SEMEAR | ESTADO DE SÃO PAULO
SISTEMA ESTADUAL DE MÉTODOS PARA EXECUÇÃO PENAL E ADAPTAÇÃO SOCIAL DO RECUPERANDO - SEMEAR
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O SEMEAR
Em atendimento ao Provimento CG nº 30/2014, este relatório tem como finalidade apresentar
à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) o histórico e
o desenvolvimento do SEMEAR durante o ano de 2019 e suas perspectivas para 2020, na
visão de todos os envolvidos.
Por meio do Termo de Acordo e Cooperação Técnica nº 141, firmado em 2015, o Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP), a Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP), a Secretaria de Planejamento e
Gestão (SPG) e o Instituto Ação Pela Paz passam a
conjugar esforços, recorrendo à cooperação da comunidade para ampliar a oferta das assistências previstas na Lei de Execução Penal (LEP), visando a
harmônica integração social das pessoas privadas de
liberdade e egressas prisionais.
O SEMEAR foi implantado inicialmente nos Centros de Ressocialização e hoje alcança as Centrais
de Atenção ao Egresso e Família, unidades prisionais

e organizações da sociedade civil, interessadas em
parcerias para desenvolvimento de projetos. A força
do SEMEAR está na união.
Reduzir a reincidência ou o reingresso ao sistema
carcerário é o resultado almejado pelo SEMEAR que,
por meio da Coordenadoria Criminal e de Execuções
Criminais, tem monitorado os beneficiários dos projetos e das atividades realizadas pelas unidades prisionais, como trabalho, educação escolar, espiritualidade, entre outras. Desta forma, espera-se ao longo
do tempo, conhecer as iniciativas que mais impactam
na (re)integração social, trazendo conhecimento que
possam direcionar políticas públicas.
Além da redução da reincidência, o sucesso do
SEMEAR acontece quando a sociedade civil local se
torna protagonista no processo de apoio ao Poder
Público na (re)inclusão social, a exemplo dos Conselhos da Comunidade da Vara de Execução Criminal
de Limeira, de Lorena e outras em atividade.

Comissão do SEMEAR
reunida em Dezembro
de 2019 para o
encontro de balanço
do ano, contando
com a presença do
então presidente do
Tribunal de Justiça
SP, o desembargador
Manoel de Queiroz
Pereira Calças.
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VISÃO DOS PARTICIPANTES
O SEMEAR tem dado um sentido muito especial de envolvimento na recuperação de
presos condenados. Nós sempre dizemos isso: o poder judiciário precisa de outros atores para alcançar o sentido efetivo da aplicação da pena, que é a recuperação de fato
da pessoa condenada. Nós só conseguimos atingir isso se tivermos um investimento e
um esforço conjunto, principalmente da sociedade, na recuperação dos reeducandos.”
Desembargador Luiz Antonio Cardoso
CCRIM do Tribunal de Justiça de SP

O SEMEAR começou a ser implantado no CR de Limeira. Como o próprio nome sugere, foi ali que foi plantada a primeira semente. Nasceu como uma forma de potencializar
os efeitos dos projetos e atividades que já vinham nascendo e sendo desenvolvidos.
Começou o trabalho com o apoio à criação do Conselho da Comunidade, formado por
voluntários representantes da sociedade civil, com uma atuação conjunta com a prefeitura, faculdades, poderes executivo e judiciário. Um trabalho bastante integrado.
Depois daquele embrião, hoje chegamos a um momento que 10 das 39 unidades prisionais da região têm atividades ou projetos voltados à ressocialização e o CR de Limeira,
unidade inicial, já é autossuficiente em sua gestão. Temos o anseio de expandir ainda
mais, pois acreditamos nesse modelo e na reintegração dessas pessoas à sociedade.”
Dr. Jean Ulisses Campos Carlucci
Coordenadoria dos Presídios da Região Central do Estado da SAP

