 
exemplo, também foram apre-
sentadas. 

A Escola dos Serviços Peni-
tenciários (ESP) abordou a for-
mação e a qualificações dos 
agentes penitenciários, o Depar-
tamento de Engenharia Prisional 
passou um panorama das obras 
realizadas, das que estão em an-
damento e as que são previstas 
para os próximos anos. 

A Corregedoria-Geral dos 
Serviços Penitenciários fez um 
levantamento das ações e dos 
processos e apresentou o qua-
dro das suas atribuições.
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A Susepe participou do “Encontro de As-
sessores Jurídicos do Sistema Penitenciário 
Gaúcho”, que ocorreu no Auditório da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Rio Grande do Sul 
(OAB/RS). 

Durante todo o evento, com a participação 
de cerca de 60 pessoas, foram realizados pai-
néis sobre os temas que envolvem diretamen-
te as duas instituições. 

Na mesa de abertura, o superintendente 
da Susepe reafirmou a importância do encon-
tro para o bom andamento das atividades dos 
dois órgãos, em concordância com o coorde-
nador-geral da Comissão de Direitos Huma-
nos (CDH) da OAB. "Temos conhecimento da 
realidade do nosso sistema prisional e diante 
das deficiências existentes temos duas vias: a 
primeira é a do diálogo, e a segunda, a via do 
conflito, na qual não teremos entendimento", 
afirma o coordenador. 

O superintendente colocou a Susepe à dis-
posição para iniciativas como esta que somam 
esforços para a melhoria do sistema prisional 
no Estado.

Entre as atividades do dia, ocorreram as pa-
lestras “Alterações no Processo Penal” e “Temas 
contemporâneos da Lei de Execução penal”.

O deputado relator da 
Subcomissão da Situação 
Carcerária da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do 
Sul, ficou satisfeito com a sé-
rie de iniciativas que estão 
sendo tomadas pela Susepe. 

O superintendente da 
Susepe falou da abertura de 
novas vagas, obras, informa-
tização, projetos e destacou 
o envolvimento da socieda-
de. 

“O conselho da comuni-
dade é quem articula a rede, 
capaz de dar um novo rumo 
ao sistema penitenciário”, 
destacou.

Em 2011 criadas mais de 
mil novas vagas e, além dis-
so, o número de presos no 
Estado caiu de 30.408 para 
29.275. Essas medidas dimi-
nuíram a superlotação de 
algumas penitenciárias gaú-
chas, um dos principais pro-
blemas enfrentados pela Su-
sepe.

Para o deputado, ainda 
não é o suficiente, “mas o 
Governo mostra que está 
pensando soluções para a 
questão”. O superintendente 
sinalizou que será realizado 
um concurso público para a 
contratação de psicólogos, 
assistentes sociais e advoga-
dos.

O deputado ressaltou a 
importância de espaços ex-
clusivos para as mulheres, já 
que as detentas têm necessi-
dades específicas. Como por 
exemplo, a maioria tem fi-
lhos pequenos. 

O superintendente sa-
lientou que foi criada a pri-
meira Coordenadoria Peni-
tenciária da Mulher do Brasil. 
O órgão tem como objetivo 
fazer um diagnóstico da situ-
ação feminina. Atualmente, 
74 casas gaúchas têm mu-
lheres, mas apenas três são 
exclusivas.

Só o envolvimento da comunidade 
é capaz de dar um novo rumo ao 

sistema penitenciário

Transparência e Parcerias

Sistema prisional 
é tema de encontro jurídico

Começam as reformas na capela da 
penitenciária Madre pelletier

A capela Bom Pastor, loca-
lizada no interior da Peniten-
ciária Feminina Madre Pelle-
tier, em Porto Alegre, começa 
a ser reformada. Danificada 
em um incêndio causado por 
uma detenta em 1996, a cape-
la funcionava como escola e 
creche para os filhos das ape-
nadas. 

Tombada pelo Estado em 
1991, o cenário remetia às 
igrejas do começo do século 
XX. Decorada com pinturas 
de Emílio Sessa, realizadas na 
década de 1950, a capela deve 
manter parte da estrutura ori-
ginal. As sobras da pia batis-

mal,  mármores e pedras serão 
reaproveitadas. 

A primeira fase, consistiu 
na limpeza do mezanino, dos 
bancos e vitrôs e ainda, rebo-
co de pisos e paredes. A ação, 
contou com a ajuda de deten-
tas. O próximo passo é aguar-
dar a definição do início da 
restauração.

