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       O Departamento de Atendimento Socioeducativo tem como
finalidade promover, no âmbito estadual, a política de atendimento aos
adolescentes em conflito com a lei, sentenciados com medidas
socioeducativas de privação e restrição de liberdade, visando à garantia
dos seus direitos fundamentais, mediante ações articuladas com outras
instituições públicas e a sociedade civil organizada, nos termos do
disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº8.069, de
13 de julho de 1990 e na Lei 12.594/2012 – Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE). 
       Apresentamos por meio deste Relatório de Gestão as ações
realizadas pelo DEASE no período de janeiro de 2019 a junho de 2020.
Diariamente, a socioeducação sinaliza pontos de revisão, de
intersetorialidade e de defesa de paradigmas, o que exige do DEASE um
olhar atento e ações resolutas. Esperamos que as informações contidas
neste documento, além de prestar contas da aplicação dos recursos
públicos, apoiem os operadores do sistema socioeducativo e
pesquisadores nas discussões necessárias à melhoria da política pública
de socioeducação.
       A estrutura organizacional do DEASE, é composto pelas Chefia,
Chefia Adjunta e sete divisões: Administrativa, Formação Educacional e
Profissional, Planejamento, Psicossocial, Saúde, Segurança e Inteligência
e Vagas e Informações.

APRESENTAÇÃO1
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       O DEASE coordena o trabalho de 28 Unidades Socioeducativas
dispostas de forma regionalizada. Para o atendimento aos adolescentes
em cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação e em
Internação Provisória são 19 Centros de Socioeducação, em
Semiliberdade são 9 Casas de Semiliberdade, conforme disposto no
Mapa e no quadro abaixo:

2 ASPECTOS ESTRUTURAIS E
LOTAÇÃO DAS UNIDADES DE
ATENDIMENTO:
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51% eram negros - distribuídos em 42% pardos e 9% pretos;
37% eram brancos;
1% eram de cor amarela;
1% eram de origem indígena;
10% não informaram.

      Nesta seção será apresentado o perfil dos adolescentes, no ano de
2019, de acordo com dados coletados pelo Departamento de
Atendimento Socioeducativo. A pesquisa realizada será dividida por
indicador social.
      Tratando-se do sexo/gênero dos adolescentes, 6,12% eram meninas
e 91,78% eram meninos, 2,1% não informaram.

      Sobre o grupo étnico dos adolescentes em medida socioeducativa:

3 PERFIL  DOS
ADOLESCENTES ATENDIDOS:
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40,4% tinham 17 anos;
26,35% tinham 16 anos;
15,15% tinham 15 anos;
7,24% tinham 18 anos;
6,66% tinham 14 anos;
1,88% tinham 13 anos;
1,41% tinham 19 anos;
0,62% tinham 12 anos;
0,29% tinham 20 anos.

     Em relação à idade dos adolescentes:



39,59% dos(as) adolescentes não estavam trabalhando na época;
36,38% dos(as) adolescentes estavam trabalhando sem registro;
6,38% dos(as) adolescentes nunca tinham exercido nenhum ofício;
5,78% dos(as) adolescentes exerciam alguma atividade não
remunerada;
2,27% dos adolescentes trabalhavam com o devido registro;
9,6% não disponibilizaram esta informação.

     Em relação à situação ocupacional dos adolescentes anterior à
institucionalização:

53,12% dos(as) adolescentes não estavam estudando no momento
anterior à entrada na Unidade Socioeducativa;
38,92% dos(as) adolescentes estavam matriculados e frequentando a
escola;
4,43% dos(as) adolescentes estavam matriculados não frequentavam
a escola;
0,03% dos(as) adolescentes nunca estudaram;
3,5% dos(as) adolescentes não informaram.

       Sobre a situação escolar anterior à institucionalização:

        Sobre reinternação, 2,23% dos adolescentes atendidos este ano
foram sentenciados novamente¹ a medida socioeducativa de internação.

1 Ou seja, considerando os(as) adolescentes que estavam cumprindo qualquer MSE, 2,23% foram
sentenciados novamente e foram cumprir uma MSE de internação.
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       Quanto ao uso de drogas, os adolescentes em atendimento
socioeducativo responderam qual tipo de substância eram utilizadas por
eles antes da internação. Sobre as informações prestadas pelos
adolescentes, temos a seguinte organização:

13



      Sobre a renda familiar, os adolescentes também forneceram essas
informações que estão contidas na tabela abaixo:

14



15

      Quanto a composição familiar, as informações prestadas pelos
adolescentes estão na tabela, a seguir:



CONSIDERAÇÕES

     Percebe-se que o perfil mais comumente passível de
institucionalização é do adolescente (homem), entre 17 e 16 anos, negro
(preto ou pardo), que não estava estudando na época da apreensão, e
que provavelmente não estava trabalhando, mas se estivesse, estaria
sem registro.

     Na perspectiva econômica, observa-se que a renda da maior parte
das famílias dos(as) adolescentes que passaram pelas unidades
administradas pelo Paraná era entre 1 a 2 salários-mínimos. Isso nos
indica qual segmento da sociedade é o mais comum de ser encontrado
nessas instituições, embora seja importante combinar essas informações
com outros dados como: acesso a serviços básicos e direitos.

     Esses dados são importantes, pois dão estrutura para o planejamento
futuro do DEASE. Considerando o rendimento das famílias e o número de
jovens que não estavam trabalhando ou o faziam sem registro, que
iniciativas que visem a geração de renda, são de extrema importância.
Assim como projetos que busquem a instrumentalização e instrução
sobre as possibilidades no mercado de trabalho, seja formal ou informal.
A composição familiar mais comum encontrada entre os(as) jovens em
atendimento são grupos de 4 a 6 pessoas.

     Por fim, na área da saúde, a maior parte dos(as) jovens declarou utilizar
maconha. Em seguida, tem-se as drogas lícitas, tabaco e álcool, compõe
o rol das substâncias mais utilizadas pelos(as) adolescentes atendidos(as).
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     Os Cursos de Qualificação Profissional Básica, são ofertados nas
Unidades Socioeducativas desde o ano de 2013 e no período de março
de 2019 a setembro de 2019 foram ofertadas 227 turmas, nas 16
Unidades Socioeducativas de Internação e nas 8 Casas de Semiliberdade
do Estado, pela Empresa CTT – Treinamento e Desenvolvimento
Pessoal. O objetivo desta ação foi o de propiciar qualificação profissional
básica aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação e semiliberdade, através da oferta de cursos nas próprias
unidades socioeducativas, que tematizassem tópicos básicos sobre
juventude  e mundo do trabalho, além dos conteúdos específicos de
cada atividade profissional, oferecendo-lhes oportunidades de
desenvolvimento pessoal e social para que pudessem reconstruir um
caminho para o exercício pleno da cidadania.

     Na edição 2019 foram ofertados 23 opções de cursos, dentre eles:
Almoxarife, Arquivador, Auxiliar Administrativo com Ênfase em
Informática, Auxiliar de Cabeleireiro, Chapeiro, Colocação de Gesso,
Colocação de Pisos e Azulejos, Conserto de Eletrodomésticos, Corte e
Costura, Customização de Roupas e Acessórios, Garçom, Hidráulica,
Informática Básica com Open Office e Windows, Jardinagem, Manicure e
Pedicure, Manutenção e Montagem de Microcomputadores, Maquiador,
Panificação, Pequenos Reparos, Pintura de Faixas e Cartazes, Recepção
e Atendimento, Recepcionista de Hotéis, Texturização e Pintura
Decorativa.

4 AÇÕES REEALIZADAS
EM 2019-2020

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA

     Ao final de cada curso, foram realizadas formaturas para a entrega
dos certificados aos adolescentes.
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     Nas tabelas abaixo apresentamos a organização dos Cursos por
Unidade:
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FONTE DE RECURSOS: FUNDO DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA - FIA:

     Na sequência apresentamos os resultados alcançados no período,
em termos de emissão de certificados e declarações:
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS - PROEDUSE

   O programa de Educação nas Unidades de Socioeducação
(PROEDUSE) tem como objetivo garantir a escolarização básica para
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, além de inseri-los
na modalidade de ensino mais adequada após o término ou progressão
da medida. Realizado em parceria entre a Secretaria de Estado da
Educação e Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. O programa é
ofertado em 19 Centros de Socioeducação de internação e internação
provisória.

     Atualmente, 280 profissionais da SEED, dentre eles professores,
pedagogos e agentes educacionais atuam no PROEDUSE, nas Unidades
do Estado.

     Todos os adolescentes que cumprem medida socioeducativa estão
matriculados em um dos níveis de ensino da Educação Básica. A
modalidade ofertada atualmente nas Unidades é a Educação de Jovens
e Adultos. O Termo de Cooperação entre SEED e SEJUF encontra-se
em fase de repactuação, considerando que as Secretarias parceiras
acordaram, que a partir do ano de 2020, além da garantia das ofertas
já desenvolvidas, por meio da parceria formalmente instituída, haverá
ampliação das ações previstas no Termo atual para a oferta de
atividades educacionais e pedagógicas para os adolescentes. Dentre
as principais ações que serão implementadas no período de vigência
do Termo de Cooperação que contempla novas ações, destacam-se:
oferta de cursos de qualificação profissional pela SEED,
disponibilização de Pedagogos da SEED para atuação nas Casas de
Semiliberdade e implementação de projetos e programas da SEED nas
Unidades Socioeducativas.

     Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa nas Casas de
Semiliberdade são matriculados nos estabelecimentos de ensino da
rede estadual de educação, próximos às Unidades, tendo em vista as
especificidades do cumprimento da medida de semiliberdade.
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Adolescentes Matriculados – Centros de Socioeducação
PROEDUSE 2019

Educação Básica na Modalidade da Educação de
Jovens e Adultos

Adolescentes Matriculados – Casas de Semiliberdade 
2019

Matrículas nos Estabelecimentos da Rede Estadual de
Educação

Adolescentes Matriculados – Centros de Socioeducação
PROEDUSE 2020

Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens
e Adultos

Fonte: Sistema SEJA/SEED, dezembro/2019.

Fonte: Sistema Business Intelligence (BI) de Atendimento Socioeducativo/SEJUF, dezembro/2019.

Adolescentes Matriculados – Casas de Semiliberdade
2020

Matrículas nos Estabelecimentos da Rede Estadual de
Educação

Fonte: Sistema SEJA/SEED, Março 2020.

Fonte: Sistema Business Intelligence (BI) de Atendimento Socioeducativo/SEJU, Março/2020.
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     No mês de abril de 2020, foi publicada a Resolução n°1.016/2020 –
GS/SEED, que estabeleceu em regime especial as atividades escolares
na forma de aulas não presenciais, em decorrência da pandemia causada
pelo COVID-19. O DEASE/SEJUF encaminhou à SEED proposta contendo
alternativas para a oferta educacional no âmbito das Unidades
Socioeducativas, tendo em vista a necessidade de viabilizar estratégias
para a oferta de atividades educacionais não presenciais para os
adolescentes que encontram-se em cumprimento de medidas
socioeducativas, para garantir a continuidade de sua trajetória escolar.

SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA
DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19

     A proposta encaminhada pelo DEASE/SEJUF foi aprovada pela SEED
e imediatamente colocada em prática nas Unidades com o empenho e
apoio de todos os profissionais das Unidades e dos profissionais do
PROEDUSE. Dentre os principais encaminhamentos indicados na
proposta, elaborada pelo DEASE/SEJUF e colocados em prática, visando
garantir a oferta de atividades escolares não presenciais, destacam-se:

Utilização das videoaulas, disponibilizadas pela SEED -
TV aberta.

Utilização de materiais impressos elaborados pelos
Professores do PROEDUSE.

Utilização de todos os recursos tecnológicos
disponíveis nas Unidades e que contribuam para o

processo de oferta das atividades para os
adolescentes.

Utilização de videoaulas curtas com proposta de
atividades, gravadas pelos professores do PROEDUSE e

disponibilizadas em pendrive.

Os Adolescentes com suspensão de medida serão
orientados e acompanhados pelas Equipes das

Unidades que deverão verificar a situação escolar de
cada adolescente, entrar em contato com estes e suas

famílias e verificar os recursos existentes (tv canal
aberto, para acesso às videoaulas, computador com

acesso à internet e/ou aplicativo via celular e/ou
possibilidade de realização de atividades impressas),

visando viabilizar o acesso às atividades escolares
não presenciais.

As Casas de Semiliberdade foram organizadas, de
acordo com as possibilidades de cada local, para que
os adolescentes que encontram-se em cumprimento

de medida de semiliberdade nas Unidades assistam as
videoaulas, referentes às disciplinas de matrícula, via
canal de tv aberto, utilizem computador com acesso à

internet e/ou aplicativo via celular.
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     Para a implementação da proposta para a oferta das atividades
escolares não presenciais no Sistema de Atendimento Socioeducativo
do Estado do Paraná, as Equipes foram orientadas a cumprir
rigorosamente todas as medidas indicadas pela OMS, Ministério da
Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, considerando o contexto
ocasionado pela pandemia do COVID-19, principalmente no que se
refere às regras de distanciamento físico e higienização dos espaços
físicos onde serão realizadas as atividades, bem como higienização dos
materiais a serem utilizados, canetas, lápis e outros.
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     A oferta dos Exames Estaduais de Educação de Jovens e Adultos
Exames Online é destinada àqueles (as) que não tiveram acesso à
Educação Básica na idade própria. Em 2019, as etapas do Exame foram
realizadas para obtenção da certificação de conclusão do Ensino
Fundamental e, para tanto, o participante deveria ter, no mínimo, 15
(quinze) anos completos no ato da inscrição para as provas.

OUTRAS OFERTAS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICAS

     Os candidatos realizam as provas, por disciplina, nas Unidades,
credenciadas para este fim ou nos estabelecimentos da rede estadual
de ensino. No ano de 2019, os adolescentes das Unidades de Internação
e Internação Provisória realizaram provas de diferentes disciplinas nas
diferentes Etapas do Exame.

Exames Online

ENEM PPL 2019 - Exame Nacional do Ensino Médio para Jovens
sob Medida Socioeducativa

     O Exame Nacional do Ensino Médio para Jovens sob Medida
Socioeducativa ENEM PPL 2019 foi realizado nos dias 10 e 11 de
dezembro de 2019, no período vespertino, nas Unidades
Socioeducativas do Estado do Paraná.
     No ano de 2019 foram inscritos 92 adolescentes que realizaram
provas que envolvem questões de Ciências Humanas e suas
Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e, Redação, além
de questões relacionadas à área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias e, Matemática e suas Tecnologias.
     Participaram da edição 2019 do ENEM, adolescentes que cumprem
medida socioeducativa de internação nas Unidades de Cascavel II, Joana
Miguel Richa, Londrina II, Maringá, Ponta Grossa, Santo Antônio da
Platina, São Francisco, São José dos Pinhais, Laranjeiras do Sul,
Umuarama e Fazenda Rio Grande.
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Permitir a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino
médio;
Possibilitar a constituição de parâmetros para a auto avaliação do participante, visando à
continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho;
Ser usados como mecanismo único, alternativo ou complementar para o acesso à educação
superior, especialmente a ofertada pelas instituições federais de educação superior;
Permitir o acesso do participante a programas governamentais de financiamento ou apoio
ao estudante da educação superior;
Ser utilizados como instrumento de seleção para ingresso nos diferentes setores do mundo
do trabalho;
Viabilizar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira.

     O Enem tem como principais finalidades:

     A utilização dos resultados individuais do Enem como mecanismo
de acesso à educação superior ou em processos de seleção nos
diferentes setores do mundo do trabalho é facultativa.

     A regulamentação do ENEM PPL 2019 foi publicada no Diário Oficial
da União de 28/08/2019, por meio do Edital nº 84, que tornou pública a
realização do Exame Nacional do Ensino Médio para Jovens sob Medida
Socioeducativa - ENEM PPL 2019.
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     O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos para jovens que cumprem medida socioeducativa de privação
de liberdade (ENCCEJA Nacional PPL) foi realizado nos dias 08 e 09 de
outubro de 2019, no período matutino e vespertino, nas Unidades
Socioeducativas do Estado do Paraná.

     Em 2019, foram inscritos 461 adolescentes, que realizaram provas
objetivas, para fins de obtenção da certificação de conclusão do Ensino
Fundamental ou do Ensino Médio, de acordo com sua inscrição. As
provas são organizadas por área de conhecimento e respectivos
componentes curriculares. Para o Ensino Fundamental, serão aplicadas
provas das seguintes áreas de conhecimento: Ciências Naturais;
História e Geografia; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna,
Artes, Educação Física, Redação e Matemática. Já para o Ensino Médio
serão aplicadas provas das áreas de conhecimento de Ciências da
Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias;
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Matemática e
suas Tecnologias.

     As Unidades Socioeducativas que participaram do ENCCEJA
PPL/2019 no Estado do Paraná são: Campo Mourão, Cascavel II,
Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Joana Miguel Richa, Laranjeiras do
Sul, Londrina II, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo
Antônio da Platina, São Francisco, São José dos Pinhais, Toledo e
Umuarama, e, ao todo, considerando o número de adolescentes que
cumprem medida de internação na época, o número total de inscritos
representava 67% dos adolescentes.

