
 

 
 

 
  

SAP inaugura nova Unidade de Atendimento de Reintegração Social 
em Itapetininga. 

Unidade a ser inaugurada em parceria com a Prefeitura Municipal oferecerá o “Programa de 
Atenção ao Egresso e Família” para egressos do sistema prisional e familiares.  

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SAP), por meio da Coordenadoria de Reintegração 

Social e Cidadania, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapetininga, inaugura no dia 05 de outubro, a 

Unidade de Atendimento de Reintegração Social que oferecerá o Programa de Atenção ao Egresso e 

Família. A estimativa é de que 700 egressos do sistema prisional sejam atendidos anualmente. 

A unidade a ser inaugurada oferecerá programas sociais, de capacitação profissional e geração de renda 

destinados ao público alvo. Desde o ano de 2003 o “Programa de Atenção ao Egresso e Família”, realizou 

mais de 143 mil atendimentos com egressos e 25 mil com familiares, em todo o Estado. Entre os egressos, 

mais de cinco mil foram inclusos em cursos de capacitação e nove mil foram encaminhados para 

oportunidades de emprego.  

O Programa Estadual “Pró-Egresso”, parceria entre SAP, SDECT (Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e tecnologia) e SERT (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho), que estará 

disponível na unidade, busca gerar oportunidades para o público atendido, tanto para capacitação 

profissional quanto para inserção no mercado de trabalho. 

Além da questão de capacitação e renda, a unidade oferece também atendimento psicossocial, auxílio para 

regularização de documentos pessoais e de situação jurídica, além de encaminhar para parceiros da rede 

social de apoio para o atendimento de diversas demandas. 

Já o “Programa de Penas e Medidas Alternativas”, atua no município desde 2006, também com parceria 

entre a SAP e a Prefeitura, em Unidade exclusiva para este fim, localizada no centro da cidade. Neste 

programa o Judiciário dá uma segunda chance ao infrator de baixo potencial ofensivo, ao condená-lo a 

prestar serviços à comunidade e o direcionando a Unidade de Atendimento, que além de fiscalizar o 

cumprimento da sentença, encaminha o apenado a uma instituição local, que com suas habilidades, 

profissão ou conhecimentos, paga sua dívida com a justiça e a sociedade, sem ser exposto ao cárcere, 

mantendo assim o vínculo familiar e social.  

O projeto da SAP de expansão de Unidades de Reintegração Social vem alcançando o objetivo proposto 

graças ao grande envolvimento e empenho das Prefeituras Municipais, do Poder Judiciário e da sociedade. 

Com a nova unidade a SAP soma 25 unidades que atendem o Programa de Atenção ao Egresso e Família 

e outras 47 unidades que atendem o Programa de Penas e Medidas Alternativas em todo o Estado de São 

Paulo.  

A união de esforços e a criação desses mecanismos visam combater todas as possibilidades de que os 

usuários dos programas voltem a delinquir em decorrência da falta de oportunidades e do preconceito. 

Inauguração UARS Itapetininga 

Dia 05 de outubro de 2012 - 10 horas 
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