O projeto de recuperação 
é uma iniciativa que envolve a 
Superintendência dos Servi-
ços Penitenciários e Ministério 
Público, com apoio do Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico do RS (IPHAE).

Neiva Motta
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projeto de Lei prevê 
instituir política de emprego

para o egresso 
Instituir a Política Esta-

dual de Emprego para o 
Egresso do Sistema Prisio-
nal e garantir um cenário 
que permita a concreta 
ressocialização de ex-pre-
sidiários é o mote do Pro-
jeto de Lei (PL) 305/2011 
protocolado na Assem-
bleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul.

Segundo o deputado 
proponente, a maior jus-
tificativa da reincidência 

criminal é a falta de opor-
tunidades. O estigma de 
criminoso ultrapassa os 
muros da prisão e acom-
panha o egresso em sua 
vida em liberdade. 

O PL 305/2011 não se 
limita apenas a uma polí-
tica que incentive a con-
tratação de ex-detentos, 
prevê ainda a capacitação 
necessária para assumir as 
vagas oferecidas.

Todos sabem que a po-
pulação carcerária do nosso 
País vem aumentando ver-
tiginosamente. Para que te-
nhamos noção, em pouco 
mais de uma década e meia 
o número de pessoas en-
carceradas mais do que tri-
plicou, superando o núme-
ro de meio milhão de 
pessoas presas. 

Acrescentando-se aí o 
número de pessoas que 
cumprem pena ou medida 
alternativa, como prestação 
de serviço à comunidade, 
por exemplo, passamos fa-
cilmente do número de 1 
milhão de pessoas. 

O resultado de uma so-
ciedade que não consegue 
achar outras formas de re-
solver seus conflitos não 
poderia ser outra. 

Curiosamente, quanto 
mais prendemos pessoas, 
mais aumentamos a violên-
cia. E, por conseguinte, mais 
gastamos dinheiro com um 
sistema que está falido há 
tempos – não é por menos 
que, nos próximos anos, 
gastaremos incalculáveis bi-
lhões com esta estrutura 
policial, criminal e peniten-
ciária novamente. 

Como dizem vulgar-
mente, é o mesmo que en-
xugar gelo. Ou pior, já que 
um dia o gelo acaba, en-
quanto na questão prisional 
só temos feito piorar.

Ao mesmo tempo, con-
tinuamos prendendo sem-
pre, e cada vez mais, o mes-
mo público: pessoas 
pobres.

 Inclusive, o que talvez 
seja pior, prendendo e man-
tendo presas irregularmen-
te milhares de pessoas po-
bres – como apontou 
recente relatório do Conse-
lho Nacional de Justiça. 

Conforme o relatório 
apresentado pelo ministro 
Cezar Peluso, o Mutirão Car-
cerário permitiu a libertação 
de 21 mil pessoas em todo o 
País e benefícios para mais 
de 41 mil pessoas. 

E sabe de quem é a res-
ponsabilidade por este siste-
ma prisional? De todos nós. 
Sim, isso mesmo, de todos 
nós, ou da imensa maioria, 
que não quer olhar para este 
problema e quer que os pre-
sídios sejam o pior possível - 
e, ao mesmo tempo, para-
doxalmente, quer que as 
pessoas se recuperem. 

E o incrível é que a imen-
sa maioria da sociedade não 
percebe que está envolvida 
diretamente neste assunto, 
seja pelas pessoas que saí-
ram ou estão neste sistema 
e com as quais cruzamos 
diariamente, mesmo que 
não saibamos disso, no ôni-
bus, nas ruas, no táxi, no 
trabalho, seja pelos impos-
tos que pagamos e que vai 
diretamente financiar todo 
este sistema falido. 

Como já disse o escritor 
Albert Camus, “somos res-
ponsáveis por aquilo que fa-
zemos, o que não fazemos e 
o que impedimos de fazer”. 
Você acha, realmente, que 
não tem nada a ver com 
isso?

presídios: o que você 
tem a ver com isso?

Presidente do Conselho Penitenciário do RS

Diversos cursos de ca-
pacitação e de formação, 
seminários e encontros 
foram oferecidos aos ser-
vidores através da Escola 
do Serviço Penitenciário  
(ESP).  Além da formação 
dos 794 agentes que in-
gressram no quadro fun-
cional da Susepe, os even-
tos visam a integração, a 
valorização e a qualifica-
ção dos servidores.

