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UM ESTADO QUE CRESCE JUNTO COM SUA GENTE

Um dos principais projetos desenvolvidos no sistema prisional do Estado do Piauí e que tem 
ganho destaque como medida efetivamente transformadora da condição pessoa presa, 

aproximando a sociedade e o Estado da realidade dos presídios, usa o teatro como 
ferramenta de inclusão social.

ARTE
De ressocializar
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Internos da Irmão Guido 
apresentam espetáculo teatral

ormado por mais de 30 detentos Fda Penitenciária Regional Irmão 
Guido, o projeto de teatro Espelho 

da Realidade apresentou seu primeiro 
espetáculo no dia 2 de maio, no Theatro 
4 de Setembro, em Teresina. A ideia 
central da peça Justiça é relatar as 
histórias de vida de personagens 
bíblicos que foram injustiçados pela 
sociedade em sua época.

O espetáculo é inspirado pela passagem 
bíblica Hebreus capítulo 13, versículo 3 
(Lembrai-vos dos encarcerados, como 
se estivésseis aprisionados com eles; e 
todos aqueles que sofrem maus tratos, 
como se vós pessoalmente estivésseis 
sendo maltratados). O figurino da peça, 
fe i to  de mater ia l  rec ic lado,  fo i 
confeccionado pelos próprios detentos 
e pelo diretor do espetáculo. 

A peça Justiça foi encenada por 
oito reeducandos atores do projeto 

Detentos trabalham em reforma de escolas

O Theatro 4  de Setembro 
t a m b é m  f o i  p a l c o  d o  n o v o 
espetáculo teatral do projeto 
Mulheres de Aço e de Flores, Colcha 
d e  R e t a l h o s .  O  p r o j e t o  é 
desenvolvido junto a 80 mulheres 
p r i v a d a s  d e  l i b e r d a d e  d a 
Penitenciária Feminina de Teresina, 
pela Secretaria de Justiça do Estado. 

A  peça  t ea t r a l  Co l cha  de 
Re ta lhos ,  encenada  por  dez 

Teatro ajuda na ressocialização de detentas

Maria do Carmo Reverdosa da Cruz, 
Professor Odylo de Brito Ramos e Júlia 
Nunes  A lves ,  no  ba i r ro  D i rceu 
Arcoverde, em Teresina. 

Dentre os serviços feitos pelos 
presos estão os de limpeza, capina e 
pintura. Através do Projeto Trabalhar, 
pessoas privadas de liberdade no 
sistema penitenciário ajudarão em 
obras de reforma, construção e 
manutenção no âmbito do setor público.

Internos fazem serviço de limpeza em 
escola pública
 

As secretarias de Justiça e de Educação 
do Piauí iniciaram a execução do Projeto 
Trabalhar, que visa utilizar a mão-de-obra 
de presos do sistema prisional estadual na 
realização de trabalhos externos, como 
limpeza e reforma, em órgãos públicos e 
outros setores. 

Nesse sentido, seis detentos da 
Colônia Agrícola Major César Oliveira 
foram encaminhados para ajudar na 
limpeza das escolas públicas estaduais 

Palco no Theatro 4 de Setembro recebe detentos

Espelho da Realidade e, também, por 
duas atrizes do projeto Mulheres de 
Aço e de Flores, da Penitenciária 
Femin ina  de  Teres ina .  O  va lo r 

arrecadado com a venda dos ingressos 
será destinado ao desenvolvimento de 
projetos de ressocialização dentro dos 
presídios do Piauí.

reeducandas da unidade prisional, 
homenageia Esperança Garcia, negra 
escravizada da região de Oeiras no 
século XVIII, que escreveu a primeira 
petição de liberdade da história e é 
referência na luta contra a opressão a 
negros e mulheres. 

O espetáculo faz, portanto, alusão à 
vida de Esperança Garcia, contando 
histórias de mulheres em processo de 
transformação, afirmação e redenção, 

através dos relatos de vida das 
mulheres privadas de liberdade que 
atuam como atrizes no projeto.

Reeducandas se apresentam na maior 
casa de espetáculos do Piauí
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Estado criará 1.200 vagas no 
sistema prisional do Piauí

Sejus vai adquirir armamento e 
munição para o sistema prisional
A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) deu início ao processo 

licitatório para adquirir novo armamento e munição para serem 
utilizados no sistema penitenciário do Estado. A aquisição faz parte 
do Plano de Modernização e Segurança do Sistema Prisional do 
Estado. O valor total do investimento é de R$ 5 milhões. 

Serão 60 carabinas calibre 40 e 20 calibre 5,56 x 45mm; 140 
espingardas calibre 12; 1.000 pistolas calibre 40 (uma para cada 
agente prisionais); 1.110 sprays de pimenta aerosol e 800 de 
espuma; 10.770 granadas de vários tipos; 16 lançadores calibre 
40mm; 45 dispositivos de choque elétrico; 76.550 cartuchos de 
munição; 156.000 munições.

 A Secretaria já entregou aos servidores prisionais 40 
espingardas calibre 12, seis mil munições de elastômero (balas 
de  borracha) ,  150 
sprays de pimenta, 150 
exp los ivos  de  gás 
lacrimogêneo e 50 
granadas de luz e som, 
d e n t r e  o u t r o s 
e q u i p a m e n t o  d e 
segurança.

 Governo do Estado, por meio da OSecretaria de Justiça do Piauí 
(Sejus), está investindo na 

ampliação e construção de presídios, 
aumentando, com isso, a capacidade de 
lotação do sistema prisional estadual. 