     Os participantes puderam utilizar seu desempenho no Exame como
mecanismo de certificação para conclusão do Ensino Fundamental ou
do Ensino Médio ou para fins de obtenção de declaração parcial de
proficiência.

ENCCEJA PPL 2019 - Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos
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A regulamentação do
ENCCEJA/PPL 2019 foi
publicada no Diário Oficial da
União de 28/06/2019, Seção 3,
Páginas 75 a 80, por meio do
Edital nº 53 que tornou publica
a realização do Exame Nacional
para Certificação de
Competências de Jovens e
Adultos para Pessoas Privadas
de Liberdade e Jovens sob
Medida Socioeducativa -
ENCCEJA NACIONAL PPL 2019.
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     Estabelecimento de parceria interinstitucional no ano de 2019, com
continuidade no ano de 2020 entre a Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho (SEJUF) e a Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR) para a oferta de ensino de música por meio do
aprendizado dos instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo e
contrabaixo) voltado a adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de semiliberdade nas Casas de Semiliberdade do
município de Curitiba e Região Metropolitana.

PROJETO MÚSICA E CIDADANIA

      A parceria envolve, além da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento
Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (FUNTEF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT). O projeto é
executado contando com participação de adolescentes das Casas de
Semiliberdade Masculina e Feminina de Curitiba. Oferta sem ônus para o
Estado.
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     Estabelecimento de parceria interinstitucional no ano de 2019, com
continuidade no ano de 2020 entre a Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho (SEJUF), Equipe do Centro de Socioeducação –
CENSE São Francisco – DEASE/SEJUF, Equipe do Programa de
Educação na Socioeducação - PROEDUSE do CENSE São Francisco,
Ministério Público do Paraná (MPPR), Freguesia do Livro, Editora Voo e
Instituto Liga Social.

     O projeto proposto é voltado ao incentivo à leitura, escrita e ilustração
para promover novas perspectivas de futuro e protagonismo de
adolescentes em privação de liberdade. Isso ocorre por conta da
ampliação do repertório cultural dos adolescentes, propiciada pelo
acesso a atividades culturais e educativas, por meio da leitura de textos
literários e de poesia, contribuindo, assim, para seu crescimento pessoal
e social.

     Além disso, a Equipe do CENSE São Francisco disponibiliza um
espaço adequado, no interior da Unidade, para o desenvolvimento de
oficinas e projetos voltados à leitura, produção de textos e artes. Oferta
sem ônus para o Estado.

PROJETO VOO PARA UM FUTURO MELHOR
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     Estabelecimento de parceria interinstitucional entre a Secretaria de
Estado da Justiça, Família e Trabalho e o Centro de Integração
Empresa-Escola - CIEE no ano de 2019, com continuidade no ano de
2020 para a oferta de cursos livres gratuitos, presenciais, na
dependência das Unidades, para adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de internação e internação provisória, com o objetivo de
despertar nos participantes interesse pelo mundo do trabalho.
       Os cursos são ofertados nos períodos de recesso e férias escolares
e visam a despertar nos adolescentes o interesse pelo mundo do
trabalho e foram realizados 16 cursos nos CENSES: Dicas para
Entrevista, A Arte do Bem Falar, Administração do Tempo – Uma
Estratégia de Sucesso, As Empresas na Era da Informação,
Autoconhecimento, Autoestima – Motivação, Desenvolvimento do
Potencial Criativo, Inteligências Múltiplas no Sucesso Pessoal e
Profissional, Jogos, Dinâmicas e Vivências Grupais, Marketing Digital e a
Internet, Práticas para Seleção de Profissionais, Qualidade no
Atendimento ao Público, Trabalho em Equipe, Eficiência Profissional,
Telemarketing e Ética nas Redes Sociais.
       Ao término das atividades, os adolescentes recebem certificação
referente aos cursos realizados. Oferta sem ônus para o Estado.

FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SEJUF E CIEE
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     No mês de maio de 2020 foi assinado o Termo de Cooperação
Técnica nº 007/2020 entre a Secretaria de Estado da Justiça, Família e
Trabalho – SEJUF e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAI.
     A parceria possibilitou a Oferta de cursos de qualificação profissional,
presenciais e gratuitos pelo SENAI para adolescentes que cumprem
medidas socioeducativas de privação de liberdade nas dependências
das Unidades de Internação e a disponibilização de vagas gratuitas para
cursos de qualificação profissional, ofertados nas dependências do
SENAI, para adolescentes que cumprem medida socioeducativa de
restrição de liberdade nas Unidades de Semiliberdade do Estado do
Paraná.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADOS
PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL –

SENAI

     Foram realizados diferentes cursos em várias Unidades, dentre os
quais destacam-se: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE
CONFECÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS e AUXILIAR DE
INFORMÁTICA.
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     Os cursos possuem carga horária de 160 horas e fazem parte do
Programa executado pelo SENAI – “O Caminho da Profissão”. A parceria
entre Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e SENAI
configura-se como uma estratégia essencial para a enriquecimento das
demais ações educacionais ofertadas aos adolescentes,
proporcionando oportunidades de reflexão e de autoconhecimento, a
partir das experiências vividas e dos conhecimentos adquiridos.
     O Termo de Cooperação possuí vigência até maio de 2021. Oferta
sem ônus para o
Estado.

Projetos e Programas com Providências Administrativas em
Andamento que tem início de execução previsto para 2020

Projeto Karatê
Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços, pelo período de 12 meses para

a execução do Projeto Karatê nas Unidades Socioeducativas – oferta de aulas e eventos extras
(campeonatos e exames de faixa). Protocolado no 15.794.014-7, em tramitação para realização de

procedimento licitatório.

Projeto Arte e Ação
Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços, pelo período de 12 meses, para

oferta do Projeto Arte e Ação - atividades de cultura, esporte e lazer, em formato de Oficinas e
Mostras Culturais presenciais. Protocolado no 15.794.016-3, em tramitação para realização de

procedimento licitatório.

Projeto para a oferta de Cursos de Qualificação Profissional Básica
Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços, pelo período de 12 meses, para

oferta de Cursos de Qualificação Profissional Básica nas Unidades Socioeducativas do Estado do
Paraná – presenciais, em ambientes simulados que propiciem aos adolescentes que cumprem

Medida Socioeducativa de Internação e Semiliberdade nos Centros de Socioeducação e Casas de
Semiliberdade do Estado do Paraná, despertar interesse pelo Mundo do Trabalho. Protocolado no

15.887.118-1, em tramitação para realização de procedimento licitatório.

Programa Estadual de Aprendizagem
Contratação de entidade sem fins lucrativos, para prestação de serviços, pelo período de 18

meses, para execução integral do Programa Estadual de Aprendizagem, que consiste na
formalização de contrato de aprendizagem que garante a Formação Técnico-Profissional Metódica
para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, egressos do Sistema de Atendimento

Socioeducativo e adolescentes em vulnerabilidade social.
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    A fim de consolidar uma proposta político pedagógica socioeducativa
no Estado do Paraná, torna-se necessária uma aproximação da equipe
do Departamento de Atendimento Socioeducativo com os servidores
que atuam nas unidades socioeducativas. Neste sentido, a capacitação é
um lugar para a troca de experiências, exercício da palavra e reflexão
sobre a prática profissional. O projeto de formação continuada foi
concebido e operacionalizado em parceria entre o Departamento de
Atendimento Socioeducativo/DEASE e a Escola de Educação em
Direitos Humanos/ESEDH departamentos estes vinculados à Secretaria
da Justiça, Família e Trabalho.

FORMAÇÃO CONTINUADA ANUAL DOS SERVIDORES
DO DEASE

FORMAÇÕES OPERACIONALIZADAS COM RECURSOS
PRÓPRIOS DO TESOURO

     Os conteúdos trabalhados nessas capacitações estavam diretamente
relacionados às áreas de atuação dos profissionais, partindo das
necessidades vivenciadas no cotidiano profissional. As capacitações
foram ministradas por servidores selecionados de outras Casas de
Semiliberdade. 
     O objetivo geral dessa formação é especializar os servidores nas
funções que lhes são atribuídas, tomando como base os princípios da
gestão e políticas públicas e as legislações que versam sobre a Garantia
de Direitos de Crianças e Adolescentes. Por ora, as formações
propiciaram o aperfeiçoamento do processo de trabalho realizado pelas
diferentes categorias profissionais nesta modalidade de atendimento.

Casa de Semiliberdade de Londrina, Paranavaí e Toledo
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     Nas Casas de Semiliberdade de Londrina e Paranavaí, as capacitações
tiveram carga horária de 16 horas. A programação constou basicamente
dos seguintes conteúdos:

      Na Casa de Semiliberdade de Toledo, a capacitação totalizou carga
horária de 40 horas, quando foram trabalhados outros conteúdos
específicos em face à sua inauguração:
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     A videoconferência sobre o Caderno de Socioeducação:
Socioeducação e Diversidade ocorreu em Curitiba no dia 06 de junho de
2019  via videoconferência, e os servidores das unidades socioeducativas
assistiram nos Escritórios Regionais da SEJUF, localizados nos municípios
de Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Londrina,
Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina,
Toledo e Umuarama.
     O evento contou com palestras expositivas em que os participantes
foram instruídos sobre a política LGBT na socioeducação, e como
adequar o protocolo de atendimento ao(à) adolescente LGBT, buscando
expor os principais conceitos e explicando as principais dúvidas.

CADERNOS DE SOCIOEDUCAÇÃO

Videoconferência sobre o Caderno de Socioeducação:
Socioeducação e Diversidade

     Almejou-se alcançar os(as)
diretores(as) assistentes e agentes
de segurança socioeducativa de
referência do plantão diurno dos
Centros de Socioeducação e
diretores(as) e um(a) agente de
segurança socioeducativa das
Casas de Semiliberdade, e um(a)
assistente social ou psicólogo(a)
de cada unidade socioeducativa,
perfazendo-o o total de 03 (três)
servidores(as) por unidade. No
total participaram 81 servidores.
   
  É na formação sistemática da equipe socioeducativa que se constrói
uma nova cultura organizacional, cujo ponto central está na crença de
que é possível prestar um atendimento de qualidade, com foco na
garantia dos direitos fundamentais, na inserção social digna, humanizada
e cidadã.
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     Os conteúdos abordados envolveram: conceitos iniciais referentes à
discussão sobre identidade de gênero e orientação sexual; questões
jurídicas sobre a adequação do atendimento socioeducativo às pessoas
LGBT; questões psicológicas (como saúde mental, prevenção ao
suicídio); e a função dos profissionais das áreas de psicologia e serviço
social na atenção a pessoas LGBT em privação de liberdade.
     Outras informações importantes foram repassadas, como o panorama
sobre a Rede de Atendimento e a situação atual das políticas públicas
existentes e disponíveis às pessoas LGBT no Estado do Paraná,
considerando que atualmente esta política está sob a responsabilidade
do Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais e
Cidadania da SEJUF.

     O trabalho na Socioeducação valoriza a preocupação com o bem
comum e a adoção de práticas profissionais que possam colaborar para a
superação das desigualdades sociais. Neste sentido, foi realizado em
2010 a primeira publicação no assunto intitulada “Caderno de
Socioeducação”.
        Cabe esclarecer que os Cadernos da Socioeducação são a reedição
do material conhecido como “Cadernos do IASP”, desenvolvido pelo
Instituto de Ação Social do Paraná (IASP), em 2006.  Para a publicação
desses cadernos, não houve alteração de conteúdo do material
produzido nos Cadernos do IASP. Esses cadernos foram realizados com a
intenção de produzir um material didático-pedagógico a serviço do bom
funcionamento das unidades socioeducativas do Estado do Paraná e
alinhar conceitos e, assim, estabelecer um padrão referencial de ação
educacional a ser alcançado em toda a rede socioeducativa. Eles
representaram, portanto, um esforço de produção teórico-prática para o
sistema socioeducativo paranaense e tornaram-se referência
fundamental, tanto para os servidores do Estado do Paraná, quanto para
pesquisadores interessados em socioeducação em todo país.

Grupos de Estudos sobre os Cadernos de Socioeducação
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     Em 2006, foi publicada também a Resolução nº 119 do CONANDA que
aprova o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)
para o sistema socioeducativo, em âmbito nacional. Com a adoção
dessas medidas, muita coisa mudou: os anos subsequentes
apresentaram avanços tecnológicos, profissionais e estruturais dentro do
sistema socioeducativo. Além disso, a questão social, em suas múltiplas
expressões, influenciou na mudança da realidade objetiva dos
adolescentes.
     Após seis anos da elaboração dos primeiros cadernos e da publicação
da resolução n° 119, foi instituído, em 2012, o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo pela Lei nº 12.594, que dispõe da legislação
para o sistema socioeducativo e para os procedimentos envolvendo
crianças e adolescentes, em geral.
       Diante de todas essas mudanças, no ano de 2018, o Departamento de
Atendimento Socioeducativo do Paraná, em conjunto com as equipes
multiprofissionais das Unidades Socioeducativas, entendeu que se fazia
necessário revisar o conteúdo dos Cadernos, de modo que as novas
demandas pudessem ser contempladas e que fosse dado maior
destaque à compreensão do adolescente e da violência a partir da
história, reconhecendo as suas multideterminações, a influência das
condições econômico-sociais e a sustentação do trabalho
socioeducativo a partir do princípio da intersetorialidade, por meio de
intervenções que visem a superar as condições que produzem o
envolvimento com a prática de atos infracionais e nas articulações com a
rede de atendimento durante o cumprimento da medida socioeducativa.
       Desse modo, nesse mesmo ano, foi realizado a redação de capítulos
que contemplasses esses temas, renovando, assim, o conteúdo dos
primeiros cadernos e apresentando inovações para agir no sistema
socioeducativo, considerando as mudanças no sistema e na metodologia
a ser utilizada pelo departamento e Unidades Socioeducativas.
       Para a redação dos capítulos contamos com o apoio de professores
das Unidades Estaduais do Paraná, pesquisadores do Estado do Paraná,
representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública,
profissionais que atuam no DEASE e nas unidades socioeducativas do
Paraná. Durante a elaboração, procurou-se valorizar a produção do nosso
Estado, sendo que todos os autores são paranaenses. Foram construídos
nove cadernos, a saber:
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Bases teórico-metodológicas na Socioeducação;
Fundamentos da Socioeducação;
Rotinas de Segurança;
Primeira Intervenção em Crises;
Gestão Pública do Sistema Socioeducativo;
Práticas Restaurativas;
Semiliberdade;
Socioeducação e Diversidade;
Prevenção ao Suicídio

   Os cadernos construídos de forma interligada apresentam os
fundamentos teórico-metodológicos da socioeducação. Esses
fundamentos devem dialogar com as atividades práticas realizadas no
dia-a-dia da equipe. Neste sentido, os capítulos dos Cadernos objetivam
discutir quais são os principais desafios enfrentados na Socioeducação e
as diretrizes para a execução do trabalho que necessitam de atualização.
Portanto, é fundamental que o conteúdo dos cadernos traduzam de
forma didática a experiência dos profissionais envolvidos. O caderno foi
composto por duas categorias textuais: estudo teórico – discussão
teórica de temas e problemáticas fundamentais, que envolvam a reflexão
crítica e indicação de avanços no estado da arte a ele associado – e
relato de experiência – relato relacionado à intervenção profissional, de
interesse e relevância científica e social.
      Diante da necessidade de constante atualização dos direcionamentos
para o trabalho a ser realizado na área, entende-se como importante a
realização de grupos de estudo dos Cadernos de Socioeducação,
servindo de parâmetro para a atuação dos socioeducadores do Estado
do Paraná, para que  a partir de discussões e formação, a teoria seja
refletida efetivamente na prática profissional.
  Nesse sentido, os grupos de estudos dos Cadernos foram
materializados, a partir da realização de videoconferências nos
municípios-sede das Unidades Socioeducativas do Estado, transmitidas
pelos Escritórios Regionais do município. As videoconferências
ocorreram duas tardes ao mês e trataram, até a presente data, dos temas
dispostos  nos   Cadernos    de  Socioeducação,   a  saber:  Bases  teórico-
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metodológicas na Socioeducação, Fundamentos da Socioeducação e
Gestão Pública do Sistema Socioeducativo. No total foram realizadas 7
videoconferências e atingiram até 200 servidores das Unidades
Socioeducativas por encontro.
       Para os encontros foram convidados os autores dos capítulos dos
referidos Cadernos para proferirem palestras acerca das temáticas
desenvolvidas. Após a exposição teórica, os servidores se dividiram em
grupos de até cinco pessoas, preferencialmente de unidades
socioeducativas diferentes, para discutir questões enviadas previamente
pelo DEASE com a finalidade que discutam os temas e que, com isso,
alinhem a teoria e a prática. As questões foram discutidas e transcritas,
sendo que, ao final de cada dia de evento, foram encaminhados ao
DEASE para acompanhamento, supervisão e planejamento de ações e
intervenções.