A Semana do Servidor 
Penitenciário, que teve 
como tema: Valorização 
do Servidor no Espaço 
Institucional, foi  realizada 
em parceria  com o Sindi-
cato dos Servidores Peni-
tenciários do Estado do 
Rio Grande do Sul (AMA-
PERGS). 

A programação con-
tou com várias atrações e 
participaram, aproxima-
damente, 440 servidores, 
em atividades culturais, de 
beleza, de saúde e esporti-
vas.

As ações formativas vi-
sam um espaço que privi-

legie a construção do sa-
ber científico, através do 
fomento de grupos de es-
tudo e pesquisas referente 
a temática penitenciária. 

A ESP vem firmando 
convênios com diversas 
instituições de ensino su-
perior para atender de-
mandas de estágio curri-
cular, práticas 
sócio-jurídicas, pesquisas 
e projetos de extensão 
universitária.

A fim de atender as 
prerrogativas do progra-
ma de capacitação e valo-
rização profissional da Se-
cretaria Nacional de 
Segurança Pública (SE-
NASP), no que diz respei-
to a formação superior 
dos servidores do quadro 
funcional, a ESP e a Escola 
Superior de Administra-
ção, Direito e Economia 
(ESADE), viabilizaram o 
Curso de Graduação Tec-
nólogica em Serviços Pe-
nais, que deve ocorrer no 
primeiro semestre de 
2012.

Qualificação e valorização do 
servidor penitenciário

SUSEPE
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Susepe recebe ambulâncias 
do Ministério da Justiça

Viaturas para transporte de 
presos são incorporadas na frota

No início do ano, a Suse-
pe recebeu oito viaturas 
para o transporte de deten-
tos para audiências. Os veí-
culos, viaturas xadrez com 
capacidade para dois pre-
sos, são destinados ao Nú-
cleo de Segurança e Disci-
plina da Susepe (NSD), 
órgão da instituição respon-
sável pela atividade. 

As viaturas foram adqui-
ridas através do Projeto 25, 
programa de convênio en-
tre a Susepe e o Departa-
mento Penitenciário Nacio-
nal (Depen) com um custo 
total de R$ 520 mil, sendo 
R$ 416 mil do Depen e R$ 
104 mil de contrapartida do 
Estado.

No ato de entrega, o se-
cretário de Segurança Pú-

blica lembrou a época 
quando foi superintenden-
te da Susepe, e coincidente-
mente naquela oportunida-
de adquiriu oito viaturas 
para a instituição. 

O secretário ressaltou 
que aqueles veículos possu-
íam celas muito pequenas. 
As novas viaturas são maio-
res e permitem mais quali-
dade, conforto e comodi-
dade, tanto para os presos 
como para os funcionários 
da Susepe que utilizam os 
veículos.

No segundo semestre, 
mais quatro viaturas foram 
destinadas para o transpor-
te de presos no Estado, sen-
do uma para Passo Fundo, 
uma para Santa Maria e 
duas para Osório.

Ambulâncias são equipadas para 
realizar o pronto atendimento

A Susepe recebeu do 
Ministério da Justiça (MJ) 
três ambulâncias destina-
das ao sistema prisional. A 
entrega simbólica aconte-
ceu na cidade de Tatuí 
(SP), onde foi assinado 
um termo de recebimen-
to pelo Diretor Adminis-
trativo da Susepe.

As ambulâncias auxi-
liam para melhorar o 
atendimento médico aos 
presos. Os motoristas da 
Susepe receberam treina-
mento específico para di-
rigir estes veículos. 

As ambulâncias são do 
tipo B (suporte básico de 
vida) e contam com equi-
pamentos como cilindros 
de oxigênio, cadeira de 
rodas dobrável destinada 
a pacientes adultos, pran-
cha longa de imobiliza-
ção, maca retrátil, suporte 
para soro, cones sinaliza-
dores para isolamento de 

áreas e rádio transmissor 
transceptor móvel. 

Além disso, os veículos 
contam com sinalizadores 
acústicos, sirene e ar-con-
dicionado.

O secretário de Segu-
rança Pública fez a entre-
ga de uma destas ambu-
lâncias ao Instituto 
Psiquiátrico Forense (IPF). 
Já o superintendente da 
Susepe entregou à 5ª De-
legacia Penitenciária Re-
gional, com sede em Pelo-
tas. A terceira ambulância 
foi entregue em Santa 
Maria, durante a interiori-
zação do governo do Es-
tado.