O SEMEAR é de grande relevância para o sistema prisional hoje. Com o programa,
conseguimos uma aproximação com o poder judiciário para um trabalho conjunto de
maior eficiência e, assim, ampliamos o alcance das ações de reintegração social no
estado de São Paulo.
A reintegração social acontece fora das unidades prisionais. Internamente ocorre
apenas a preparação.
Por isso, a necessidade da participação da sociedade civil organizada no processo. O programa visa exatamente essa união e complementariedade de atuação entre
os poderes judiciário, executivo, sociedade civil, com os Conselhos da Comunidade,
por exemplo. Cada um dos atores dessa rede é de extrema importância para esse
objetivo comum.”
Dr. Mauro Rogério Bitencourt
Coordenadoria de Reintegração Social da SAP

O SEMEAR representa a porta de entrada para a sociedade civil contribuir para a
redução da reincidência criminal de modo seguro e responsável. Somos gratos aos representantes do Poder Judiciário, Poder Executivo e sociedade civil pela oportunidade
de trabalhar juntos, aprendendo muito e trazendo mais ciência para um tema sensível
e complexo.”
Solange Rosalem Senese
Diretora Executiva do Instituto Ação Pela Paz
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Papel de cada instituição responsável pelo desenvolvimento SEMEAR:
TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo): fornecer suporte técnico-institucional por meio da Coordenadoria
Criminal e de Execuções Criminais, engajar juízes, apoiar a formação dos Conselhos da Comunidade, aferir a
reincidência ou reingresso dos beneficiários ao sistema prisional.

SAP (Secretaria da Administração Penitenciária): promover o avanço da implantação do programa
SEMEAR no âmbito das Coordenadorias das Unidades Prisionais da região Central e da Reintegração Social e
Cidadania e contribuir para aferição do reingresso as prisões.

Instituto Ação Pela Paz: articular e apoiar o Poder Público e a sociedade civil por meio de investimentos em
projetos, construção de soluções, sistematização e disseminação de conhecimento e consolidação de banco
dados para aferição dos impactos do SEMEAR.

Principais características do SEMEAR:
• Atuação em rede: conjugação de esforços dos Poderes Públicos e a sociedade civil, preferencialmente por
meio do Conselho da Comunidade, para o fomento de projetos e ampliação da oferta das assistências previstas
na Lei de Execução Penal às pessoas privadas de liberdade e egressas prisionais. O modelo a seguir traduz a
nossa atuação.

EMPRESAS
ÓRGÃOS
MUNICIPAIS

JUIZ – VARA
EXECUÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃOS
ESTADUAIS

SOCIEDADE
CIVIL

DEMANDAS DAS
ASSISTÊNCIAS PARA
REEDUCANDOS
E EGRESSOS

CCVEC – CONSELHO
DA COMUNIDADE DA
VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS

ÓRGÃOS
FEDERAIS

VOLUNTÁRIOS

UNIDADE
PRISIONAL

DIRETORES,
SERVIDORES,
EDUCADORES E
RECUPERANDOS

UNIVERSIDADES

ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

• Foco em resultados: atuação concentrada na identificação e no monitoramento de indicadores durante e
após o cumprimento da pena, verificando o grau de aproveitamento dos beneficiários nos projetos e na aferição
do reingresso ao sistema prisional.

• Acompanhamento do desempenho: registro, consolidação e análise dos dados com objetivo de identificar assistências e iniciativas oferecidas ao beneficiário atendido que mais impactam nos resultados almejados,
proporcionando os indicadores para replicação do método e geração de políticas públicas de alto desempenho.
• Geração de conhecimento: desenvolver, validar e operacionalizar um sistema de informações, monitoramento e avaliação para o SEMEAR.
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LÓGICA DE FUNCIONAMENTO DO SEMEAR
O FUNCIONAMENTO DO SEMEAR TEM SETE ETAPAS QUE
PODEM ACONTECER DE FORMA NÃO LINEAR.

1. INTERLOCUÇÕES

4.

2.

Identificação
do cenário –
planejamento para
a implantação

3.

Adesão ao Programa
SEMEAR e formação do
Conselho da Comunidade
da Vara de Execuções
Criminais (CCVEC)

Diagnóstico
coletivo das
necessidades e
oportunidades

6.

Implementação
dos projetos

5.