PROGRAMAÇÕES
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        O III Encontro Estadual de Justiça Restaurativa foi realizado nos
dias 30 e 31 de maio de 2019, em Foz do Iguaçu, na sede da Associação
Internacional das Américas (UNIAMÉRICA).
      Promovido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR), o evento pautou-se pela troca de experiências de juízes
e profissionais de várias áreas do Direito com o objetivo de discutir as
políticas públicas referentes à Justiça Restaurativa.
      Com programação composta de palestras e oficinas, o evento
debateu ideias que estimulam a construção de políticas públicas para a
solução de conflitos penais com a utilização de práticas restaurativas. O
objetivo foi promover mudanças de paradigma para o alcance da
pacificação social e sensibilizar os participantes para o tema da Justiça
Restaurativa, assim como promover a troca de experiências dos
profissionais, em suas respectivas realidades, para o aprimoramento
dos atendimentos com essa metodologia.
       O evento contou com a participação de 30 servidores do DEASE,
sendo um servidor de cada unidade socioeducativa do Estado, um do
DEASE, além da presença do Coronel Pancotti, chefe do Departamento.

III ENCONTRO ESTADUAL DE JUSTIÇA RESTAURATIVA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
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PROGRAMAÇÃO
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     O II Simpósio Nacional de Socioeducação foi realizado em Brasília, nos
dias 21 a 22 de novembro de 2019 e contou com a participação de três
servidores do Departamento de Atendimento Socioeducativo. A
participação teve como objetivo divulgar em âmbito nacional as boas
práticas em socioeducação do Estado do Paraná, oferecer atualização
sobre os novos temas e legislações, capacitando-os para atender
demandas que surgirem na rotina das Unidades de Atendimento
Socioeducativo e possibilitar a troca de experiências entre as equipes
que atuam nos Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade.

2º SIMPÓSIO NACIONAL DE SOCIOEDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS:
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3° SEMINÁRIO SOBRE O SISTEMA DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO: DESAFIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA

DE SOCIOEDUCAÇÃO

     O evento foi realizado no dia 16 de dezembro de 2019 no Auditório
Helio Moreira – Paço Municipal de Maringá e contou com 300
participantes. Dentre eles estavam servidores do CENSE de Maringá, o
chefe do Departamento de Atendimento Socioeducativo, e servidores do
DEASE. A metodologia de trabalho combinou palestras e a exposição de
trabalhos – artigos produzidos por profissionais da socioeducação. O
objetivo foi proporcionar lugar para a troca de experiências, exercício da
palavra e reflexão sobre a prática profissional entre os diversos atores da
socioeducação contemplando o pilar teoria e prática.
     A formação, com carga horária de 8h, teve o propósito de
fundamentar, fomentar e fortalecer as práticas socioeducativas pautadas
na intersetorialidade e garantia de direitos humanos na execução das
medidas socioeducativas no município de Maringá – PR.
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     O projeto de formação continuada foi concebido e operacionalizado
em estreita parceria entre a direção do CENSE Joana Richa e o
Departamento de Atendimento Socioeducativo, vinculados à Secretaria
da Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná/SEJUF. Os conteúdos
estavam diretamente relacionados às áreas de atuação, partindo das
necessidades vivenciadas no cotidiano profissional e foram ministrados
por servidores de outras unidades socioeducativas, médico psiquiatra da
rede municipal e uma técnica da Secretaria de Saúde, todos supra-
nominados.
      O intuito desta capacitação foi facilitar a integração e construir
caminhos que motivem e possibilitem o desenvolvimento de novas
formas de intervenção socioeducativa, a partir de temas sugeridos
depois de um diagnóstico dos processos de trabalho, onde servidores de
outras unidades socioeducativas, sugeridos pelo DEASE, possam replicar
suas boas práticas para a equipe do CENSE Joana Richa.
     O conteúdo programático trabalhado nesta capacitação constou dos
seguintes temas:

ALINHAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DOS INSTRUMENTOS
METODOLÓGICOS NO CENSE JOANA RICHA 
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FORMAÇÕES OPERACIONALIZADAS COM RECURSOS DO FIA

   A fim de se consolidar uma proposta político pedagógica
socioeducativa no Estado do Paraná, torna-se necessária aproximação da
equipe do Departamento de Atendimento Socioeducativo com os
servidores que atuam nas unidades socioeducativas. Neste sentido, a
capacitação é um lugar para a troca de experiências, exercício da palavra
e reflexão sobre a prática profissional. O projeto de formação continuada
foi concebido e operacionalizado em estreita parceria entre o
Departamento de Atendimento Socioeducativo/DEASE e a Escola de
Educação em Direitos Humanos/ESEDH departamentos estes
vinculados à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.

          A estruturação desse projeto se deu a partir de três eixos centrais:

CONCEITUAL: tem como foco fornecer os fundamentos teóricos que dão sustentação
ao trabalho socioeducativo;

TÉCNICO: objetiva-se capacitar os profissionais do sistema socioeducativo
em suas especificidades profissionais;

INTERPESSOAL: busca-se potencializar a capacidade dos servidores para o
estabelecimento de relações interpessoais, mediação de conflitos e manejo de
estresse, habilidades necessárias para atuação junto aos adolescentes e para o

trabalho em equipe.

Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

   Os conteúdos selecionados para os eixos são diretamente
relacionados às áreas de atuação e visou atender as necessidades
indicadas pelas próprias unidades de atendimento do Estado nas
avaliações das capacitações realizadas anteriormente.
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   Este projeto teve parceria com o CEDCA para realização das
capacitações que ocorreram de forma contínua no 2º semestre de 2019 e
cada curso formativo foi destinado aos profissionais específicos de cada
área de atuação.  Pode-se observar, no cronograma abaixo, como ocorreu
a organização desses cursos e, na sequência, serão detalhadas as
informações sobre cada capacitação.

RESUMO DAS CAPACITAÇÕES EXECUTADAS NO PROJETO
EM PARCERIA COM O CEDCA:
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      A execução do  projeto teve continuidade nos dias 24 e 25 de
setembro de 2019, com a realização do Seminário Estadual de Internação
Provisória. O evento destinou-se a 90 servidores, de diferentes categorias
profissionais, que atuam nos Centros de Socioeducação e atendem à
medida de internação provisória do Estado do Paraná, além de todos os
diretores de unidades socioeducativas.
     O objetivo primordial do curso consistiu em contribuir para a
padronização e alinhamento de ações e procedimentos básicos de
atuação dentro das Unidades de Atendimento Socioeducativo, no que
tange à medida de internação provisória, conforme a legislação vigente,
oferecendo subsídios para a elaboração de estudos de caso, relatórios,
atendimento técnico e demais instrumentos pedagógicos; bem como
possibilitar a troca de experiências entre as equipes que atuam nos
Centros de Socioeducação que atendem a medida cautelar de internação
provisória, de forma a contribuir na consolidação da prática
socioeducativa da internação provisória a partir das demandas levantadas.

SEMINÁRIO ESTADUAL DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
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SEMINÁRIO ESTADUAL DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
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      O curso de arteterapia ocorreu nos dias 29 e 30 de outubro e contou
com a participação de 28 servidores de todas as unidades
socioeducativas do Estado. Esse módulo de capacitação teve como
objetivos principais: melhorar a qualidade do atendimento na Unidade
Socioeducativa por meio do aprendizado de novos conceitos e
habilidades advindos da utilização da arte como instrumento de
intervenção, promover o conhecimento da arteterapia enquanto
potencializadora do processo reflexivo do adolescente a respeito de suas
vivências, experienciar a utilização da “Arte em Mandala” como recurso
para a intervenção socioeducativa e aprimorar a capacidade de interação
entre socioeducadores e socioeducandos a partir do fazer artístico.

A CONTRIBUIÇÃO DA ARTETERAPIA NAS AÇÕES
SOCIOEDUCATIVAS
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      O Curso de Justiça Restaurativa: Capacitação de Facilitadores de Círculos
de Construção de Paz ocorreu em três módulos – Curitiba, Londrina e Toledo,
nas datas 07 a 10 de outubro, 18 a 21 de novembro e 11 a 14 de novembro,
respectivamente. No total participaram 60 servidores de todas as unidades
socioeducativas do Estado.
   Ao final do curso, os participantes se tornaram capazes de utilizar
adequadamente as técnicas próprias da autocomposição, habilitando-o para a
condução de círculos de construção de paz, em cenários conflitivos,
observados princípios e fundamentos da Justiça Restaurativa e os ditames da
Resolução 225 do CNJ (Regimento, art. 6o).
       Para tanto, as atividades do curso buscaram o desenvolvimento  de várias
habilidades, dentre  elas,  a  compreensão e aplicação de princípios e valores
fundamentais nos processos circulares em uma abordagem transformativa e
restaurativa, bem como os elementos estruturais necessários ao planejamento
e à condução de círculos, tendo como principal ferramenta didática a vivência
do processo circular.
     A proposta de capacitação em justiça restaurativa busca abarcar um modelo
de formação que possibilite uma nova compreensão da justiça, a partir da
construção de uma cultura da paz e de resgate da pessoa enquanto ser
humano individual e coletivo, ou seja, a formação de um referencial
paradigmático na humanização e pacificação das relações sociais envolvidas
num conflito.
     O curso proposto, portanto, teve enfoque mais prático do que teórico, pela
compreensão pedagógica e andragógica, visando a promoção de mudanças
paradigmáticas, novas vivências e práticas pautadas na lógica da cooperação.
A ideia consistiu em formar novos agentes propositores de novas práticas, mais
pacificadoras e mais coerentes e efetivas ante as demandas sociais surgidas na
contemporaneidade, não repetindo mais as práticas sem resultados práticos
eficazes. O conteúdo programático versou sobre os seguintes temas:

SOCIOEDUCAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA
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     O curso "Socioeducação e o trabalho com famílias" se operacionalizou
nos dias 06 e 07 de novembro de 2019  com a finalidade de tratar sobre
as metodologias e possibilidades de trabalho com as famílias dos
adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória,
internação e Semiliberdade. Para tanto, participaram 60 agentes
profissionais de todas as unidades socioeducativas do Estado.

SOCIOEDUCAÇÃO E TRABALHO COM FAMÍLIAS:
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      O curso "Socioeducação e Práticas de Gestão" foi  aplicado  nos dias
03 e 04 de dezembro  de 2019   e contou com a participação de  28
servidores, sendo eles diretores e servidores administrativos das
unidades. A metodologia desta capacitação visou o desenvolvimento de
competências focada no alinhamento da execução dos processos de
trabalho à missão e à orientação estratégica do Departamento de
Atendimento Socioeducativo. Neste transcurso tomou-se como base os
princípios da gestão e políticas públicas, e a legislação que versa sobre a
Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.
     Os conteúdos trabalhados possibilitaram prover os gestores das
Unidades de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para na
esfera e dentro dos princípios da administração pública, realizar os
trabalhos sob sua responsabilidade, e consequentemente fortalecendo a
gestão publica da Socioeducação. Para a execução desta formação o
DEASE buscou facilitadores experientes, especialistas na área de
desenvolvimento de pessoas que pudessem gerar e agregar valor ao
capital humano e intelectual, para otimizar os resultados da execução das
Medidas Socioeducativas nos Centros de Socioeducação e Casas de
Semiliberdade, compartilhando conhecimento, associando conteúdo
prático e teórico às necessidades específicas de cada demanda
apresentada. O Curso contou com a seguinte programação:

SOCIOEDUCAÇÃO E PRÁTICAS DE GESTÃO
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      Nos dias 16 e 17, 23 e 24, e 29 e 30 de julho de 2019 ocorreu o
lançamento do projeto de Formação Anual dos Servidores do Sistema de
Atendimento Socioeducativo do Paraná, biênio 2019/2020 com a
realização do curso “Socioeducação e Inteligência” inserido no Eixo II –
técnico. O projeto visou proporcionar uma formação inicial para 162
servidores, consistentes  em Diretores, Diretores Assistentes e Agentes
de Segurança Socioeducativa que atuam como referência de plantão das
unidades socioeducativas do Estado para que possam atuar como
Agentes de Inteligência no âmbito da Secretaria da Justiça, Família e
Trabalho.
     Com o crescimento das Organizações Criminosas que agem dentro e
fora das Unidades Penais e Unidades Socioeducativas de todo o país, e a
crescente utilização de adolescentes por essas Organizações que os
arregimentam para executarem ações contra as forças de segurança,
faz-se necessário o treinamento e a capacitação dos servidores para
essa atividade que tornou-se essencial no combate e controle do crime
organizado.
     Os objetivos do curso, portanto, consistiram em capacitar os
servidores que atuarão como Agentes de Inteligência para que possam
realizar um serviço de excelência dentro das diretrizes legais e
administrativas que regem o Sistema Brasileira de Inteligência – SISBIN,
bem como assessorar a Agência de Inteligência da SEJUF na obtenção
de dados e informações destinados à produção de conhecimentos de
Inteligência que auxiliem na manutenção da ordem social e o Estado
Democrático de Direito, em especial dos que dizem respeito à Secretaria
da Justiça, Família e Trabalho.

SOCIOEDUCAÇÃO E INTELIGÊNCIA
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     Como princípio, a Doutrina da Proteção Integral trouxe a criança e o
adolescente para o centro das preocupações do Estado, fazendo com
que a família, a escola, a comunidade e outros atores sociais interajam
para promover o pleno desenvolvimento das pessoas em peculiar fase
de construção de suas subjetividades.
    Sabe-se que a Lei Federal n° 12.594/2012 institui o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE), regulamenta a execução das
medidas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional e
prevê a Justiça Restaurativa como uma possibilidade no cumprimento
de medidas socioeducativas (art. 35, III). Também importa destacar que o
Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (2013) elegeu como uma
das diretrizes referenciais da Socioeducação no país o estabelecimento
de "práticas restaurativas e criação de mecanismos que previnam e
medeiem situações de conflitos”.
    

PROJETO "CÍRCULOS DE CUIDADO"

Introdução
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    O Estado do Paraná, por sua vez, alinhou-se à política nacional
quando firmou compromisso com a valorização da Justiça Restaurativa
no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo (2015),
estabelecendo como uma de suas metas “incentivar e divulgar
metodologias de atendimento com base em práticas restaurativas”.
      Desta forma, desde 2015 o DEASE vem disseminando conceitos e
práticas vinculados à Justiça Restaurativa junto à comunidade
socioeducativa do estado do Paraná, com o fito de solidificar este
paradigma de resolução de conflitos e promoção do diálogo.
     Nesse contexto, o DEASE elaborou o Caderno Justiça Restaurativa e
a Socioeducação (2015), numa ação conjunta com a Escola de Educação
em Direitos Humanos (ESEDH) e contando com a colaboração do Poder
Judiciário e Ministério Público paranaenses. A publicação teve a
finalidade de definir diretrizes e orientar as ações no interior das
Unidades Socioeducativas para aprimorar  o desempenho do trabalho
socioeducativo. Esse material foi revisado e ampliado com relatos de
experiências ocorridas nas unidades socioeducativas do Paraná ao
longo dos últimos anos, sendo republicado em 2018.
    Em março de 2016, a SEJU publicou o Código de Normas e
Procedimentos das Unidades Socioeducativas (Resolução no 44/2016 -
GS/SEJU) que também prevê e fomenta a possibilidade de aplicação da
Justiça Restaurativa nas unidades socioeducativas. A prática, que se
iniciou em 2015 nas unidades de Londrina e Ponta Grossa, hoje já
acontece em diversas unidades, como as de Toledo, Cascavel e
Maringá.
      Também, buscando dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela
comunidade socioeducativa no que tange às práticas restaurativas, no
ano de 2018 foi realizada a 2ª edição do Prêmio “Boas Práticas e Projetos
Inovadores no Sistema de Atendimento Socioeducativo do Paraná”, com
categoria de premiação exclusivamente voltada à Justiça Restaurativa.
Ao todo, 4 projetos de unidades socioeducativas diferentes foram
inscritos, sendo vencedor o projeto executado no Centro de
Socioeducação Cascavel II.
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     Acreditamos que o uso de práticas restaurativas, a partir de seu modo
coletivo, transdisciplinar e dialogável de resolver atritos e reparar danos,
encontra contexto apropriado para aplicabilidade nas unidades
socioeducativas do Paraná, criando os mais variados cenários para o seu
aproveitamento - como bem demonstrado pelos resultados já
alcançados.
    
Objetivos

Promover círculos nas unidades socioeducativas do Estado para
trabalhar as relações interpessoais dos servidores que nelas atuam,
como forma de cuidado, escuta ativa e acolhida;
Fomentar liberdade de manifestação dos envolvidos para a
resolução de conflitos;
Enxergar os mecanismos restaurativos como forma de elaboração
coletiva de justiça que, a partir das intensas experiências pessoais
dos envolvidos no enfrentamento e na resolução de conflitos, poderá
proporcionar uma transformação na forma como cada um percebe e
encara seu modo de vida;
Possibilitar um espaço de escuta ativa, fala e acolhida aos servidores
das unidades socioeducativas;
Abrir espaço para uma outra abordagem de trabalho dos
relacionamentos interpessoais;
Identificação de facilitadores competentes e imparciais, que
promovam práticas restaurativas com caráter inclusivo e
colaborativo, a partir da participação voluntária de servidores,
garantindo um ambiente de confidencialidade.

