Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania
Grupo de Ações de Reintegração Social
Célula de Referência Técnica Oeste

I - Título da ação
1ª Feira da Cidadania do Centro de Progressão Penitenciária de
Pacaembu
II – Objetivos
Objetivo Geral
O evento teve como objetivo levar aos reeducandos reclusos no CPP de
Pacaembú, através de um trabalho em parceria da Unidade com as
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), Prefeitura Municipal de
Pacaembu e CAEF de Presidente Prudente, orientações e informações sobre
diversas áreas e assuntos objetivando a inclusão social.
Objetivos Específicos
Prestar informações e orientações nas seguintes áreas:
1. Área da Saúde: foram realizados testes de acuidade visual, teste de
glicemia, aferimento de pressão arterial e busca ativa de sintomáticos de
tuberculose.
2. Equipe de Controle de Vetores do Município: informações sobre
leishmaniose e dengue;
3. Odontologia: teste bucal e orientação sobre postura corporal correta e
atividade física e a importância da prática de atividades físicas;
4. Central de Atenção ao Egresso e Família: orientação sobre os diferentes
serviços prestados pelo órgão;
5. Sustentabilidade: 03 reeducandos, vencedores do concurso “Crie sua
frase e monte seu cartaz” passaram orientações sobre o tema
Sustentabilidade e Preservação do Meio Ambiente.
6. Benefícios Sociais: as estagiárias de Serviço Social explanaram sobre
os benefícios da Previdência e Programas de Transferência de Renda;
7. Saúde Mental: as estagiárias de Psicologia prestaram informações sobre
os temas: depressão, ansiedade, angústia, síndrome do pânico,
impulsividade, medo, fobia, drogadição e redução de danos.
III - Descrição das práticas
A 1ª oficina da Cidadania foi realizada em um dos barracões de trabalho
do CPP de Pacaembú, contando com a participação de 265 reeducandos, além
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de servidores, tendo recebido orientações em todos os serviços ofertados
durante a feira.
Os participantes eram divididos em pequenos grupos e passavam por
cada um dos serviços, recebendo as orientações. Terminada a orientação no
primeiro box, os reeducandos eram direcionados ao segundo serviço e outro
grupo ingressava, e assim sucessivamente.
.
IV - Público alvo e abrangência
O evento possibilitou a orientação de 265 reeducandos em todos os
serviços ofertados durante a feira.
V - Resultados
Proporcionar aos reeducandos em fase final de cumprimento de pena o
acesso ao conhecimento de diferentes serviços prestados pela comunidade
e/ou órgãos públicos com vistas a instrumentalização para o retorno ao
convívio social.
Pretende-se fazer nova edição em setembro deste ano.
VII – Autores do projeto
Irani Morishita – Diretora CRAS e demais profissionais técnicos do CPP de
Pacaembú.

VIII - Responsáveis pela ação
Irani Morishita – Diretora CRAS
Gilberto Pavesi – Diretor Técnico III
IX - Contato (e-mail)
Endereço Notes: Gilberto Pavesi
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