Definição dos
projetos

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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RESULTADOS ESTRATÉGICOS 2019
Os resultados do SEMEAR, em 2019, mostraram a consolidação do programa e o protagonismo
do grupo gestor. Conheça abaixo:
• Diretrizes alinhadas coletivamente em reunião mensal com o grupo responsável pelo SEMEAR.
• Viabilização da aferição do reingresso ao sistema prisional no período entre 2015 e 2018.
• Fomento e ampliação dos Conselhos da Comunidade.
• Expansão das ações do SEMEAR para as penitenciárias e para as Centrais de Atenção ao Egresso e Família.
• Integração e apoio dos programas de apoio ao egresso e família, geridos pela sociedade civil,
como o Instituto Responsa, Recomeçar e projeto “De Braços Abertos”.
• Aproximação com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico que abarcou a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão.
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CR (Centros de
Ressocialização)

ALC ANC E EM 2019:

11

Penitenciárias

3

unidades

CAEF (Central de Atenção
ao Egresso e Família)

62
Projetos

BENEFICIÁRIOS MONITORADOS:

478
Reeducandos1

OJE TO CL U B E
EM 2019, O P R
EA LI Z A D O
D E LE IT U R A , R
A P O IA D O EM
P EL A FU N A P E
B EN EF IC IO U
2018, TA M B ÉM
NDOS E
2.397 R EE D U CA
N DA S EM 24
179 R EE D U CA
IO N A IS D E S P.
U N IDA D ES P R IS

623 794 155
Reeducandas2

88
Servidores

Egressos
prisionais

51

Familiares
(reeducandos
e egressos)

Egressas
prisionais

14

Condenados a
penas alternativas

1. homens privados de liberdade
2. mulheres privadas de liberdade
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RESULTADOS INICIAIS DE IMPACTO
(2015 a 2018)

Índice de reingresso ao sistema prisional
Dos 2.661 monitorados pelo SEMEAR, 1.304 continuam privados de liberdade e
1.357 são egressos prisionais, sendo que 87 desses reingressaram aos estabelecimentos penais. Isso corresponde a 6% do total de egressos.
Esta aferição foi realizada pela Coordenadoria Criminal e de Execuções Criminais em 2019, referente ao banco de dados do período entre 2015 e 2018. A aferição
foi realizada apenas com pessoas privadas de liberdade e egressas prisionais beneficiadas por algum tipo de assistência.

Ainda é cedo para concluir, mas a primeira análise estatística demonstra que a união entre o Poder Público e a sociedade
civil na expansão das assistências oferecidas durante e após o
cumprimento de pena pode potencializar a (re)inserção social das
pessoas egressas e contribuir para a redução da criminalidade.

PARTICIPANTES MONITORADOS
3000

2.661

1.357

1.270

87

Egressos(as)
prisionais

Não reingressaram
ao sistema prisional

Reingressaram
ao sistema
prisional

2500
2000

1.304

1500
1000
500
0

Total

Reeducandos(as)
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ASSISTÊNCIAS OFERECIDAS EM 2019
Projetos realizados conforme categorias das Assistências previstas na
LEP (Lei de Execução Penal).

As iniciativas do SEMEAR têm a participação efetiva da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP), Coordenadoria Criminal de Execuções Criminais (TJSP) e investimento social do Instituto Ação Pela Paz.
PROJETO:

Curso de Segurança Alimentar e Alimente-se Bem

ASSISTÊNCIA

:

EDUCAÇÃO

Proponente: Coordenadoria Região Central - SAP
Promoção de uma cultura
consciente para alimentação
saudável, por meio de conhecimento
teórico e prático sobre o preparo dos
alimentos, a elaboração do cardápio
e das refeições.
Participações:
142 reeducandos e 88 servidores
das unidades prisionais

PROJETO:

Classes Descentralizadas –
Curso Técnico de Administração

Proponente: Funap - Regional de Presidente
Prudente - SAP
Promoção da qualificação profissional técnica
em Administração de reeducandos das unidades
prisionais da região oeste do estado de São
Paulo, ampliando assim suas possibilidades
de inserção social, empregabilidade e geração
de renda.
Participações: 19 reeducandos na Penitenciária
de Florínea e 20 reeducandas na Penitenciária
de Tupi Paulista.
PROJETO:

Classes Descentralizadas – Inclusão Digital e Informática

Proponente: Funap - Regional de Presidente Prudente - SAP
Formação baseada em conhecimentos básicos para os reeducandos que ainda não sabem utilizar um
microcomputador ou que possuem conhecimento extremamente limitado quanto à utilização de seus
recursos no dia a dia. Ampliação das capacidades do indivíduo como força de trabalho e apoio em sua
inclusão social.
Participações: 51 reeducandos da Penitenciária de Florínea
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PROJETO:

Inclusão Pela Arte

Proponente: Funap - Fundação Prof.
Dr. Manoel Pedro Pimentel - SAP
Desenvolvimento das capacidades
cognitivas e sensoriais dos integrantes,
proporcionando melhora da qualidade
de vida e desenvolvimento de novas
habilidades.
Participações: 12 reeducandos na
Penitenciária de Valparaíso
PROJETO:

PROJETO:

Proponente: Mariana Miranda, com anuência
da SAP
Rodas de diálogo, expressão e leitura junto aos
indivíduos privados de liberdade visando à promoção
e fortalecimento das capacidades de dialogar, escutar
e expressar-se, bem como despertar e desenvolver
o prazer pela leitura e imersão no universo
transformador dos livros, principalmente naqueles
que exploram os valores humanos e experiências
cotidianas reelaboradas esteticamente.
Participações: 40 reeducandas da Penitenciária
Feminina de Santana

Proponente: Luiz Mendes e Mariana
Miranda, com anuência da SAP
Desenvolvimento de ciclos de diálogo
e leitura com o objetivo de capacitar
o público privado de liberdade a ler e
escrever com fluência e segurança,
por meio de temas que os façam refletir
sobre seus próprios valores e levem
em conta a possibilidade de construir
futuros promissores.
Participações: 54 reeducandas da
Penitenciária Feminina de Santana

Leitura Ativa

PROJETO:

Transformação
Carcerária

Proponente:
Recomeçar (Gerando Falcões),
com anuência da SAP
Desenvolvimento profissional
do reeducando por meio de
curso de aperfeiçoamento em
barbearia, colaborando com o
aumento das possibilidades de
colocação no mercado ao sair
do sistema prisional.
Participações: 21 reeducandos
da Penitenciária Adriano Marrey

Oficina Literária

EDUCAÇÃO
Curso de Segurança Alimentar e Alimente-se Bem - reeducandos 142
Curso de Segurança Alimentar e Alimente-se Bem - servidores

88

Classes Descentralizadas - Curso Técnico de Administração

39

Classes Descentralizadas - Inclusão Digital e Informática

51

Inclusão Pela Arte

12

Leitura Ativa

40

Oficina Literária

54

Transformação Carcerária

21

Total de participações

447

11

Cursos de capacitação profissional

Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo comum de contribuir para o desenvolvimento
profissional e pessoal de egressos prisionais e/ou reeducandos atendidos, contribuindo com o
aumento das possibilidades de geração de renda.
Proponente: Centro de Atenção ao Egresso e Família (Caef) Limeira - SAP
Participações: 30 familiares, 28 egressos e 2 egressas
EDUCAÇÃO – CAEF LIMEIRA
Curso de Automaquiagem e Maquiagem para Trabalho

12

Curso de Cabeleireiro Masculino

17

Curso de Designer de Sobrancelhas

9

Curso de Panetone e Chocotone

7

Curso de Salgadinhos para Festa

15

Total de participações

60

Curso de
Designer de
Sobrancelhas
Curso de Salgadinhos para Festa

Curso de Cabeleireiro

Proponente: Centro de Atenção ao
Egresso e Família (Caef) Rio Claro
Participações:
35 egressos, 19 familiares, 14 pessoas
cumprindo Penas Alternativas e 1 egressa

EDUCAÇÃO – CAEF RIO CLARO
Curso de Produção de Trufas

7

Curso de Automaquiagem

7

Curso de Bolo de Pote

7

Curso de Cabeleireiro Masculino

21

Curso de Designer de Sobrancelhas

10

Curso de Estilização de Cabelos

12

7

Curso Vida de Freela

10

Total de participações

69

Proponente: Centro de Ressocialização Feminino de Piracicaba - SAP
Participações: 193 reeducandas
EDUCAÇÃO – CRF PIRACICABA
Curso de Produção de Trufas