Metodologia

     Inicialmente realizou-se um chamamento para todos os servidores
das unidades socioeducativas do Estado, que tenham formação de
facilitador em JR para se cadastrarem num banco de dados do DEASE.
Ao total, 50 servidores de diferentes categorias profissionais foram
cadastrados.
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    Num segundo momento foram organizados círculos nas unidades
socieducativas. Para tanto foi aberto um edital para os interessados em
participar das práticas restaurativas, não ultrapassando o total de 20
(vinte) servidores por prática. Na sequência, o DEASE convidou dois
servidores de unidades distintas daquela em que o círculo ocorreu para
facilitarem a prática circular. Os facilitadores entraram em contato com o
gestor da unidade, a fim de entender a dinâmica institucional, as
demandas a serem trabalhadas, dentre outras questões. A ESEDH abriu
a turma para os participantes se inscreverem, a fim de serem
certificados na oficina. Os facilitadores, então, solicitaram o custeio de
suas passagens de ônibus, táxi e diárias para os círculos de
relacionamento, que ocorreram em local diferente da Unidade
Socioeducativa. Os círculos foram organizados pelo Diretor da Unidade
Socioeducativa, com carga-horária de 16h, sempre em dias úteis. Os
facilitadores receberam certificação de docência.
      Ressalta-se que os processos circulares utilizam-se de princípios e
práticas contemporâneas que facilitam a transformação dos conflitos,
com base em práticas restaurativas, na promoção da comunicação não
violenta, na escuta qualificada e na construção de consenso pela busca
de soluções que atendam às necessidades individuais e/ou coletivas.
       A prática adotada foi sempre pensada de acordo com dinâmicas
específicas e conforme demandas gerais ou mais específicas aos
contextos vivenciados, envolvendo complexidades variadas, sempre em
articulação da tríplice: facilitadores – diretor(a) da unidade
socioeducativa - DEASE.
       Com isso, os círculos propostos serviram como estratégia de ação
para proporcionar uma conexão mais autêntica e profunda entre os
indivíduos, partindo, preliminarmente, da solução de possíveis conflitos
advindos das relações interpessoais, envolvendo a comunidade
socioeducativa.
         A adesão tanto para atuar como facilitador, como para participar
dos círculos foi voluntária, sempre com a participação ativa das partes e
restauração de vínculos conforme as possibilidades do caso concreto.
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CENSE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

CENSE LONDRINA 2

Data e local: 21 e 22 de agosto, na sede da OAB.
Resultados: ao final do segundo dia, todos uniram-se em uma palavra
bem expressiva “RECOMEÇAR”, o que remete a um excelente resultado,
demonstrando a integração e troca entre os participantes, levando ao
otimismo e melhora na autoestima daquele grupo.

"Observamos, sem nenhuma dúvida, que essa é uma forma
excelente de acolher os servidores e proporcionar a eles um
espaço de troca, cuidado e reflexão sobre seu próprio fazer diário,
que muitas vezes perde o sentido por tornar-se mecânico e
desafetado, levando a práticas desprovidas de protagonismo e da
preocupação autentica com o outro, seja o adolescente atendido,
seja o colega de trabalho. Notamos que todos eles sentiram-se
valorizados nesse momento de “parada” para o círculo,
demonstrando gratidão pelo trabalho realizado e desejo de
continuidade. Ainda que há muito tempo não tínhamos nada
parecido, fica sempre o 'gostinho de Quero Mais'."

sensibilizar para as práticas restaurativas por meio da vivência do
Círculo de Construção de Paz; 
propiciar momento de cuidado, escuta ativa e acolhida aos
servidores; 
promover a reflexão sobre o “Eu” e o “Nós”, num contexto de
desenvolvimento de trabalho em equipe e na perspectiva da
dinâmica institucional;
promover a mobilização pessoal e elevar o sentimento de equipe,
motivando para o trabalho;

Data e local: 04 e 05 de setembro no IAPAR. 
Objetivos do círculo:
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Resultados obtidos: A equipe conseguir perceber e verbalizar sobre o
objetivo dos círculos que era promover o cuidado;
         As pessoas puderam fazer a autoavaliação sobre seus limites e
suas potencialidades e reconhecer a necessidade de competência e
compromisso dos pares, sendo utilizada, diversas vezes, a palavra
“potência” para se referir à capacidade de desenvolver o trabalho e 
 enfrentar as adversidades;
            Os feedbacks do grupo foram bastante positivos sobre a vivência,
afirmando que poderiam ter novos círculos. Ao final do segundo dia a
palavra de ordem e “grito de guerra” dos servidores foi: EU ACREDITO!!!

CASA DE SEMILIBERDADE DE FOZ DO IGUAÇU

Data e local: 18 e 19 de setembro, no CEJUSC.
Resultados: Os participantes referiram que o círculo possibilitou aos
servidores orientações para promoção de saúde mental, construção e
aprofundamento dos relacionamentos que favoreçam um maior bem
estar entre a equipe de trabalho e, consequentemente um melhor
desenvolvimento do trabalho socioeducativo.
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Data e local: 02 e 03 de outubro, no Colégio Estadual Guido Straube
Resultados obtidos: Os participantes puderam visualizar o quão rico é o
potencial de cada um assim como o potencial de toda a equipe;
     Foi possível observar leveza nas falas, nas expressões e sentimentos
da equipe, sendo evidente os sentimentos de satisfação por estarem ali
e fazerem parte daquele grupo, parecendo deslumbrar uma
redescoberta do potencial de resiliência.

CENSE JOANA RICHA
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO PEAS

      O monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Atendimento
Socioeducativo (PEAS-PR) constituiu uma das ações constantes no
planejamento estratégico do Departamento de Atendimento
Socioeducativo para o ano de 2018. Trata-se do primeiro processo de
monitoramento e avaliação do Plano desde seu lançamento, em 2015, e
teve como foco de monitoramento as metas referentes ao primeiro
período de execução do Plano, qual seja 2015-2017, enquanto o
processo de avaliação englobou o Plano como um todo.
     Para tanto, a Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos
(SEJU) realizou nova chamada das Secretarias e Órgãos envolvidos na
pactuação do PEAS-PR, a fim de indicarem representantes para compor
a Comissão Interinstitucional de Monitoramento e Avaliação do Plano
Estadual de Atendimento Socioeducativo (Comissão PEAS-PR). Desta
forma, em 03 abril de 2018 foi publicada a Resolução no 021/2018-
GS/SEJU, que instituiu a referida Comissão, vinculando-a ao
Departamento de Atendimento Socioeducativo (DEASE), que integra a
SEJU.
      A primeira reunião ordinária da Comissão ocorreu em 31 de julho de
2018, oportunidade em que a equipe do DEASE contextualizou os
participantes acerca dos processos de monitoramento e avaliação do
PEAS-PR, além de apresentar as propostas de instrumental de
monitoramento e de avaliação, elaboradas previamente. Ainda, houve
aprovação de cronograma para execução dos trabalhos da Comissão.
      Durante o mês de agosto/2018 o DEASE compilou sugestões dos
integrantes da Comissão em relação aos instrumentais propostos. Na
segunda reunião ordinária, realizada em 28 de agosto de 2018, as
proposições em relação aos instrumentais foram apresentadas e
validadas pela Comissão, dando-se início à primeira etapa do processo: o
monitoramento do PEAS-PR.
      Durantes os meses de setembro/2018 e outubro/2018, os
representantes de cada Secretaria/Órgão compilaram informações
referentes às metas sob suas responsabilidades. Após esse
levantamento, os instrumentais de monitoramento preenchidos foram
validados pelos titulares das Pastas/Órgãos correspondentes, sendo
apresentados aos membros da Comissão em reuniões realizadas nos
dias 30 e 31 de outubro e 09 de novembro, de 2018.
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      No mês de novembro/2018, passou-se à segunda etapa do
processo: a avaliação do Plano. Esse processo teve como objetivo
principal a adequação de elementos do PEAS-PR identificados como
inconsistentes, bem como possibilitou a exclusão e inclusão de pautas
de acordo com a atual realidade da Socioeducação. A partir do
preenchimento do instrumental de avaliação por parte dos integrantes
da Comissão e envio ao DEASE, as sugestões de alterações foram
condensadas em uma Planilha de Avaliação, sendo esse material a base
dos debates da última reunião da Comissão, realizada em 27 de
novembro de 2018. Na ocasião, as modificações sugeridas foram
debatidas, avaliadas e validadas pela Comissão.
      Por fim, os Relatórios de Monitoramento e Avaliação do Plano
Estadual de Atendimento Socioeducativo do Paraná – 2015/2024 foram
concluídos e submetidos ao CEDCA em março de 2019 e encontram-se
disponíveis no site do DEASE.
      No dia 06 de julho de 2019 retomou-se as reuniões ordinárias da
Comissão e publicou-se nova Resolução, estabelecendo referida
comissão como órgão permanente de acompanhamento e
monitoramento do Sistema de Atendimento Socioeducativo Estadual,
bem como adequou sua formação à nova estrutura administrativa do
Estado do Paraná.
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      No âmbito federal, a gestão da PNAISARI é realizada pelo Ministério
da Saúde, mais precisamente através da Coordenação Geral de Saúde
de Adolescentes e Jovens (CGSAJ) da Secretaria de Atenção à Saúde
(SAS). No âmbito estadual, a gestão pertence a Secretaria de Estado da
Saúde (SESA), através da Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do
adolescente (DVSCA), em parceria com a secretaria gestora da
socioeducação, no caso, a Secretaria de Estado da Justiça, Família e
Trabalho (SEJUF). Na esfera municipal, a gestão é feita pelas Secretarias
Municipais de Saúde.

AÇÕES DE SAÚDE
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA PNAISARI

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em
Conflito com a Lei, em regime de internação, internação provisória e
semiliberdade (PNAISARI), foi instituída pela Portaria Interministerial nº
1.426/2004. A implantação dessa política advém da necessidade de
aperfeiçoamento das ações em saúde e do fortalecimento de estratégias
intersetoriais desenvolvidas junto aos adolescentes que se encontram
em cumprimento de medidas socioeducativas, materializando a
articulação e integração dos serviços de saúde dentro dos princípios do
SUS e do SINASE.

      Em 23 de maio de 2014, tivemos o advento de 3 novas portarias
interministeriais, sendo elas: Portaria 1.082, que redefine as diretrizes da
PNAISARI, e traz, como anexo, um modelo de Plano Operativo Municipal
(POM), a ser elaborado pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMS) dos
municípios sedes de Unidades Socioeducativas, em parcerias com os
CENSE’s e Casas de Semiliberdade; Portaria 1.083, que institui o incentivo
financeiro de custeio para o ente federativo responsável pela gestão das
ações de atenção integral à saúde dos adolescentes em situação de
privação de liberdade, de que trata o art. 24 e parágrafo único da Portaria
no 1.082/GM/MS; e Portaria 1.084 – Revoga a Portaria no
1.426/MS/SPM/SDH, de 14 de julho de 2004.
      O art. 2o da Portaria 1.083 estabelece os valores mensais do incentivo
financeiro, conforme o número de adolescentes e a natureza da medida
socioeducativa:



66

      Posto isto, e tendo em vista o GTI – Estadual, compete à Divisão de
Saúde/SEJUF monitorar e estimular a aproximação entre municípios, por
intermédio das Secretarias Municipais de Saúde, e Unidades
Socioeducativas, que ainda não aderiram a PNAISARI. Essa ação ocorre
em parceria com a Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do
Adolescente da SESA e tem como objetivo fomentar a elaboração do
POM e estimular o desenvolvimento das ações de atenção integral à
saúde dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
nas unidades do DEASE, previstas nas legislações vigentes.

      A tabela abaixo apresenta o panorama dos municípios já habilitados
nesta política.

      Desta forma, os municípios habilitados na PNAISARI recebem o
incentivo federal, conforme a quantidade de unidades socioeducativas
por município.
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      Importante destacar que, para além do incentivo federal, todos os 16
municípios sedes das unidades socioeducativas recebem, mensalmente,
um incentivo estadual, conforme tabela a seguir.

       O monitoramento ocorre por meio de visitas e reuniões in loco junto
às Unidades Socioeducativas, contando com a participação de
profissionais diretamente envolvidos no atendimento aos adolescentes
em conflito com a lei (SESA, Secretarias Municipais de Saúde, Unidades
Socioeeducativas, entre outros).
      Como fruto das ações do monitoramento e avaliação da PNAISARI,
apresentamos a situação que se encontram os demais municípios sedes
de Unidades Socioeducativas que ainda não estão habilitados nesta
política:
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   A formação foi destinada aos novos servidores das Unidades
Socioeducativas do Estado do Paraná, que ingressaram no Processo
Seletivo Simplificado (PSS) a partir do mês de dezembro de 2018
(psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos em
enfermagem, médicos, dentistas), e ocorreu em maio e junho de 2019.

CAPACITAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA OS NOVOS
SERVIDORES DO DEASE – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

        O projeto de formação foi concebido e operacionalizado em parceria
entre o Departamento de Atendimento Socioeducativo – DEASE – e a
Escola de Educação em Direitos Humanos – ESEDH, departamentos
estes vinculados à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. O
projeto tem o intuito de operacionalizar os novos servidores ao fazer
socioeducativo, tomando como base os princípios da gestão e políticas
públicas e as legislações que versam sobre a Garantia de Direitos de
Crianças e Adolescentes.

Ressalta-se que o recurso financeiro, tanto federal quanto estadual, é
destinado para custeio de ações voltadas à atenção integral à saúde dos
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

1. Promover a formação inicial dos novos servidores, a fim de possibilitar
o exercício de suas atribuições funcionais;
2. Contribuir para a padronização e alinhamento de ações e
procedimentos básicos de atuação, conforme a legislação vigente,
oferecendo subsídios para a execução das medidas socioeducativas.
      Abaixo segue a programação dos encontros.

Objetivos:
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      A metodologia escolhida foram rodas de conversa, que foram
facilitadas pelos servidores Kelys Cristine Pizzatto (Terapeuta
Ocupacional do CENSE Joana Richa) e Renee Felipe da Silva Conceição
(Agente de Segurança Socioeducativo da Semiliberdade Masculina).
      As intervenções ocorreram em quatro encontros, distribuídos entre
julho e agosto de 2019, em espaço específico para as intervenções no
Palácio das Araucárias.

        O projeto intitulado “Da prática às relações: seus significados e suas
ressignificações” foi concebido e operacionalizado em parceria entre o
Departamento de Atendimento Socioeducativo – DEASE – e a Escola de
Educação em Direitos Humanos – ESEDH – departamentos estes
vinculados à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. O
projeto surge a partir da necessidade de se promover o desenvolvimento
da equipe que trabalha diretamente no atendimento às adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, na
perspectiva da criação de espaços de troca e escuta atenta que
possibilitem um olhar voltado aos agentes de segurança
socioeducativos, e autorreflexão desses servidores acerca da sua
atuação profissional frente ao atendimento das adolescentes da Casa de
Semiliberdade Feminina. Dessa forma, espera-se fomentar a
ressignificação das demandas e/ou das possíveis dificuldades trazidas, a
integração e o fortalecimento das relações intra e interpessoais, o
aprimoramento da comunicação em todos os níveis, o desenvolvimento
de competências na execução intersetorial e a discussão das
dificuldades encontradas frente a esta atuação por estes servidores, nas
suas áreas de atuação, visando a melhoria dos processos de trabalho.

PROJETO DE INTERVENÇÃO COM SERVIDORES DA CASA DE
SEMILIBERDADE FEMININA: “DA PRÁTICA ÀS RELAÇÕES: SEUS

SIGNIFICADOS E SUAS RESSIGNIFICAÇÕES”

Objetivo Geral:
1. Propiciar aos servidores melhor integração da equipe de agentes de
segurança socioeducativos, fortalecendo as relações intra e
interpessoais e aprimorando a comunicação em todos os níveis,
promovendo a qualificação do atendimento socioeducativo.



2° CICLO DE FORMAÇÃO PARA O ATENDIMENTO ÀS CRISES E
URGÊNCIAS EM SAÚDE MENTAL E INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES
DE RISCO DE SUICÍDIOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO
PARANÁ (FORMAÇÃO CONTINUADA ANUAL DOS SERVIDORES
DO DEASE)

         O projeto de formação continuada foi concebido e operacionalizado
em parceria entre o Departamento de Atendimento
Socioeducativo/DEASE — e a Escola de Educação em Direitos
Humanos/ESEDH — departamentos estes vinculados à Secretaria da
Justiça, Família e Trabalho.

1. Promover a Integração da equipe de cada Unidade;
2. Criar um espaço para que a equipe possa discutir e administrar
conflitos interpessoais relacionados ao trabalho, e o consequente
manejo do estresse;
3. Trabalhar as funções profissionais, suas interfaces e seus limites;
4. Promover discussões sobre pontos focais e estruturantes ao trabalho;
5. Oferecer espaço para trabalhar sentimentos de frustração e angústia,
relativos ao trabalho.

Objetivos Específicos:

Programação e Conteúdo
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      Diante da complexidade que envolve o tema e com o intuito de
capacitar os servidores da socioeducação do Estado do Paraná no que
diz respeito às crises psiquiátricas - situação de natureza psiquiátrica em
que existe o risco significativo de morte ou dano grave, tanto para a
própria pessoa em sofrimento psíquico, como para terceiros, e que
demanda intervenções terapêuticas imediatas - e, consequentemente,
ao manejo diante das situações de crises psiquiátricas, entende-se ser
primordial a formação continuada aos servidores da socioeducação,
garantindo não somente a promoção de ações de prevenção e redução
dos agravos, mas dar subsídios teórico-práticos aos profissionais que
atuam diretamente no contato com os adolescentes.