Estas unidades móveis 
de saúde auxiliam o siste-
ma penal, através de uma 
prestação de serviço com 
maior rapidez. Estas am-
bulâncias fazem parte de 
um lote de 70 que foram 
adquiridas em 2010.

Marco Vieira

2525Parcerias

Tiago Dias
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Criada a Coordenadoria 
da Juventude

Grupo-show MC's para a Paz no evento

Durante o seminário “Juventude En-
carcerada: Efetivando Práticas para a In-
clusão Cidadã de Jovens Envolvidos com 
a Violência Criminal”, Susepe criou a Co-
ordenadoria da Juventude, setor respon-
sável pela atenção aos jovens em situação 
de prisão.

O objetivo é auxiliar os apenados e 
egressos do sistema prisional para uma 
efetiva desvinculação da criminalidade, 
direcionando-os para programas sociais 
como RS na Paz, Pronasci e demais ações 
que possibilitem a redução da reincidên-
cia. 

O setor atua promovendo o acesso 
aos direitos e visando sua inclusão na so-
ciedade, através de políticas públicas de 
trabalho, educação e cultura aos jovens 
presos entre 18 e 24 anos de idade. No 
Rio Grande do Sul, mais de 20% da popu-
lação carcerária está nesta faixa etária. Se 
somados aos presos com idade entre 25 e 
29 anos, o número passa para 47%. 

MC’s para a Paz

A criação da Coordenadoria da Juven-
tude foi motivada pelo sucesso do proje-
to MC’s para a Paz (Multiplicadores de 
Cidadania para a Paz), que teve suas ativi-
dades retomadas em 2011. 

A iniciativa dá aos apenados a possibi-
lidade de se comunicar através da música 
e é desenvolvida em três estabelecimen-
tos prisionais do Estado, com aproxima-
damente 60 participantes. 

Com o setor, este projeto será amplia-
do e outras atividades serão realizadas. O 
evento de lançamento ocorreu em parce-
ria com o Centro Universitário Metodista 
do IPA e também contou com a mesa de 
debate sobre o tema “Juventude Encarce-
rada, Violência e Inclusão Cidadã”. 

No lançamento da Rede Casas da 
Juventude, crianças e adolescentes da 
ONG Canta Brasil dançaram e canta-
ram na presença do governador Tarso 
Genro, celebrando o início da aproxi-
mação do Estado com os jovens de co-
munidades carentes através do progra-
ma RS na Paz.

Com uma sede na Vila Gaúcha – 
que faz parte da Cruzeiro – a Canta 
Brasil é uma das três ONGs que firma-
ram parceria com a Secretaria da Justi-
ça e dos Direitos Humanos (SJDH) para 
a implantação das Casas da Juventude. 

Os espaços, destinados à convivên-
cia e atendimento de crianças e jovens, 
serão executados também em conjun-
to com a ACM, na Restinga, e com o 
Centro de Promoção da Criança e do 
Adolescente na Lomba do Pinheiro e 
Bom Jesus.

Essas entidades já possuem traba-
lhos sociais nos locais, de maneira que 
o Estado ampliará sua atuação e forne-
cerá as condições para o atendimento 
de um número maior de jovens. 

Serão oficinas de capacitação pro-
fissional, inserção produtiva, formação 
cultural, espaços de lazer e a instalação 
da Justiça Restaurativa Juvenil, através 
da formação de jovens para atuarem 
como mediadores de conflitos na pró-
pria comunidade.

“O que está acontecendo aqui, ao 
vivo e a cores, é a única saída para uma 
atuação efetiva do Estado no combate 
à violência, porque bloqueia a possibi-
lidade de jovens serem orientados pelo 
crime”, disse o governador. 

A intenção é diminuir em 50% a cri-
minalidade infantojuvenil nas comuni-
dades envolvidas e em 60% a reinci-
dência entre jovens que já cumpriram 
medidas socioeducativas. As Casas da 
Juventude devem atender cerca de 5 
mil crianças e adolescentes em cada 
um dos locais.

Prevenção à criminalidade

A criação das Casas da Juventude, 
embora não sejam diretamente ligadas 
à Susepe, auxiliam muito as ações da 
segurança pública, pois podem evitar 
que os jovens cometam crimes e ve-
nham a ingressar em estabelecimentos 
prisionais na fase adulta.