31

Curso de Automaquiagem e Maquiagem para Trabalho

15

Curso de Bolo de Pote

30

Curso de Designer de Sobrancelhas

15

Curso de Doces Finos

30

Curso de Manicure e Pedicure

11

Curso de Maquiagem Temática para Criança

16

Curso de Panetone e Chocotone

30

Curso de Unhas Artísticas

15

Total de participações

193

Curso de Bolo de Pote

Proponente: Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro - SAP
Participações: 129 reeducandas
EDUCAÇÃO - CR RIO CLARO
Curso de Cerimonial e Protocolo

Curso de Manicure

9

Curso de Designer de Sobrancelhas

15

Curso de Doces Finos

19

Curso de Manicure

11

Curso de Maquiagem

20

Curso de Panetone e Chocotone

20

Curso de Penteados

15

Curso de Salgadinhos para Festa

20

Total de participações

129

Proponente: Penitenciária de Piracicaba
Participações: 131 reeducandos
EDUCAÇÃO – PENITENCIÁRIA
DE PIRACICABA
Curso de Cabeleireiro Profissionalizante

131

Curso de Cabeleireiro
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Proponente: Centro de Atenção ao
Egresso e Família (Caef) São Paulo - SAP
Participações: 7 egressas (LGBTQI+),
1 egresso e 4 familiares.
EDUCAÇÃO - CORDENADORIA
DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E
CIDADANIA - SAP
Diversidade à Mesa
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PROJETO:

Egressos conectados

Proponente: Coordenadoria de Reintegração
Social e Cidadania - SAP
Participações: será medido e reportado
no Relatório de Atividades de 2020.
EDUCAÇÃO - CORDENADORIA DE
REINTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SAP
Doação de notebooks para as CAEFs de
Limeira e Rio Claro para uso dos egressos
em cursos profissionalizantes.

–

IMPACTO:

627 PARTICIPANTES
NOS CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
APOIADOS EM 2019

PROJETO:

:
ASSISTÊNCIA

EDUTCO INAVÇESTÃIDOOEM
(PROJE
ITORADO
2018 E MON
EM 2019)

:
ASSISTÊNCIA

GERAÇÃO
DE RENDA
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Clube de Leitura

Proponente: Funap - Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - SAP
Objetivo: Promoção de leitura reflexiva no interior das unidades
prisionais do estado de São Paulo por meio de Clubes de Leitura para
ampliar a visão de mundo, proporcionando uma reflexão para escolhas
mais conscientes e contribuindo para a diminuição da reincidência.
Participações: 2.398 reeducandos e 178 reeducandas
Unidades Prisionais: 24 unidades prisionais

PROJETO:

Recriar e Inserir

Proponente: Responsa, apoiado pelo Instituto Ação Pela Paz,
contribui para inclusão social da pessoa egressa do sistema
prisional por meio de sua inserção no mercado do trabalho
formal ou no universo empreendedor.
Participações: 272 (211 egressos e 61 egressas)

PROJETO:

Recomeçar

Proponente: Recomeçar, apoiado pelo Instituto Ação Pela
Paz, oferece amparo moral e social recolocando o egresso
prisional no mercado de trabalho e dando-lhe condições de
recomeçar uma nova vida: digna, honesta e exemplar.
Participações: 210 (204 egressos e 6 egressas)
GERAÇÃO DE RENDA
Recriar e Inserir

272

Recomeçar

210

Total de participações

482

RECOMEÇAR, INOVAÇÃO EM APOIO AO EGRESSO
Uma iniciativa integrada ao SEMEAR, apoiada
pelo Instituto Ação Pela Paz no estado de São Paulo, é a organização social Recomeçar, programa da
rede Gerando Falcões, criado em 2017. Tem o objetivo de oferecer apoio moral e social para homens e
mulheres que cumpriram pena e buscam oportunidades de geração de renda. O diferencial do programa
é o “egresso apoiando egresso”.
Em 2019, 210 egressos passaram por capacitações, atendimentos psicossociais e tutorias. Desde
sua criação, o Recomeçar empregou 104 egressos.
O Recomeçar conta com 18 empresas parceiras
e empregadoras, que recebem um acompanhamento
individual: “Cada uma tem o seu jeito e a sua cultura para lidar com o colaborador(a), mas para nós o
importante é que o egresso se firme nessa experiência. Nosso objetivo é que não seja só uma passagem.
Passagem ele já teve no sistema carcerário. Ele precisa se apaixonar pelo mercado de trabalho, ter horizon-