           O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA no artigo 112 prevê
a aplicação de medidas socioeducativas como a internação e a
semiliberdade aos adolescentes que cometem ato infracional. Para
esses adolescentes, tanto o ECA quanto o Sinase preconizam o direito
ao atendimento em saúde junto a rede pública, ou seja, atribuem ao
Sistema Único de Saúde (SUS) a garantia do atendimento de qualidade
aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
        Dentre os adolescentes que se encontram privados de liberdade,
deparamo-nos com casos de transtornos mentais, estejam eles
associados ou não ao uso de álcool e outras drogas. Sabe-se também
que a privação de liberdade é um dos fatores geradores do sofrimento
psíquico. Assim, preocupa e demanda atenção urgente as recorrentes
tentativas de suicídio e os suicídios que tem ocorrido dentro das
unidades socioeducativas.
        Mais precisamente no tocante a saúde mental, no art. 60 do SINASE
temos, dentre outras, as seguintes diretrizes: “III - cuidados especiais em
saúde mental, incluindo os relacionados ao uso de álcool e outras
substâncias psicoativas, e atenção aos adolescentes com deficiências; V
- garantia de acesso a todos os níveis de atenção à saúde, por meio de
referência e contrarreferência, de acordo com as normas do Sistema
Único de Saúde (SUS); VI - capacitação das equipes de saúde e dos
profissionais das entidades de atendimento, bem como daqueles que
atuam nas unidades de saúde de referência voltadas às especificidades
de saúde dessa população e de suas famílias”.
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A Saúde Mental e o processo de trabalho na organização das
equipes: o trabalho em equipe interprofissional e colaborativo para o
manejo de situações de crise;
Avaliação Psicossocial;
Avaliação e Manejo de comportamento suicida;
A atenção em rede envolvendo a saúde mental e conhecimento
destes equipamentos;
Agitação psicomotora, condições relacionadas ao álcool e outras
drogas;

      Abaixo, os temas abordados durante a formação:

      A formação foi voltada aos servidores das Unidades Socioeducativas,
e durante o ano de 2019 foram contemplados os CENSEs e Casas de
Semiliberdade de Curitiba, Piraquara, Fazenda Rio Grande, São José dos
Pinhais, Ponta Grossa, Londrina, Santo Antonio da Platina, Maringá,
Paranavaí, Cascavel, Toledo, Pato Branco e Laranjeiras do Sul. Os
servidores das Unidades Socioeducativas de Campo Mourão, Umuarama
e Foz do Iguaçu participariam da formação no primeiro trimestre de
2020, mas as formações não ocorreram até o presente momento, por
conta das medidas preventivas em relação à pandemia de Covid-19.
      Para cada turma a formação teve duração de 1 (um) dia, totalizando 8
horas, e foi ministrada pelo Dr. Deivisson Vianna Dantas dos Santos,
médico psiquiatra da UFPR.

1. Capacitar os profissionais da socioeducação para manejar
adequadamente os quadros de sofrimento psíquico, que se configuram
como crises psiquiátricas.

1. Proporcionar aos profissionais da socioeducação o entendimento e a
capacidade de agir assertivamente frente as situações consideradas
crises psiquiátricas, possibilitando o gerenciamento e avaliação dos
momentos de pressão que ocorrem durante estes momentos;
2. Executar ações de prevenção ao suicídio e manejo (identificação,
estabilização do quadro, prevenir a repetição do episódio, orientações e
esclarecimentos).

Objetivo Geral:

Objetivos Específicos:



O uso de Psicofármacos em situações de crise;
O lugar da escuta e da negociação nas urgências e emergências em
saúde mental;
Discussão de situações-problema.

      Participaram da formação cerca de 250 profissionais, dentre eles,
servidores do Sistema Socioeducativo e servidores da rede municipal de
saúde.
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     Este Seminário cujo tema foi "Educação e Direitos Humanos na
Perspectiva das Práticas Restaurativas", tendo como lema "Punição Não
Educa!" foi uma iniciativa do Programa Especializado em Medidas
Socioeducativas - PEMSE, do Município de Colombo, em parceria com o
Observatório das Juventudes/PUC-PR e do Núcleo de Direitos
Humanos/ PUC-PR. O objetivo foi a discussão acerca do trabalho
socioeducativo assim como a integração entre os entes envolvidos
diretamento no fazer socioeducativo.
      A Divisão de Saúde do DEASE foi responsável pela divulgação e
organização da participação dos servidores e adolescentes dos CENSEs
e Casas de Semiliberdade de Curitiba e Região Metropolitana no referido
evento. A proposta, conforme solicitado pela coordenadora do PEMSE,
Sineide Ribeiro Lurckevicz, era contar com a participação dos
adolescentes oriundos da Comarca de Colombo, e que cumprem
medidas socioeducativas nas Unidades do DEASE, tanto na
organização/preparativos do evento quanto no dia do Seminário.
      Além de representantes da gestão do DEASE, participaram do evento
dois servidores das unidades socioedcuativas: CENSE Joana Richa,
CENSE Fazenda Rio Grande, CENSE Ponta Grossa, CENSE São Francisco,
CENSE São José dos Pinhais, Casa de Semiliberdade Feminina e Casa de
Semiliberdade Masculina de Curitiba e Ponta Grossa, assim como os
adolescentes.

III SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM
COLOMBO



     O II Seminário de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em
Medida Socioeducativa de Internação foi realizado no município de
Toledo, no dia 28 de novembro de 2019, e contou com a participação de
uma servidora do Departamento de Atendimento Socioeducativo. Tendo
em vista a importância desta temática, para além dos servidores do
sistema socioeducativo do CENSE Toledo e Casa de Semiliberdade
Toledo, foram viabilizadas duas vagas para servidores de cada uma das
seguintes Unidades Socioeducativas: CENSE Toledo e Casa de
Semiliberdade Toledo; CENSE Cascavel 1, CENSE Cascavel 2, Casa de
Semiliberdade Cascavel, CENSE Foz do Iguaçu, Casa de Semiliberdade
Foz do Iguaçu, CENSE Laranjeiras do Sul e CENSE Pato Branco.

II SEMINÁRIO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE
EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – TOLEDO

Programação
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PROJETO FORTALECENDO EQUIPES

      Trata-se de um projeto cuja proposta é a intervenção junto aos
servidores das Unidades Socioeducativas voltada ao desenvolvimento
das equipes por meio de ações que permitam problematizar e refletir
sobre o atendimento desenvolvido nas unidades socioeducativas,
focando a solução dos conflitos encontrados no dia a dia institucional, a
integração das equipes e o desenvolvimento de competências para o
enfrentamento das tensões do trabalho.
      Propõe-se a contratação de empresa especializada na área de
desenvolvimento de equipes e de gestão de pessoas ou em educação
em direitos humanos, a fim de realizar intervenções grupais destinadas a
servidores da socioeducação.
     Público-Alvo: servidores lotados nos Centros de Socioeducação e
Casas de Semiliberdade localizados nos municípios de Londrina,
Cascavel, Curitiba e Região Metropolitana (Fazenda Rio Grande,
Piraquara e São José dos Pinhais).
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundo Estadual para a Infância e
Adolescência – FIA
VALOR DELIBERADO: R$ 652.500,00

     O Seminário proporcionou a discussão das ações pertinentes à
PNAISARI (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos
Adolescentes em Conflito com a Lei), e foi promovido pelo GTI (Grupo de
Trabalho Intersetorial) do município de Toledo, com recursos do incentivo
federal/estadual devido a habilitação desse município nessa política. A
habilitação se deu mediante elaboração e aprovação do Plano Operativo
Municipal (POM). O evento contou com cerca de 250 participantes,
incluindo profissionais das Unidades Socioeducativas.
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1. Integrar a equipe de cada Unidade;
2. Criar um espaço para que a equipe possa discutir e administrar
conflitos interpessoais relacionados ao trabalho;
3. Trabalhar as funções profissionais, suas interfaces e seus limites;
4. Promover discussões sobre posturas éticas;
5. Discutir a atuação interdisciplinar;
6. Oferecer espaço para trabalhar sentimentos de frustração e angústia,
relativos ao trabalho;
7. Dar subsídios para os servidores manejarem o estresse.

Objetivos Específicos:

        A metodologia de trabalho para cumprimento dos objetivos será a
aplicação de intervenções grupais e/ou práticas restaurativas, que
ocorrerão quinzenalmente para cada grupo de até 25 pessoas,
considerando que as unidades apresentam grande quantitativo de
servidores. Para o desenvolvimento de atividades e especificidade de
cada unidade socioeducativa, algumas serão divididas em grupos
menores. As intervenções grupais e/ou práticas restaurativas ocorrerão
no interior dos Centros de Socioeducação contemplados ou em locais
disponibilizados pela empresa contratada.
      Durante o ano de 2019, houve necessidade de se readequar o Termo
de Referência do projeto, conforme nova determinação da PGE, sendo
que em junho o projeto foi licitado, e agora aguarda-se o
descontingenciamento das medidas de combate ao COVID para início
das atividades propostas.

1. Qualificar o atendimento socioeducativo com o objetivo de propiciar
aos servidores melhor integração, na perspectiva de garantir eficácia no
desempenho de suas funções com a construção de um modelo de ação
institucional, que possibilite a integração de equipe de cada unidade
socioeducativa, fortalecendo as relações intra e interpessoais,
aprimorando a comunicação em todos os níveis.

Objetivo Geral:
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   O Projeto CIDADANIZARTE foi inicialmente pensado e executado
diretamente com os adolescentes em situação de conflito com a lei,
compreendendo a realização de uma série de oficinas com estes
adolescentes, efetivadas pelos  Institutos Aurora e Mais Cidadania e
também pela Universidade Federal do Paraná. Os Institutos e seus
parceiros realizaram ações de sensibilização e conscientização dos
adolescentes por meio de rodas de conversa, práticas restaurativas e
atividades lúdicas que despertam a percepção de sua condição pessoal
e social, bem como sobre as dificuldades e oportunidades da vida.
     Este projeto envolve, necessariamente, uma educação compreensiva,
no sentido de ser compartilhada entre todos os envolvidos e de atingir
tanto a razão quanto a emoção, na perspectiva de assegurar o princípio
da dignidade humana. Neste sentido, pretende-se fortalecer o viés
humanista e de responsabilidade social inerentes ao exercício da
cidadania ativa e solidária.
      O Projeto foi desenvolvido com êxito desde 2017 e consolidou-se em
2018, obtendo resultados positivos, conforme relatado pelas unidades
que o receberam.
     Entretanto, percebeu-se a necessidade de estabelecer maior sinergia
entre as práticas das referidas oficinas e as equipes da secretaria
responsável que mantém contato cotidiano com os jovens, além de
manter presente nas unidades as discussões e as práticas do Projeto.
    Assim sendo, concretizou-se a proposta de um treinamento inicial
para os servidores que estão mais diretamente em contato com os
adolescentes que se encontram cumprindo medidas socioeducativas
nas Unidades do DEASE de Curitiba e Região Metropolitana.

     O projeto “CIDADANIZARTE – Educação e Cidadania” foi elaborado
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do
Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), em parceria com o
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do
Adolescente e da Educação (CAOPCAE/MPPR), a Secretaria de Estado
da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU), atualmente SEJUF, a
Universidade Federal do Paraná (UFPR), mediante projeto de extensão
do Curso de Direito, o Instituto Mais Cidadania, o Instituto Aurora e a Cia
Essencial Teatro.

PROJETO CIDADANIZARTE
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VISITA ÍNTIMA

      A educação sexual e reprodutiva de adolescentes se constitui em
direito fundamental, previsto nas políticas de saúde, educação e
assistência. A Lei 12.594/2012 que institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE), estabelece em seu art. 68 que “é
assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em
união estável o direito à visita íntima”. (BRASIL, 2012)
     Cabe destacar que a política de atendimento socioeducativo,
enquanto política pública, deve estar atrelada ao Sistema de Garantia de
Direitos (SGD) e garantir ao adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa, dentre outros, o direito a visita íntima favorecendo, assim,
a manutenção e o fortalecimento das relações afetivas e a convivência
familiar.
     A visita íntima é compreendida como mais que um direito garantido
em Lei. Ela apresenta-se, acima de tudo, como atividade de caráter
fundamental que garante continuidade e fortalecimento dos laços
familiares e afetivos, contribuindo para o alcance dos objetivos da
Medida Socioeducativa e diminuição do sofrimento psíquico do
adolescente, decorrente da privação de liberdade. Para além da garantia
do direito ao exercício da sexualidade, este projeto visa favorecer a
convivência afetiva, ou seja, visa a criação de um espaço onde os(as)
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação
e esposo(a) ou companheiro(a) possam ter momentos de intimidade,
preservando e fortalecendo os vínculos familiares caracterizados antes
da medida de internação. Desta forma, a visita íntima não deve ser
concebida como um benefício ao adolescente, mas como uma forma de
garantir e fortalecer estes vínculos.

  Assim sendo, concretizou-se a proposta de um treinamento inicial para
os servidores que estão mais diretamente em contato com os
adolescentes que se encontram cumprindo medidas socioeducativas
nas Unidades do DEASE de Curitiba e Região Metropolitana.
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      Assim sendo, ao passo em que se pensa o acesso ao direito à visita
íntima, o projeto-piloto em questão pretende articular com a equipe
multidisciplinar do CENSE São Francisco o manejo junto aos
adolescentes de conteúdos como saúde sexual e reprodutiva,
paternidade/maternidade responsável, planejamento familiar, entre
outros tópicos essenciais à temática dos direitos sexuais e reprodutivos      
      Com o entendimento de que os vínculos afetivos e familiares devem
ser mantidos e respeitados, justificamos o projeto-piloto da visita intima
para os socioeducandos do CENSE São Francisco, reafirmando o lugar
do adolescente em nossa sociedade, como um sujeito de direitos.
Pretende-se que essa experiência possa servir como referência para a
execução da política da visita íntima nas unidades socioeducativas do
Estado do Paraná.
      Para tanto, foram realizadas reuniões junto a equipe do CENSE São
Francisco e junto a rede municipal de saúde do município de Piraquara,
para sensibilização e construção do projeto, intitulado “Visita Íntima: Da
Garantia de Direitos ao Fortalecimento de Vínculos e Vivências Afetivas”.
      A Portaria que referendará o projeto-piloto encontra-se em fase de
ajustes e tramitação para aprovação e consequente publicação.

JUNHO PARANÁ SEM DROGAS

      O Junho Paraná Sem Drogas é um projeto previsto pela Lei n° 19.121
de 11 de Setembro de 2017, que estabelece o desenvolvimento de
atividades durante o mês de junho pelo Estado do Paraná, e representa
um grande avanço para a construção de redes comunitárias de
prevenção ao uso abusivo de drogas. O dia 26 de junho, data em que se
comemora o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de
Drogas, foi instituído pela Organização das Nações Unidas – ONU na
ocasião em que se aprovou o Plano Multidisciplinar Geral sobre
Atividades Futuras de Luta contra o Abuso de Drogas.
      No estado do Paraná, o "Junho Paraná sem Drogas" é uma iniciativa
do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (CONESD/PR)
com o apoio do Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre
Drogas (DEPSD/PR).
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      Em virtude da relevância pública do trabalho do CENSE com os
adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, as unidades
socioeducativas foram orientadas tanto no ano de 2019, quanto no ano
de 2020 a desenvolver ações abordando a temática das drogas durante
o mês de junho, cumprindo desta maneira com o exposto nos
documentos que regem o trabalho socioeducativo como Estatuto da
Criança e do Adolescente, SINASE, Plano Decenal da Socioeducação,
dentre outros.
      O objetivo desta Campanha é promover e intensificar a discussão,
reflexão e a integração do trabalho desenvolvido pela rede (unidades
socioeducativas, prefeituras, universidades, sociedade civil, etc) em
relação à prevenção ao uso/abuso de drogas.
      Desta feita, foram sugeridas a realização de rodas de conversa e
outras ações envolvendo a família e a rede de atendimento a fim de
debater a temática das drogas, os problemas que as drogas podem
causar, o acesso aos tratamentos e as leis que protegem o usuário e sua
família. Da mesma maneira sugerimos a realização de atividades
culturais, como amostras de conteúdos cinematográficos, teatros, dentre
outras intervenções junto aos adolescentes e familiares.

CAMPANHAS DE SAÚDE

       Durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro, em prol das
Campanhas de Saúde dedicadas a prevenção ao suicídio, câncer de
mama/colo do útero e câncer de próstata, respectivamente, o
DEASE/SEJUF solicitou às equipes dos Centros de Socioeducação
(CENSE's) e Casas de Semiliberdade que desenvolvessem, a partir de
ações intersetoriais, atividades educativas relacionadas a estas
Campanhas. Para além do destaque à causa, o Setembro Amarelo, o
Outubro Rosa e o Novembro Azul tiveram como foco o desenvolvimento
de ações que envolvessem e estimulassem os adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas, assim como seus familiares e
os servidores das Unidades Socioeducativas, quanto ao autocuidado e a
valorização/qualidade de vida, ou seja, a dedicar mais atenção à saúde
de forma integral, pois a prevenção ainda é o melhor remédio.
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      Com o objetivo de desenvolver ações voltadas à saúde mental do
trabalhador do Sistema de Socioeducação do Paraná, tendo em vista a
constatação de sofrimento e adoecimentos dos servidores,
especificamente dos agentes da socioeducação, foi estabelecida
parceria com o Departamento de Psicologia da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), para a realização de um projeto-piloto em uma das
unidades, a constar, o Centro de Socioeducação (CENSE) Curitiba, e
após avaliação do processo pretende-se discutir a ampliação das ações
para outras unidades, bem como discutir as políticas de saúde mental
dos servidores na esfera pública estadual.

PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR
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Fevereiro de 2019 – Seleção da equipe de estagiários do curso de
Psicologia/UFPR. Foram selecionados 3 alunos para o estágio
obrigatório, e 1 aluna para estágio remunerado
Fevereiro a maio de 2019 – Treinamento da equipe Estudo do
diagnóstico realizado pela equipe 2018 apresentado ao CENSE
Curitiba;
Estudo de documentos relacionados à socioeducação e
disponibilizados publicamente:
Cadernos de Socioeducação; Editais de concurso; Normas de
Progressão, Aposentadoria, entre outros;
Análise de Documentos Institucionais, conforme disponibilizados pela
instituição, exemplo: planilha de quadro de funcionários, dinâmica de
controle sobre faltas e afastamentos;
perícias realizadas;
Pesquisa e estudo de técnicas de atendimento psicológico individual
em instituições de trabalho;
Pesquisa e estudo de técnicas de atendimento psicológico em grupo
em instituições de trabalho;

      O Projeto-piloto teve início através da parceria entre a Divisão de
Saúde do DEASE/SEJUF e o Departamento de Psicologia da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), através das professoras, Doutora
Elaine C. S. Ragnini e Camila Brüning, que, por intermédio das disciplinas
de Estágio Específico em Psicologia e Trabalho I e II, ministradas pelas
referidas professoras, tornou-se um Projeto de Pesquisa, intitulado
“Trabalho, Organizações e Subjetividade: Trabalho e Subjetividade na
Socioeducação”.
       Durante o ano de 2018 a equipe de estagiários, sob a supervisão
direta das professoras supracitadas, realizou uma aproximação junto aos
servidores do CENSE Curitiba, unidade do DEASE que foi escolhida para
receber tal intervenção. À época, realizou-se o levantamento das
demandas da organização, que se deu através da realização de
entrevistas, de forma voluntária, com representantes das áreas
responsáveis pela gestão de pessoas e com os demais servidores da
instituição.

      As atividades realizadas ao longo do ano de 2019 foram as seguintes:
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Pesquisa e estudo de práticas de gestão de segurança e saúde no
trabalho;
Fevereiro e novembro de 2019 – Visita Técnica em Grupo ao CENSE,
com a presença de equipe multidisciplinar e das 2 professoras-
orientadoras do estágio (foram realizadas 2 visitas técnicas em 2019);
Fevereiro a dezembro de 2019 – Participação semanal em grupo de
supervisão com duração média de 2 horas para a discussão do caso:
Definições das estratégias de intervenção a serem realizadas no
CENSE Curitiba, desenho da comunicação interna dessas ações.
Foram delimitadas 3 formas de intervenção em saúde do trabalho: i.
Atendimentos Individuais, que estão sendo chamados de “Escuta do
Servidor do CENSE Curitiba”; ii. Oficinas em Grupo, que estão sendo
chamadas de “Oficina de Saúde e Trabalho com os Servidores do
CENSE Curitiba - OfiCENSE”; iii. Sistematização de informações de
saúde e segurança no trabalho.
Maio a julho de 2019 – Permanência da equipe de estagiários na
instituição por pelo menos 1 período de 6 horas diárias,
disponibilizando horários para atendimentos/escutas individuais;
Realização de entrevistas individuais para coleta de informações
sobre a organização para construção de relatório organizacional;
Realização de negociações junto à direção para apresentação e
autorização das formas de intervenção propostas, definições de
cronograma e de local de realização das atividades;
Realização de rodadas de apresentações em grupo
operacionalizadas pela direção, pela equipe técnica e pela equipe
de professores em que os estagiários apresentaram o objetivo do
trabalho no CENSE, bem como as 3 formas de intervenção que estão
sendo disponibilizadas. Nessas rodadas de apresentação os
estagiários se apresentaram e buscaram conhecer os servidores do
CENSE;
Apresentações informais, buscando conversar com os servidores em
seus momentos de intervalo, por exemplo na copa e nos corredores,
ou em conversas informais quando a oportunidade se apresenta.
Aqui a ideia é novamente divulgar o objetivo do trabalho da equipe
de psicologia no CENSE Curitiba e as 3 formas de intervenção que
estão sendo disponibilizadas, bem como os estagiários se
apresentarem e buscarem conhecer os servidores do CENSE;
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Participação em atividades do cotidiano institucional, tais como:
apresentação dos adolescentes sobre diferentes tipos de
religiosidades e a importância do respeito pela diferença organizado
pelos professores do CENSE Curitiba; grupos de discussão realizados
pelos professores, etc.
Julho de 2019 – Coleta de dados, transcrições e realização de
relatório parcial com articulação teórico-prática referente ao estágio
específico de saúde e trabalho para entrega junto às professoras-
orientadoras da UFPR;
Julho a dezembro de 2019 – Permanência da equipe de estagiários
na instituição por pelo menos 1 período de 6 horas diárias,
disponibilizando horários para atendimentos/escutas individuais, e
realizando grupos operativos:
Plantão de acolhimento individual no local: Os estagiários ficaram
disponíveis para conversar com os servidores do CENSE na sala de
atendimento familiar, realizando plantão. Ao todo foram realizados 55
atendimentos individuais. Limitações encontradas: inadequação da
sala, não garante sigilo;
Acolhimento individual na Clínica de Psicologia (CPA) da UFPR: foram
disponibilizados horários de atendimento individual no CPA/UFPR
para trabalhadores da socioeducação que não se sentiam
confortáveis com o atendimento no local de trabalho. Limitações:
deslocamentos.
Oficinas CENSE: Foram realizadas 14 oficinas de trabalho em grupo
com os servidores. Cada encontro teve duração média de 2 horas e
ocorreu a cada 15 dias. Foram formados 2 grupos, conforme interesse
e disponibilidade dos trabalhadores do CENSE Curitiba. O Grupo A:
em sua maioria agentes, contou com em média 7 participantes por
encontro. O Grupo B: em maioria professores, contou em média com
a presença de 9 participantes por encontro.
Novembro de 2019 – realizada reunião de devolutiva das atividades
do ano junto à direção e servidores do CENSE Curitiba.
Dezembro de 2019 – Coleta de dados, transcrições e realização de
relatório final com articulação teórico-prática referente ao estágio
específico de saúde e trabalho para entrega junto às professoras-
orientadoras da UFPR.
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A continuidade das atividades já realizadas;
A ampliação dos trabalhos para mais um CENSE em Curitiba ou
Região Metropolitana;
A criação e o desenvolvimento de uma rede de professores e
pesquisadores de Psicologia no interior do Estado do Paraná para o
desenvolvimento das ações em Saúde do Trabalhador em outras
Unidades Socioeducativas do Estado. Para tanto, tem sido realizados
contatos com professores pesquisadores da UEL, UEM e
UNICENTRO, dentre outras Instituições de Ensino Superior;
O desenvolvimento de um projeto para organização das informações
gerenciais e ocupacionais relativas à saúde do trabalhador e o
consequente desenho de uma proposta de política e práticas de
intervenção em Saúde Mental e Trabalho para os servidores do
Sistema de Socioeducação do Paraná.

Receptividade:

      Houve considerável procura por parte dos servidores em relação ao
serviço disponibilizado para escuta individual (55 atendimentos). Os
atendimentos ocorreram em sua maioria em formato flexível, desde
atendimento de poucos minutos, “desabafos” e conversas em áreas
comuns na instituição. Houve a demanda pelo atendimento tradicional,
no formato de consulta de uma hora apenas em poucos casos (8
atendimentos no total), sendo trazida a demanda para que fossem
realizados em outro local que não no próprio CENSE;
      As OfiCENSE tiveram boa receptividade (2 grupos com cerca de 7 a 9
pessoas cada, com encontros quinzenais), e o público se manteve
constante ao longo da realização de todo o trabalho. Houve uma
demanda por parte dos servidores de que fossem mantidos os
encontros dos grupos, com a possibilidade de abertura para novos
entrantes e oferta de OfiCENSE em outros horários/dias para poder
atender diferentes turnos.
      Outrossim, e com vistas a ampliar o projeto para as demais unidades
socioeducativas do DEASE, para que se efetive enquanto política
pública, e inovadora no âmbito do Estado do Paraná, vislumbra-se
enquanto propostas para 2020, após as medidas de
descontingenciamento para enfrentamento da COVID 19:
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      O Chefe do DEASE Coronel David Antônio Pancotti participou de
todas as reuniões do FONACRIAD realizadas em 2019, com
periodicidade bimestral, a partir do mês do mês de maio/2019. O
Fonacriad é um espaço de diálogo entre os dirigentes das entidades
gestoras de Atendimento Socioeducativo no Brasil, e a importância
desta interação com outros estados foram fundamentais para fortalecer
e qualificar nossas ações e diretrizes nas Unidades Socioeducativo do
Estado. Durante os Fóruns foram de debatidos temas importantes para a
socioeducação, como as análises de conjuntura do cenário
socioeducativo nacional; central de vagas nas unidades socioeducativas;
formação inicial e continuada pela Escola Nacional de Socioeducação,
além de outras ações para o fortalecimento e qualificação da política
socioeducativa em todo Brasil.

PARTICIPAÇÃO FÓRUM NACIONAL DE DIRIGENTES
GOVERNAMENTAIS DE ENTIDADES EXECUTORAS DA POLÍTICA DE
PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE (FONACRIAD):

      Os encontros reuniram além dos gestores dos sistemas
socioeducativos dos estados e do Distrito Federal, gestores da
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da
Coordenadora Nacional do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase).
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      Em virtude da relevância pública do trabalho do CENSE com os
adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, as unidades
socioeducativas foram orientadas tanto no ano de 2019, quanto no ano
de 2020 a desenvolver ações abordando a temática das drogas durante
o mês de junho, cumprindo desta maneira com o exposto nos
documentos que regem o trabalho socioeducativo como Estatuto da
Criança e do Adolescente, SINASE, Plano Decenal da Socioeducação,
dentre outros.
      O objetivo desta Campanha é promover e intensificar a discussão,
reflexão e a integração do trabalho desenvolvido pela rede (unidades
socioeducativas, prefeituras, universidades, sociedade civil, etc) em
relação à prevenção ao uso/abuso de drogas.
      Desta feita, foram sugeridas a realização de rodas de conversa e
outras ações envolvendo a família e a rede de atendimento a fim de
debater a temática das drogas, os problemas que as drogas podem
causar, o acesso aos tratamentos e as leis que protegem o usuário e sua
família. Da mesma maneira sugerimos a realização de atividades
culturais, como amostras de conteúdos cinematográficos, teatros, dentre
outras intervenções junto aos adolescentes e familiares.

Pelo menos uma vez a cada trimestre no ano de 2019 o Departamento de
Atendimento Socioeducativo – DEASE realizou reunião de trabalho, com
os 27 diretores dos Centros de Socioeducação e Casa de Semiliberdade
do Paraná, para fortalecer e estruturar demandas do Sistema
Socioeducativo do Paraná. Em 2020 após o início das medidas de
enfrentamento à COVID 19 estas reuniões passaram a ser realizadas
semanalmente, via online. Durante os encontros foram debatidas
questões técnicas e demandas operacionais para o melhor
desenvolvimento das atividades socioeducativas, com padrão de
qualidade pedagógica, saúde e segurança.

REUNIÕES DE TRABALHO TRIMESTRAL COM GESTORES DAS
UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS:
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PROJETO APROXIMANDO FAMÍLIAS:

     O programa socioeducativo desenvolvido pelo Centros de
Socioeducação e Casas de Semiliberdade no Estado do Paraná, tem
como centralidade a família enquanto fonte real de proteção social do
adolescente em conflito com a lei, apontando estratégias de formação
de sujeitos políticos, inseridos na esfera movimentalista e nas políticas
públicas estatais.
      A concepção de família, considerada na proposta pedagógica das
Unidades Socioeducativas, refere-se tanto à biológica quanto a
colaterais com quem o adolescente possua vínculos afetivos, bem como
companheira e filhos (quando houver). Destaca-se que no processo
socioeducativo as Unidades buscam reforçar e fortalecer os laços
afetivos familiares e facilitar sua participação no processo
socioeducativo, no sentido de dar suporte emocional ao adolescente
que busca traçar uma nova trajetória de vida. A família, conjuntamente
com os agentes institucionais e o adolescente, firmam compromissos,
no sentido de oferecer contrapartidas de estímulo, endosso e suporte
necessários ao alcance das metas definidas no PIA.
      Nesta esteira, o projeto Aproximando Famílias possibilita intensificar a
convivência familiar e comunitária dos adolescentes, vindo de encontro
ao preconizado no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
– PNCFC.



     O CEDCA aprovou o recurso para o Projeto Aproximando Famílias
através da deliberação no 005/2019, no valor de R$432.000,00, no
entanto este recurso só foi disponibilizado no final de setembro de 2019.
Dessa forma desde a abertura do orçamento do Estado até o final de
setembro de 2019 o Projeto foi custeado com recursos do Tesouro.
      Ao longo da execução deste programa, foram realizados
desembolsos mensais de recurso que permitiram a disponibilização de
passagens para uma visita mensal, de um familiar dos adolescentes
internos dos CENSEs, enquanto nas Casas de Semiliberdade, por conta
de características próprias da medida, foi facultado ao adolescente ir até
seu município de origem visitar sua família, fazendo 2 viagens no mês.
     A tabela abaixo demonstra como o Projeto foi financiado durante o
ano de 2019, com recursos do Tesouro e do FIA

     Considerando que os recursos disponibilizados pelo FIA não foram
integralmente utilizados restou um saldo de 2019, que estava
empenhado e que está sendo utilizado no exercício de 2020, conforme
demonstrado na tabela abaixo:

      Ao todo foram realizadas 1161 viagens com os recursos do programa,
e o saldo está sendo utilizado neste ano, sendo que ao seu término o
Estado voltará a financiar as passagens
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     Justifica-se que a sobra de recursos ocorreu por dois motivos
principais: a demora na tramitação do protocolo, tendo em vista os
ajustes que foram necessários nos trâmites processuais devido criação
da SEJUF, com a extinção da SEDS e SEJU, e também porque se tinha a
expectativa da inauguração no ano de 2019 de duas novas Unidades de
Internação: CENSE de Toledo e CENSE Piraquara e da Casa de
Semiliberdade de Toledo, o que acabou não se efetivando.
       Importante salientar que a maior parte das famílias de adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas vivencia condições
concretas de vida que incluem acesso precário aos direitos sociais
básicos, e uma série de problemáticas relacionadas a tal precarização,
assim o Projeto Aproximando Famílias é de grande relevância e
importância para o trabalho desenvolvido pelas equipes
multiprofissionais das Unidades no que se refere ao processo
interventivo na dinâmica doméstica dos socioeducandos.
      O recurso disponibilizado além de facilitar as visitas familiares
propriamente ditas, ajudando-as a se fazer presente e participativa no
processo socioeducativo desenvolvido junto aos adolescentes, sem
onerar o já escasso orçamento que dispõe, possibilita que nestes
momentos a equipe técnica realize os atendimentos dos familiares, quer
seja de forma individual ou em grupo, potencializando-os para o
enfrentamento dos problemas e sofrimentos vivenciados.
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      A manutenção e o suprimento das Unidades socioeducativas são
necessários em vários aspectos e é responsabilidade do Poder
Executivo. As aquisições de equipamentos e insumos de consumo diário
dos adolescentes em atendimento, o andamento das aquisições e o
recebimento e a entrega dos materiais são acompanhados pela Divisão
Administrativa do DEASE.
       Estas compras públicas ocorrem por meio de dispensas de licitação,
licitações próprias da SEJUF, licitações realizadas pela SEAP e adesões
às atas de preços registrados. O princípio da economicidade e da
eficiência são sempre observados na aquisição de materiais e insumos,
bem como a especificação de materiais é bastante detalhada para que
tenham maior qualidade, frente ao valor investido, proporcionando assim
a aquisição de bens mais duráveis.
      Os equipamentos e materiais solicitados devem obedecer às normas
e padrões de qualidade e avaliações de conformidade nacionais. No
caso de equipamentos eletroeletrônicos, devem conter Selo Procel de
Economia de Energia e todos devem possuir certificado de regularidade,
emitidos pelo INMETRO e seguir as diretrizes de segurança da ABNT.
Garantindo assim a aquisição de produtos seguros, de maior qualidade e
resistência. A garantia dos materiais permanentes e a validade dos
materiais de consumo deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses a partir
da data de entrega.
      Para que o DEASE possa prestar um atendimento de qualidade faz-
se necessária a aquisição de uma ampla variedade de materiais que
visem proporcionar condições adequadas aos adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa.
      Os quantitativos discriminados nas compras são definidos a partir de
solicitações realizadas pelas Unidades Socioeducativas à Divisão
Administrativa, de consultas diante das necessidades e para o
suprimento do almoxarifado central, considerando a distribuição,
conforme solicitação, pelo período de um ano. As Unidades possuem
diferentes estruturas arquitetônicas e distribuição de espaços, de acordo
com a capacidade instalada para atendimento de adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa por esse motivo não são todos
os itens, nem todas as mesmas especificações que atendem a todos da
mesma maneira.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS
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       Registre-se ainda, que as unidades são constantemente fiscalizadas
por agentes do Ministério Público e do Poder Judiciário e que a ausência
de tais materiais, pode contribuir para o desencadeamento de tumultos
e motins realizados pelos adolescentes.
      Neste relatório está expresso o resumo das ações desenvolvidas
pela Divisão administrativa no período de janeiro de 2019 a maio de
2020.