“A prevenção se dá a partir do mo-
mento em que os jovens, estando de-
dicados às atividades oferecidas pelos 
projetos nas Casas da Juventude, não 
estão  nas ruas correndo risco de serem 
influenciados para atuar na criminali-
dade”, afirma o superintendente da Su-
sepe.

Com informações da SJDH

Jovens

Casas da Juventude para combater 
violência em comunidades carentes

Caco Argemi/Palácio Piratini

Projetos sociais são apresentados durante o lançamento da Rede Casas da Juventude

Paula Barcellos - IPA
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Susepe mais próxima da 
sociedade pela comunicação 

A atual gestão da Susepe 
visa uma transparência e a 
aproximação da instituição 
com a sociedade. 

Uma das maneiras de 
manter a comunidade infor-
mada de suas ações é através 
da imprensa. 

A Susepe busca atender 
às demandas dos veículos de 
forma ágil, igualitária e sem 
distinção ou privilégios. 

Ações como o novo site, 
entrevista coletiva e atendi-
mento aos veículos de comu-

nicação promovem o diálogo 
com a população.

O superintendente dos 
Serviços Penitenciários e o 
superintendente adjunto 
concederam entrevista cole-
tiva à imprensa, na metade 
do ano, tendo em pauta a si-
tuação da Penitenciária de 
Alta Segurança de Charquea-
das (Pasc) e o Sistema Peni-
tenciário do Estado.

A coletiva ocorreu no ga-
binete da Susepe, onde diver-
sos veículos de comunicação 
estiveram presentes gravan-
do a entrevista e realizando 
os questionamentos. 

Superintendente participa de 
café da manhã com imprensa

O superintendente da Susepe participou de 
café da manhã com a imprensa em evento, orga-
nizado pela Assessoria de Comunicação da Se-
cretaria de Segurança Pública (SSP).

O titular da pasta explanou sobre diversas 
questões da SSP, como metas para diminuir a cri-
minalidade e obras no sistema prisional.

Questionado sobre ressocialização, o superin-
tendente discorreu acerca do trabalho que vem 
sendo feito na sua gestão: a individualização da 
pena, que melhora as condições dos presídios, 
pois possibilita um trabalho direcionado. 

Superintendente responde aos questionamentos dos veículos de 
comunicação em evento para aproximação com a imprensa

Camila Domingues /Palácio Piratini

Comunicação

 Tiago Dias

Novo site para facilitar o acesso à informação
O dia 12 de setembro, 

quando se comemora o Dia 
do Servidor Penitenciário, foi 
marcado, também, pelo lan-
çamento do novo site da  Su-
sepe. O canal de comunica-
ção conta com uma nova 
estrutura, adequada à lingua-
gem e às tecnologias atuais.

Com um visual limpo e de 
fácil navegação, o site possibi-
lita o acesso direto à informa-
ções da superintendência, 
notícias, legislação, dados es-

tatísticos e outros materiais 
de interesse público. 

Para o superintendente 

da Susepe, o lançamento do 
site marca uma nova etapa 
na instituição. “Estamos tra-
balhando com transparência 
e buscando atender às de-
mandas da sociedade, da im-
prensa, de estudantes das 
mais diversas áreas, dos ór-
gãos governamentais e todos 
aqueles que por algum moti-
vo precisam de informações 
do sistema penitenciário gaú-
cho. É uma fase de aproxima-
ção com a comunidade”, afir-
ma. 

O site foi desenvolvido em 
parceria com a Procergs e en-

volveu servidores de diversos 
setores da Susepe. 

Visitas ao site

Foram contabilizados mais 
de 68.800 acessos ao site (de 
12/09 a 30/12) e a produção 
de mais de 330 matérias ao 
longo do ano. As principais 
origens do tráfego por cidade, 
foram: Porto Alegre, Santa 
Maria, São Paulo, Pelotas e 
Caxias do Sul. Em relação aos 
países, obviamente, em pri-
meiro lugar está o Brasil, se-
guido pelos Estados Unidos  e  
Japão.

Veículos de comunicação como rádio, jornal e televisão estiveram na 
coletiva e mantém contato com a Assessoria de Imprensa da Susepe

Novo site, mais moderno e fácil de 
localizar as informações. O portal 
anterior esteve no ar desde 2004.
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