tes e o apoio ao desenvolvimento. Se o egresso não
enxerga além, pode se decepcionar com o mercado
de trabalho e o mercado de trabalho se decepcionar
com a pessoa. Essa é uma chave muito importante
de longo prazo para eles”, explica Leonardo Precioso,
fundador e idealizador do projeto.

“As empresas devem entender seu papel de transformação e de desenvolvimento social de seus colaboradores. Acreditamos que assim, cuidando de gente, contribuímos com a movimentação da economia
e temos colaboradores comprometidos e motivados.
É uma rede movida pelos valores e pelo cuidar“, completa Edivan Gonçalves dos Santos, coordenador de
treinamentos do restaurante Mania de Churrasco! PRIME STEAK HOUSE, empresa parceira do Recomeçar.
“Acreditamos que o emprego por si só não resolve o problema, mas com o programa o egresso
passa a contar com uma caixa de ferramentas para
conseguir se desenvolver”, completa Leonardo.

Johnnie Anderson da Cruz Ribeiro, egresso do
sistema prisional e colaborador do Mania de Churrasco!, finaliza: “Antes de conhecer o Recomeçar,
eu tentava uma coisa aqui, outra ali e nada dava certo. Antes deles, tinha feito 5 entrevistas, mas só com
o programa encontrei uma porta aberta. Eles ainda
me acompanham, apoiam meus estudos e torcem
por mim. Tenho de agradecer ao Projeto Recomeçar.
Quero mostrar meu potencial e seguir firme e forte.
Com eles, fica mais fácil e faz toda a diferença”.

15

PROJETO:

ASSISTÊN

C I A:

NTO
E
M
I
D
N
E
T
A
IAL
C
O
S
S
O
C
I
S
P

Programa de Educação para a Paz

Proponente: Ivete Belfort, da Sociedade de Apoio a Paz, com anuência
dos Diretores dos Centros de Detenção Provisórias de Belém e
Pinheiros e da Funap - SAP.
Apoio aos participantes para explorar a possibilidade da paz pessoal e
descobrir seus próprios recursos internos - ferramentas para viver, tais
como força interior, escolha, apreciação e esperança, colaborando assim
com o seu empoderamento pessoal.
Participações: 140 reeducandos
PROJETO:

Projeto Constelação Familiar

Proponente: Rita Duenhas (voluntária), com anuência dos
Diretores dos Centros de Ressocialização Feminino de Rio
Claro e Piracicaba - SAP.
Incentivo à harmonização das relações familiares das
reeducandas participantes por meio da Constelação Familiar.
Participações: 62 reeducandas
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

PROJETO:

Constelação Familiar
Programa Educação para a Paz

140

Proponente: Pastor Paulo Stratico Jardim
(voluntário), com anuência da SAP, realizado
na Penitenciária de Piracicaba.

Semeando Sonhos, Despertando Possibilidades

137

Total de participações

339

Mãos estendidas

62

Em parceria com voluntários, primeiro projeto focado nas famílias dos reeducandos que cumprem pena
na Penitenciária de Piracicaba - SP. Projeto assinado em 2019, com resultado e mensuração em 2020.
Participações: será medido e reportado no Relatório de Atividades de 2020.