Das Aquisições de Materiais de Consumo

      Divisão Administrativa, em parceria com as Unidades Socioeducativas
e sob a supervisão da chefia do DEASE elaborou uma planilha de média
de consumo anual dos produtos mais consumidos, e que chamamos de
itens essenciais, como vestuário, materiais de higiene e limpeza, material
escolar entre outros. Esta planilha orienta as compras, de forma que o
almoxarifado central esteja sempre abastecido, as Unidades não fiquem
desguarnecidas de itens básicos e garantem aquisições mais
responsáveis, vez que os recursos investidos são públicos e há
necessidade de transparência nos atos praticados pelos servidores
públicos envolvidos em todos os processos.
      A aquisição de uniformes, roupas e calçados em enxovais de inverno
e de verão, é realizada bianualmente e os quantitativos visam o
atendimento das necessidades dos adolescentes, com a montagem de 3
kit’s para cada, sendo um em uso, um em processo de higienização e um
para troca. Considera ainda um estoque local mínimo para eventuais
substituições e uma margem de segurança, que fica acondicionada no
almoxarifado central da SEJUF, prevê a troca semestral, conforme
durabilidade e desgastes naturais. Os referidos kits são compostos por:
Camisetas mangas curtas, mangas longas e regatas. Cuecas,
calcinhas, meias e tops. Bermudas. Calças e blusas de moletom.
Conjuntos de agasalho. Jaquetas. Conjuntos para prática de esportes.
Tênis e chinelos. Os contratos formalizados somam o montante de R$
1.201.172,04 investidos pela SEJUF.
      Solicitamos adesão a uma ata de registro de preços da SEAP, para
aquisição de materiais esportivos, bolas, redes e jogos, para a oferta
do direito ao esporte e lazer. O contrato foi firmado no valor de R$
702.869,20.
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      Os colchões utilizados pelos adolescentes em atendimento nas
Unidades também fazem parte do planejamento de compras da pasta
para o suprimento dos espaços. Os produtos são adquiridos compostos
por materiais específicos, antichamas e antimofo o que permitem maior
salubridade e redução de possíveis intercorrências no ambiente de
segurança das Unidades Socioeducativas. Os colchões são substituídos
nos Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade de todo o
Estado semestralmente. Neste período, visando o suprimento das
Unidades foi providenciada a aquisição de 5.000 (cinco mil) colchões,
tem o valor de R$ 973.080,00.
      Buscou-se, com aquisição de materiais de consumo, os insumos para
a conservação dos espaços administrativos, de convívio e da área de
segurança das Unidades Socioeducativas. Dentre os itens adquiridos
neste período houve materiais de limpeza (equipamentos e produtos);
itens descartáveis de cozinha, utensílios de cozinha que são utilizados
por servidores e adolescentes como, pratos, talheres e xícaras. Também
panos de copa e para a limpeza do chão dos espaços. Para melhor
organização dos materiais que são encaminhados às Unidades foram
compradas caixas plásticas. Aos almoxarifados locais, para melhor
armazenamento dos materiais adquirimos pallets, garantindo assim
maior segurança nos ambientes. Para a utilização dos servidores da
manutenção foram comprados EPIs de segurança como botas, luvas e
óculos de proteção. Dentro da gama de produtos e materiais essenciais
que abastecem as Unidades estão os materiais de higiene dos
adolescentes como sabonetes, creme e escova dental, hastes
flexíveis, aparelhos de barbear, máquinas de cortar cabelo, entre
outros. Esses itens totalizam o investimento de R$ 985.513,68.
      A necessidade de materiais de uso nos alojamentos passa pela
aquisição de itens de cama e banho, além dos colchões, já referidos,
há a compra de toalhas de banho, de rosto, lençol, fronhas e
cobertores. Isso totaliza o montante de R$ 197.709,40.
      A oferta da Educação Básica nas Unidades Socioeducativas é
formalizada através de Termo de Cooperação Técnica n° 3720160013
entre Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e a Secretaria da
Educação. 
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      O item 2.2, do referido Termo, dispõe que cabe à SEJUF “providenciar
todo o material escolar e de expediente necessário ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas e administrativas” e, portanto, a
disponibilização dos materiais escolares, torna-se imprescindível para o
desenvolvimento das atividades educacionais ofertadas nas Unidades
Socioeducativas do Estado. A aquisição de materiais escolares totalizou
o valor de R$ 62.002,50.

Das Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes

       As Unidades Socioeducativas são providas de aparelhos
televisores, que auxiliam os profissionais no desenvolvimento de
atividades, são utilizados para entretenimento, diversão e informação,
com atividades propostas e acompanhados pelas equipes no contra
turno do cronograma de atividades de rotina da Unidade,
oportunizando que os adolescentes passem menos tempo nos
alojamentos e ampliem o desenvolvimento através de atividades
lúdicas e de lazer. Para tanto foi realizada a aquisição de 150 aparelhos
televisores, no valor de R$ 235.458,00.
      Para o espaço administrativo, foi realizada a aquisição de 30
fragmentadoras de papel, por conta dos diversos documentos sigilosos
que tramitam na Direção e na equipe técnica das Unidades
Socioeducativas, inclusive documentos que tramitam em segredo de
justiça e não podem ser descartados sem a devida destruição. Bem
como de 22 estufas desumidificadoras de papel. A utilização deste
equipamento proporcionará maior durabilidade das impressoras,
ocasionando a secagem dos papéis antes de serem impressos,
evitando o atolamento das máquinas. O montante destas aquisições
foi de R$ R$ 37.441,00.
      Visando a reestruturação dos espaços administrativos foi firmado
contrato, após adesão à ata de registro de preços, para aquisição de
mobiliário de escritório (mesas de trabalho e de reunião, armários e
gaveteiros, no valor de 617.234,80.
      Para organização dos espaços dos almoxarifados locais, despensas,
bibliotecas e arquivos, foi solicitada a aquisição de 500 (quinhentas)
estantes de aço. No valor contratual de R$ 273.566,00.
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      Como os adolescentes passam grandes períodos em atendimento,
ressalta-se a necessidade da oferta de banho (quente) especialmente
nos meses de inverno, cumulativo à oferta de bons hábitos de higiene,
evitando doenças e agindo na promoção da saúde. Estas ações
caracterizam uma ação que contribui para o desenvolvimento pessoal e
social dos adolescentes que cumprem medida de internação, internação
provisória e semiliberdade.
       A aquisição de chuveiros e aquecedores de passagem visa, neste
período, no valor de R$ 179.066,00, suprir o estoque no almoxarifado
central, bem como atender às demandas das Unidades Socioeducativas
do DEASE, por serem itens essenciais para o estabelecimento da rotina
socioeducativa nas Unidades. 
      Outros materiais de segurança como lanternas, cadeados e
detectores de metal são utilizados constantemente em situações de
rotina das unidades, envolvendo procedimentos de segurança próprios
da socioeducação que trabalha diuturnamente com ambientes de
privação e restrição de liberdade, bem como em situações de crise que
podem ser deflagradas nesses mesmos espaços.
      Dentre os procedimentos básicos de segurança preventiva de um
centro de socioeducação está a ronda noturna e para sua eficaz
execução e segurança da unidade socioeducativa faz-se necessário o
uso de lanternas pelos agentes de segurança socioeducativo. 
      No que tange aos detectores de metais portáteis modelo raquete,
eles serão utilizados com a finalidade de encontrar objetos metálicos
que possam causar algum dano à integridade dos adolescentes sob
custódia do DEASE, comunidade socioeducativa, visitantes e familiares.
      Estes detectores de escaneamento corporal e em objetos como
colchão, podem ser locomovidos de lugares constantemente e
manuseado a mão, facilitando o trabalho do agente de segurança
socioeducativa. A função destes detectores de metais é de revistar
individualmente as pessoas que passam por um determinado local no
centro de socioeducação, esquadrinhando todo o corpo do indivíduo na
procura de itens proibidos que possam manifestar perigo aos
adolescentes, comunidade socioeducativa, visitantes e familiares. Eles
são comumente utilizados nos aeroportos, penitenciárias, fórum, boates,
eventos esportivos, shows, escolas, terminais de ônibus e outros locais
de fluxo de pessoas que exigem alguma ação de segurança. 
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      A aquisição de bebedouros faz-se necessária tendo em vista as altas
temperaturas que são percebidas na maior parte do ano em algumas
regiões do Estado do Paraná, a importância da hidratação do corpo a
servidores e adolescentes durante a realização das atividades
propostas. Com estes materiais foi investido neste período o valor de
R$ 30.140,00.
      A aquisição de equipamentos de conservação e manutenção, se faz
necessária para algumas Unidades que dispõe de terreno de grande
expansão, sendo necessária a aquisição do equipamento para
proporcionar a manutenção de áreas verdes e pátios. Na impossibilidade
de se fazer a conservação gera prejuízos e riscos pela proliferação de
pragas nos espaços da área de segurança. Frente a isso foi feito o
investimento em aspiradores de pó, roçadeiras, lavadoras de alta
pressão, escadas, carrinhos de transporte, furadeiras no valor de R$
80.328,15.
      A aquisição de ventiladores e aparelhos de ar condicionado faz-se
necessária tendo em vista as altas temperaturas que são percebidas na
maior parte do ano em algumas regiões do Estado do Paraná. Afetando
sensivelmente a saúde e o desempenho dos profissionais que atuam
nas Unidades e dos adolescentes em atendimento, na realização das
atividades propostas. Além disso, diversos espaços contam com
aparelhos eletrônicos, ligados por longos períodos, o que contribui
para a elevação do calor, podendo ocasionar depreciação dos bens.
Estas aquisições totalizam o valor de R$ 99.255,05.
      Buscando aparelhar as cozinhas e copas das Unidades, embora a
alimentação seja fornecida por empresa terceirizada, os servidores, que
não tem direito à alimentação fornecida pela empresa contratada, fazem
uso dos espaços de copa e cozinha para acondicionamento e
aquecimento de seus alimentos. Os equipamentos também são
utilizados para o desenvolvimento de atividades com os adolescentes,
necessitando dos itens solicitados. Ademais, alguns equipamentos em
funcionamento nas Unidades estão em situação precária, obsoleta,
necessitando substituição. Para isso foi concluída a aquisição de 20
fogões, no valor de R$ 21.941,00.
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      A aquisição de veículos possibilitou a renovação da frota oficial, que
tem o objetivo de preservar a segurança dos servidores e dos
adolescentes que cumprem Medida Socioeducativa de Internação,
Internação Provisória e Semiliberdade em Centros de Socioeducação e
Casas de Semiliberdade do Estado do Paraná. Além de oportunizar
economia com manutenção veicular e propiciar melhor condição de
trabalho aos servidores. Nesse sentido foram adquiridos com recursos
do Tesouro do Estado 40 veículos hatch, no valor de R$ 1.567.864,80.
      Os veículos são importantes ferramentas na rotina da Unidade pois,
como citado, possibilitam a movimentação célere, o cumprimento mais
eficaz das rotinas programadas, podendo também, reduzir gastos com
manutenções por já possuírem quilometragem elevada e,
consequentemente, necessitarem frequentemente de manutenções,
sem contar o consumo de combustível visto que a frota não é
totalmente renovada há muitos anos. Assim, com recursos do programa
Paraná Seguro – BID foram também adquiridos e direcionados às
Unidades Socioeducativas mais 34 veículos sedan, no valor de R$
1.437.503,00 e 12 Vans no valor de R$ 1.613.643,59.
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      A utilização de jogos de videogame representa uma forma de
diversão e lazer que traz muitos outros benefícios associados. Seu uso
tem demostrado vários tipos de estimulação aos jogadores, como a
integração dos sistemas sensoriomotor, cognitivo e psicológico e
propiciam uma atividade ocupacional (como forma de diversão e lazer).
Além disso, podemos inferir que o uso de recursos tecnológicos, atua
como forma de manutenção da saúde cognitiva, psicológica e
manutenção de habilidades motoras.
      O DEASE arrecadou em doações da Receita Federal 628 aparelhos
de vídeo game, 34 notebooks e 145 tablets que foram distribuídos às
Unidades em setembro de 2019.

Das Doações Recebidas



101

      Foi estabelecido junto ao setor de transportes do GAS da SEJUF um
cronograma de suprimento e distribuição de materiais e insumos às
Unidades. As entregas são realizadas bimestralmente e necessitam que
os estoques locais estejam atualizados nos sistemas para que haja maior
controle.
      Renovamos o contrato do serviço de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de colchões inservíveis considerando o fato de que
colchões, por motivos técnicos ou comerciais, não são recicláveis. Sua
destinação ecologicamente correta evita danos à saúde pública e
contaminação do solo.
      A coleta, separação e destinação adequada deste tipo de material
deve ser desenvolvida por empresa com estruturas adequadas para o
descarte final do produto.
      O quantitativo solicitado restringe-se a capacidade de atendimento
instalada nas Unidades, considerando que a programação de troca dos
colchões para utilização dos adolescentes em atendimento é semestral
e os colchões retirados, por se tratar de ambiente de privação de
liberdade, se tornam infectantes, após o uso.
      Estabeleceu-se no âmbito dos setores envolvidos na autorização de
viagens das Unidades uma nova resolução que regulamenta os
procedimentos necessários para a realização de viagens de
adolescentes e seus familiares, dando assim maior celeridade ao trâmite,
maior transparência e segurança no quesito de dados e informações
disponibilizadas à população, sem expor a segurança dos adolescentes
em atendimento.
      A contratação de postos de serviço terceirizados de vigilância
armada e desarmada para as Unidades Socioeducativas foi realizada
com base nas necessidades locais de cada município, por se tratarem de
ambientes de restrição e privação de liberdade, com grande circulação
de pessoas, em ambientes estruturados, organizados e que qualificam a
atenção ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa.
Nos Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade, a presença
deste profissional é uma valiosa ferramenta para a segurança preventiva,
controle de acesso e guarda patrimonial, zelando pela segurança de
servidores, adolescentes, autoridades e demais membros da
comunidade socioeducativa.

Dos Avanços
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     Outro importante avanço neste período acompanhado pela Divisão
Administrativa foi a instituição, regulamentação e emissão da Cédula de
Identidade Funcional dos Servidores da Socioeducação do Estado do
Paraná, documento que identifica o servidor ativo, com vínculo efetivo
ou temporário, que atua nos Centros de Socioeducação e Casas de
Semiliberdade. A CIF é válida em todo o território nacional, desde que
acompanhada de documento de identidade civil. A emissão contou com
dados e informações dos servidores, extraídas do cadastro no sistema
Meta4 e sistema de registro de ponto, inclusive a fotografia que permite
a sua identificação.

Das Providências Administrativas de Prevenção a COVID-19

   O DEASE tomou diversas medidas para suprimento das Unidades
Socioeducativas com insumos para a prevenção da COVID-19, desde
equipamentos de proteção individual até os saneantes para limpeza e
desinfeção das áreas comuns. Em 28/02/2020 foi solicitada a
aquisição de 1.200 frascos de 500ml de álcool em gel 70%, sendo que
a entrega foi realizada no almoxarifado central, com distribuição às
Unidades Socioeducativas no mês de março.
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      A solicitação de aquisição emergencial de insumos de prevenção
(máscara cirúrgica, gorro, avental, luvas e óculos de proteção) ocorreu
por dispensa de licitação. Iniciou-se em 19/03/2020, a entrega foi
parcelada pelo fornecedor, tendo em vista a falta do material no
mercado, está sendo efetuada no almoxarifado central desde 22/04 e
a distribuição sendo imediatamente encaminhada às Unidades.
      Os quantitativos desta aquisição, foram definidos pela Divisão de
Saúde e consideram o porte de Unidade e a capacidade de
atendimento. O valor investido foi de R$ 159.925,00.
      A presente solicitação ocorreu no início da emergência que vivemos,
e considerou quantitativos para o uso dos servidores pelo período de 60
dias. Tendo em vista a prorrogação do estado de emergência e a
necessidade de proteção a adolescentes e servidores solicitou-
se nova aquisição, para ressuprimento dos materiais, considerando
agora, o prazo de 6 meses.
     A solicitação tramita com estado de prioridade e está na fase de
coleta de orçamentos. Informou-se a necessidade nas pesquisas de
interesse SEAP/DECON, para a licitação por registro de preços e
aquisição de saneantes e esterilizantes e máscaras cirúrgicas e de
tecido. Os quais serão adquiridos assim que finalizados os respectivos
certames. Os Diretores das Unidades Socioeducativas, a partir da
articulação com parceiros locais conseguiram, por doação, o
montante de dez mil unidades de máscara, descartáveis, de TNT e de
tecido, que estão sendo utilizadas pelos adolescentes e servidores
das Unidades. Ainda, em parceria com a Defesa Civil, foi recebido da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, e destinado às
Unidades Socioeducativas dois mil litros de álcool 70% líquido, para
limpeza de superfícies. O 5o Batalhão de Suprimento do Exército
Brasileiro ofertou a doação de 272 frascos de 500ml de álcool em gel.
As Unidades Socioeducativas possuem, por meio da Resolução n°
151/2019, acesso a recursos oriundos do Fundo Rotativo, essa
modalidade de descentralização de recursos é importante por dar
celeridade aos encaminhamentos e aquisições emergenciais,
diretamente no local onde estão instaladas as Unidades
Socioeducativas. 
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      Foi então, solicitado pelo DEASE e autorizado pela Diretoria-Geral a
descentralização do montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais) para aquisição de insumos de proteção às Unidades
(máscaras, luvas, avental, álcool, sabonete líquido e papel toalha).
Importante observar que quando da liberação deste recurso, em 20/03,
os materiais autorizados estavam em trâmite inicial de aquisição e ainda
não haviam sido entregues pelos fornecedores. Os valores são
definidos por porte de Unidade, ou seja, de acordo com a capacidade
de atendimento. A variação deles ocorre entre R$ 160,00 para a menor
Unidade até R$ 1.200,00 para as Unidades de Grande Porte. 
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Manutenção das Unidades Socioeducativas Existentes:
Reparos / Melhorias;
Serviços de Engenharia Comum – Sistema de Registro de Preço;
Sistemas de Prevenção de Incêndio.
Obras
Novas Obras

    Os serviços de engenharia executados no período de 2016 a 2018
constam do relatório apresentado no início de 2019. Neste documento
seguem relacionadas às ações planejadas e/ou executadas no período
de 2018 e 2019, expostos nos seguintes tópicos:

1.
2.
3.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA – ATA/SEJUF

Manutenção das Unidades Socioeducativas Existentes

Reparos/Melhorias1.