A Secretaria de Justiça lançou edital 
para realização do processo licitatório 
de conclusão da Central de Triagem de 
Teresina, prédio anexo à Casa de 
Custódia e que abrirá 160 vagas no 
sistema penitenciário estadual. 

A Sejus prevê, para este semestre, a 
inauguração da Casa de Detenção 
Provisória de Campo Maior, com mais 
160 vagas, e tem dado andamento à 
construção da Cadeia Pública de Altos, 
com capacidade de 600 vagas. 

Outra obra importante é a reforma e 
ampliação da Penitenciária Regional José 
de Deus Barros, em Picos, com a 
construção de 12 novas celas, o que abrirá 
mais 70 vagas na unidade prisional, 
chegando, portanto, a 214 no total. 

A cidade de Oeiras também ganhará 
uma nova penitenciária, cuja construção 

A Penitenciária de Picos está sendo reformada e ampliada

já foi autorizada pelo governador 
Wellington Dias. O presídio terá, depois 
de construído, capacidade de abrigar 
204 presos. O terreno para a obra já foi 
doado pela prefeitura do município.
 Ao todo, com a construção das novas 

penitenciárias e ampliação de outras, 
serão 1.194 novas vagas abertas no 
sistema penitenciário do Piauí. O 
Governo do Estado já havia inaugurado, 
em 2015, a Casa de Detenção de Altos, 
com 140 vagas.

Presídios são reformados
Além da construção de novas unidades penais, a 

Secretaria de Justiça está executando a reforma dos 
presídios. É o caso da Casa de Custódia de Teresina, 
penitenciárias de Picos, Esperantina e Irmão. 

A reforma na Casa de Custódia, assim como a da 
Penitenciária Mista de Parnaíba já foram concluídas. Em 
Picos e Irmão Guido, as obras estão em andamento. 

No caso da Penitenciaria Luiz Gonzaga Rebelo, em 
Esperantina, a Sejus lançou edital para seleção de empresa 
para realização reforma geral na unidade, incluindo a 
construção da Casa de Vistoria.

Secretário de Justiça, Daniel Oliveira, visita reforma da Penitenciária de Picos

Novos equipamentos darão mais 
segurança nos presídios
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e acordo com o setor de Gestão Dde Pessoas da Secretaria de 
Justiça do Piauí (Sejus), a 

r e m u n e r a ç ã o  d o s  a g e n t e s 
penitenciários do Estado aumentou em 
cerca de 50%, nos últimos três anos. 
Segundo informações do órgão, em 
2015 um agente penitenciário de classe 
especial ganhava R$ 5.666,92. Em 
2016, esse valor foi reajustado para R$ 
6.959,60. Já em 2017, houve novo 
aumento, dessa vez para R$ 8.426,90.

Segundo a Secretaria de Justiça, 
além do reajuste no subsídio, o 
Governo do Estado realizou reajustes 
gradativos no extraordinário (38%, 
passando de R$ 523,84 em 2015, para 
R$ 723,84), adicional noturno (38%, 
subindo de R$ 244,16 para R$ 337,68) 
e auxílio refeição (240%, passando de 
R$ 97 para R$ 330). Outro avanço, de 
a c o r d o  c o m  a  S e j u s ,  f o i  a 
implementação, em 2016, da taxa de 
insalubridade de R$ 400. 

Os reajustes salariais beneficiaram, 
também, agentes penitenciários de 3ª, 
2ª e 1ª classes. Segundo a Secretaria, 
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Salário de agentes penitenciários 
do Piauí aumenta 50% em três anos

um agente de 3ª classe (primeira etapa 
na carreira), por exemplo, ganhava, em 
2015, R$ 4.281,45. Hoje, este agente 
recebe o valor de R$ 6.512,75, um 
aumento salarial de 52%, em três anos. 
O secretário de Justiça, Daniel Oliveira, 
comemora o avanço na valorização do 
servidor penitenciário.

Melhorias salariais e promoções valorizam categoria

Ainda segundo a Secretaria de 
Justiça do Piauí, de 2015 para cá, 
579 agentes penitenciários foram 
promovidos de carreira, tanto por 
m e r e c i m e n t o  c o m o  p o r 
antiguidade. Na última promoção, 
realizada no dia 19 de janeiro deste 
ano, 275 agentes receberam a 
promoção pelo Governo do Estado.

 

Mais de 570 agentes 
foram promovidos

Projeto do Piauí será apresentado na Conferência Nacional de Saúde
Idealizado pela Secretaria de 

Justiça do Piauí e a Coordenadoria 
Estadual de Enfrentamento às Drogas, 
o  p r o j e t o  P a s s o  a  P á s s a r o , 
desenvolv ido,  a tua lmente ,  na 
Penitenciária Feminina de Teresina, foi 
um dos quatro projetos do Nordeste 
selecionados para o Laboratório de 
Inovações sobre a Participação Social 

na Atenção Integral à Saúde das 
Mulheres, iniciativa da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) e do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS).

 O Passo a Pássaro tem como foco a 
execução de atividades voltadas à 
reabilitação de dependentes químicos, 
prevenção a doenças sexualmente 
transmissíveis, atendimento psicológico, 

médico e odontológico a detentos e 
familiares.

Os projetos selecionados serão 
apresentados  na  Conferênc ia 
Nacional da Saúde das Mulheres. O 
Passo a Pássaro foi o único projeto do 
sistema prisional escolhido em meio 
a projetos feitos por instituições de 
ensino superior.