PROJETO:

Semeando Sonhos, Despertando Possibilidades

Proponente: Instituto Ação Pela Paz, apoiado pelo Juiz de Direito Luiz Augusto Barrichello Neto, da
Comarca de Limeira; Conselho da Comunidade e Diretoras dos Centros de Ressocialização de Rio
Claro e Piracicaba.
Estímulo ao empoderamento e à ampliação da compreensão do
sentido da vida das reeducandas do Centro de Ressocialização
Feminino de Piracicaba e Rio Claro – SP e das egressas e dos
egressos da cidade de Limeira - SP. O processo inclui reflexões
críticas que possibilitam uma nova perspectiva e a redução do
reingresso ao sistema prisional. São abordados temas como
valores humanos, traumas, relações interpessoais, vida em
sociedade, entre outros.
Participações: 33 reeducandas e 104 egressos
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ATIVIDADES:

A

Palestras para mulheres

A:
SSISTÊNCI

Proponente: Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro - SAP
Incentivo ao conhecimento da mulher sobre sua saúde, com
informações sobre prevenções, cuidado com o seu corpo e dicas de
autopercepção.
ATENÇÃO À SAÚDE
Participações:
30 reeducandas
Palestra sobre Saúde da Mulher
15

ATENÇÃO
À SAÚDE

Palestra de prevenção ao câncer de mama e DST

15

Oficina de autocuidado

24

Total de participações

54

PROJETO:

Oficina de autocuidado

Proponente: Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro - SAP
Contribuir com o aumento da autoestima das reeducandas, por meio da oficina de autocuidado,
colaborando com o despertar de interesse para a prática diária de cuidados básicos de higiene.
Participações: 24 reeducandas

Reeducando

Reeducanda

Egresso

Egressa

Familiar

Pena
alternativa

Servidor

Total

Educação

2.735

653

83

26

51

14

88

3.650

Geração
de Renda

0

0

591

117

0

0

0

708

140

95

120

12

0

0

0

367

0

54

0

0

0

0

0

54

2.953

724

808

143

49

14

88

4.779

Atendimento
Psicossocial
Atenção
à Saúde

IMPACTO: 4.779 PARTICIPAÇÕES
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CONSELHOS DA COMUNIDADE
A formação dos Conselhos da Comunidade da Vara de Execução Criminal, artigo 80 da LEP - Lei de Execução Penal, é uma das premissas do trabalho desenvolvido pelo SEMEAR. É um esforço conjunto do grupo
gestor do programa que articula a sociedade civil para contribuir com a redução da reincidência criminal no
estado de São Paulo.
Exemplos bem-sucedidos:

Conselho da Comunidade da cidade
de Lorena (SP), formado em 2019.
Possui a proposta de contribuir com
o Centro de Atenção ao Egresso e
Família, nas demandas das pessoas
egressas prisionais da cidade.

Conselho da Comunidade
da cidade de Limeira (SP),
atuando desde 2016 no Centro
de Ressocialização (CR) e,
posteriormente, no Centro de
Detenção Provisória da cidade.

COMPROMISSO SEMEAR
O Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e Adaptação Social do Recuperando (SEMEAR)
foi instituído no Poder Judiciário por meio do provimento CG 30/2014 para contribuir com o fomento de políticas ressocializadoras. Seus gestores envidam esforços e mantém acesa a sua chama durante a transição
das lideranças dos Poderes Judiciários e Executivo desde 2015.
Apresentação
e adesão do
SEMEAR pelo
atual presidente
do TJSP
Desembargador
Geraldo
Francisco
Pinheiro Franco.

Apresentação e adesão do SEMEAR
pelo atual Secretário de Administração
Penitenciária Cel. Nivaldo Restivo.
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PARA 2020
O SEMEAR buscará:

3 Manter a reunião periódica com o grupo responsável pelo SEMEAR.
3 Buscar o consenso sobre a otimização tecnológica do banco de dados
do SEMEAR.
3 Viabilizar aferição do reingresso ao sistema prisional até 2019.
3 Fomentar a ampliação dos Conselhos da Comunidade.
3 Identificar e fortalecer as iniciativas da sociedade civil em prol das pessoas privadas de liberdade, egressas prisionais e seus familiares.
3 Apresentar o SEMEAR para os demais Coordenadores da SAP, propiciando a expansão para novas penitenciárias e Centrais de Atenção ao
Egresso e Família.
3 Apoiar as demandas da Coordenadoria das unidades prisionais da região Central do Estado, priorizando:
- a expansão do projeto de Segurança Alimentar para 11 unidades;

- apoio ao projeto do Centro de Progressão Penitenciária de Piracicaba.

3 Propor o aditamento do Termo de Cooperação, incluindo a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico.
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