      Os serviços de reparos e melhorias visam deixar as estruturas físicas
das Unidades Socioeducativas em melhores condições de uso e de
segurança. As ações nessa modalidade somam R$ 3.811.445,42 (três
milhões oitocentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e
quarenta e dois centavos), sendo que deste valor R$ 2.775.682,38 (dois
milhões, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois
reais e trinta e oito centavos) são recursos do FIA e R$ 1.035.763,04 (um
milhão, trinta e cinco mil e setecentos e sessenta e três reais e quatro
centavos) são recursos do Tesouro.
      Dentro das Unidades contempladas com tais serviços, destacamos o
CENSE São José dos Pinhais, no qual será aplicado o montante de R$
2.209.805,00 (dois milhões, duzentos e nove mil e oitocentos e cinco
reais), proveniente de recursos do FIA.



REPAROS/MELHORIAS
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      Para maior agilidade no atendimento às necessidades de manutenção
dos prédios das Unidades Socioeducativas o Estado do Paraná, por meio
da Paraná Edificações – PRED, realizou licitação na modalidade de
Sistema de Registro de Preços, para edificações com restrição/privação
de liberdade, de onde resultou a assinatura de 04 Atas de Registro de
Preços, Regiões 1, 2, 3 e 4 dentro das quais ocorreram ou estão
ocorrendo atendimentos que totalizam R$ 4.748.138,50 (quatro milhões,
setecentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta
centavos). Deste valor R$ 4.709.157,38 (quatro milhões setecentos e nove
mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos) são recursos
do FIA e R$ 38.981,12 (trinta e oito mil novecentos e oitenta e um reais e
doze centavos) são oriundos do Tesouro, conforme demonstrado na
tabela abaixo.

2. Serviços de Engenharia Comum – Sistema de Registro de
Preços:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUM - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

107



108



     Ainda, com vistas à melhoria das condições de segurança à vida, a
SEJUF, através da PRED, está providenciando a instalação do Sistema de
Prevenção de Incêndio na integralidade das Unidades Socioeducativas. A
tabela a seguir menciona as Unidades Socioeducativas atendidas com
esse serviço no período de 2018/2019, e os recursos disponibilizados
para tanto que totalizam R$ 1.576.256,61 (um milhão quinhentos e setenta
e seis mil reais e duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um
centavos, sendo que deste total de recursos R$ 794.341,84 (setecentos e
noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro
centavos) são oriundos do FIA e R$ 781.914,77 (setecentos e oitenta e um
mil, novecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos) são recursos
do Tesouro.

3. Sistema de Prevenção de Incêndio:

SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
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     As obras em destaque no período 2018/2019, no número de 5
Unidades, totalizam R$ 29.780.986,90 (vinte e nove milhões, setecentos e
oitenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), sendo
que deste valor R$ 14.210.914,30 (quatorze milhões, duzentos e dez mil,
novecentos e quatorze reais e trinta centavos) são recursos do FIA, R$
14.663.427,81 (quatorze milhões, seiscentos e sessenta e três mil,
quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) provêm do BID
e R$ 906.644,79 (novecentos e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro
reais e setenta e nove centavos) são oriundos do Tesouro, conforme
apresentado na tabela abaixo.

OBRAS

OBRAS
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      Em 28/05/20 foi entregue as obras do novo Centro de
Socioeducação (CENSE) e uma Casa de Semiliberdade. As novas
unidades vão atender às demandas da região e abrem mais 78 novas
vagas no sistema socioeducativo.
      O novo Cense terá capacidade para atender 60 adolescentes que
cumprem medidas socioeducativas em privação de liberdade e a Casa
de Semiliberdade terá a capacidade para atender 18 adolescentes em
restrição de liberdade. O investimento total das unidades é de R$ 16
milhões, oriundos do Programa Paraná Seguro - BID e do Tesouro do
Estado do Paraná.
      Agora, o Paraná possui 19 Centros de Socioeducação e 9 Casas de
Semiliberdade que somam 1.189 vagas no Estado.

NOVAS OBRAS

      Na tabela de novas obras constam os projetos em elaboração e/ou a
iniciar, bem como os terrenos em negociação com os municípios, num
total de 20 Obras, que contemplam Unidades novas e existentes
(ampliação/reforma). Consoante ao apresentado na tabela abaixo o
investimento estimado para a elaboração dos projetos é de R$
1.454.979,91 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil,
novecentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos), sendo que
deste valor R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) está deliberado
pelo FIA, R$ 104.979,91 (cento e quatro mil, novecentos e setenta e nove
reais e noventa e um centavos) é recurso do Tesouro e o valor de R$
1.160.000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais) não possui recurso
indicado. No que se refere às obras, o valor total é de R$ 191.357.340,00
(cento e noventa e um milhões, trezentos e cinquenta e sete mil,
trezentos e quarenta reais), montante este distribuído em R$
22.157.340,00 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil e
trezentos e quarenta reais) com recursos do FIA, R$ 56.050.000,00
(cinquenta e seis milhões e cinquenta mil reais) com recursos da SEJUF,
e R$ 113.150.000,00 (cento e treze milhões, cento e cinquenta mil reais)
com recursos ainda a indicar.
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      Segue resumo que evidencia o montante de recursos já deliberados e
que ainda necessitam ser captados para financiamento das obras do
Sistema Socioeducativo do Estado do Paraná. A totalidade de ações
apresentadas, neste relatório, soma o valor de R$ 232.729.147,34
(duzentos e trinta e dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e
quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo destes R$
44.837.435,90 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e sete mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) deliberados pelo
FIA, R$ 14.663.427,81 (quatorze milhões, seiscentos e sessenta e três mil,
quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) recursos do
BID, R$ 58.918.283,63 (cinquenta e oito milhões, novecentos e dezoito mil,
duzentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos) recursos
oriundos do Tesouro e R$ 114.310.000,00 (cento e catorze milhões,
trezentos e dez mil reais) ainda sem indicação, para os quais há a
necessidade de captação.
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      Tendo em vista que a estrutura física é uma das dimensões básicas
do atendimento socioeducativo, a Assessoria Técnica de Arquitetura
tem planejado e encaminhado a execução dos serviços de engenharia,
estabelecendo interlocução permanente com o DEASE. Durante o
processo de trabalho, desde o projeto até a sua execução, tem se
buscado atender ao estabelecido no SINASE que instituiu parâmetros
arquitetônicos, os quais visam minimizar o efeito da privação e restrição
de liberdade sobre os adolescentes que estão em peculiar fase de
desenvolvimento. Destaque-se que o SINASE considera a organização
espacial e funcional instrumento imprescindível para a viabilização da
proposta pedagógica de uma Unidade Socioeducativa.
      O projeto arquitetônico contempla valores, ideologias e visões de
mundo. Assim sendo, para cada solução arquitetônica proposta em um
espaço socioeducativo, faz-se necessária uma análise profunda, social e
humana. 
      Importante destacar que a permanência num ambiente de qualidade
é um direito de todos, independentemente do cometimento de ato
infracional. Neste sentido, a Assessoria Técnica de Arquitetura tem
procurado implementar, através de sua atuação, a qualidade de vida no
interior das Unidades Socioeducativas, tanto para os adolescentes como
para os demais usuários.



PROJETOS/PROGRAMAS DELIBERADOS PELO FIA E BID - EM FASE
DE TRAMITAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO RECURSO:

RECURSOS BID

RECURSOS FIA - PROJETOS E PROGRAMAS - CEDCA/PR

INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
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      A execução das medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade é altamente complexa e impõe grandes desafios para ser
sustentado. Nesse sistema , nenhuma pessoa ou instituição é única e
somente o trabalho em rede pode fazê-lo funcionar. 
      Para execução de suas atribuições o DEASE tem contato, com
recursos financeiros oriundos das parcerias estabelecidas com o BID e
CEDCA, complementando os recursos orçamentários, do Estado, o que
tem possibilitado a implementação de melhorias e a qualificação do
atendimento socioeducativo no Estado do Paraná.

RECURSOS HUMANOS

      O atual dimensionamento no quadro de servidores é de 1500
servidores. No entanto o déficit atual é de 400 servidores o que
representa 26% do total necessário, para todas as categorias
profissionais necessárias para compor a equipe mínima prevista no
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE):Lei no 12.594,
de 18 de janeiro de 2012.
      Este déficit faz com que a maioria das Unidades Socioeducativas
operem com a capacidade reduzida, o que tem ensejado inúmeras
ações civis públicas.
      Visando a superação desta dificuldade e a consequente
complementação de pessoal, o DEASE solicitou a realização de Processo
Seletivo Simplificado e na sequência o concurso público, por meio dos
seguintes protocolos:

Protocolo 13.737.385-8: Solicita-se neste protocolo a autorização
para a contratação de 69 profissionais da área de saúde. O
suprimento de pessoal desta área atualmente está sendo suprido por
profissionais contratados via Processo Seletivo Simplificado – PSS. O
mencionado concurso já foi autorizado pelo Governador e as
inscrições encerradas, sendo que a realização das provas aguarda o
descontingenciamento das medidas de enfrentamento à COVID 19;



118

Protocolo 15.517.534-6: Refere-se à contratação de Agentes de
Segurança Socioeducativos. O Grupo Orçamentário e Financeiro
Setorial da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho –
SEJUF, através da Informação no 0255/2019/GOFS, às folhas 35,
informou a disponibilidade de recursos orçamentários e realizou a
análise do impacto orçamentário e financeiro, sendo que após os
trâmites formais, às folhas 155, o Secretário da pasta solicitou a
realização do referido concurso ao Secretário da SEAP, que após
parecer favorável encaminhou à Secretaria da Fazenda, que devido
às medidas de contingenciamento para enfrentamento do COVID 19
não autorizou a realização do referido concurso.
Protocolo 15.569.021-6: solicita-se a contratação de profissionais de
diversas funções para reposição e provisão das unidades
socioeducativas em construção e em fase de planejamento. O Grupo
Orçamentário e Financeiro Setorial da Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, através da Informação no
0256/2019/GOFS, às folhas 45, informou a disponibilidade de
recursos orçamentários e realizou a análise do impacto orçamentário
e financeiro, sendo que após os trâmites formais, às folhas 145, o
Diretor-Geral da pasta encaminhou o presente protocolo ao Diretor-
Geral da Secretaria da Fazenda, e depois de tramitar naquela
Secretaria o protocolo retornou ao Grupo de Recursos Humanos
Setorial da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, onde
encontra-se atualmente em fase de instrução para posterior
encaminhamento à Secretaria de Estado da Administração e da
Previdência para apreciação e parecer, para depois retornar à
Secretaria da Fazenda – SEFA, para deliberação.
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SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA SOCIOEDUCATIVA:

Revisão do Plano de Segurança de todas as Unidades
Socioeducativas, com a participação dos respectivos diretores e
equipe de gestão do DEASE;
Aquisição de equipamentos de proteção individual;
Formalização de um termo de cooperação técnica entre o
DEASE/SEJUF e a SESP/PMPR para realização de atividade formativa
teórico-prática sobre segurança preventiva e interventiva para
servidores d;
Criação e capacitação de grupo de gerenciamento de crise em todas
as Unidades Socioeducativas;
Aquisição de equipamentos de segurança eletrônica, com a
instalação de câmeras em todas as Unidades Socioeducativas.

      A Divisão de Segurança é a instância responsável por fazer a
supervisão geral da implementação do Plano de Segurança nas
Unidades, contemplando, prioritariamente, ações preventivas e apenas,
excepcionalmente, ações interventivas.
      As ações de Segurança, nas Unidades Socioeducativas primam por
uma ação preventiva, que se constitui primeiramente pela própria rotina
pedagógica nas Unidades de atendimento. Outrossim, estão sendo
adotadas as medidas para adequação das estruturas físicas das Unidades
à privação de liberdade de adolescentes em cumprimento de medida.
      Durante este período foram realizadas visitas às Unidades
Socioeducativas buscando um alinhamento dos procedimentos de
segurança para prevenir, mediar e gerenciar situações de crise. Todas as
Unidades Socioeducativas foram visitadas pelo coordenador da Divisão,
com exceção do CENSE Santo Antônio da Platina. Nestas visitas foram
realizadas reuniões com os servidores que trabalham em expediente e
plantão, repassando as orientações do Departamento, bem como
oferecer-lhes momentos de escuta de dificuldades em seus processos
de trabalho, visando buscar alternativas de superação.
      Destaca-se também a implantação da vigilância patrimonial externa
armada e não armada nas Unidades Socioeducativas. Tal medida visa a
manutenção da segurança dos adolescentes, servidores e da própria
comunidade, prevenindo situações limites como invasão ou fugas.

      Neste ano de 2020, as ações previstas objetivam:
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      Salienta-se que o Coordenador da Divisão de Segurança do DEASE,
acumula a função de Chefe Adjunto do Departamento, e nesta função
acompanha as atividades diárias das equipes de Diretores das Unidades
Socioeducativas. (Direção e Direção Assistente), bem como faz as
interfaces com Juízes, Promotores e Defensores Públicos e Sindicato que
representam os trabalhadores da Socioeducação nas demandas por eles
encaminhadas.
      Durante este período foram elaboradas cerca de 150 respostas de
ofícios encaminhados ao DEASE, oriundos do Poder Judiciário das
diversas Comarcas do Estado do Paraná.

CORREGEDORIA

    Compete à Corregedoria da SEJUF coordenar e executar as apurações
de infrações administrativas e disciplinares cometidas por servidores do
DEASE. No período foram indicados por este Departamento a realização
de aproximadamente 65 procedimentos administrativos.

OUVIDORIA

      A Ouvidoria da SEJUF encaminhou para o DEASE, 88 ocorrências
demandadas por meio do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias –
SIGO, do Poder Executivo Estadual, as quais foram respondidas, e
encaminhadas para a Diretoria Geral, solicitando em alguns casos a
instauração de procedimentos cabíveis.
      O DEASE considera o trabalho da Ouvidoria como de fundamental
importância para dar transparência aos processos de trabalho na
socioeducação, bem como auxiliar os gestores na melhoria dos serviços
prestados.
      Para melhor visibilidade das manifestações no período citado,
sistematizaremos em quadros resumos por demandas.
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CONTROLE SOCIAL

      O Governo do Estado do Paraná considera fundamental a participação
popular na tomada de suas decisões e tem usado da transparência como
princípio de sua administração. Com base nesses princípios, o DEASE, no
início de 2020, fez um balanço das ações realizadas com Recursos do
CEDCA, dos avanços e desafios que ainda temos que superar, para o
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Temos a
certeza de que um Estado Democrático precisa oportunizar a todos a
participação na tomada de decisões e para isso, é necessário dar ciência
a todos das ações que estão sendo incrementadas no âmbito da
Administração Pública.



122

CONSIDERAÇÕES FINAIS

      Destacamos que o orçamento oriundo do Fundo da Infância e
Adolescência - FIA possibilitou qualificar as condições de trabalho e o
atendimento prestado aos adolescentes em conflito com a lei inseridos
nas 27 Unidades Socioeducativas vinculados ao DEASE/SEJUF.
      Demos continuidade a parceria com a Escola de Educação em
Direitos Humanos – ESEDH, realizando a formação e capacitação
profissional dos servidores com o intuito de prestar um melhor
atendimento socioeducativo. As avaliações realizadas, após cada evento,
foram bastante positivas e revelaram a satisfação dos participantes com
as formações realizadas que, em sua grande maioria, atingiram as
necessidades reais dos socioeducadores no exercício cotidiano de suas
atribuições.
      Nesta esteira, merecem destaque a execução do Seminário de
Internação Provisória, inédito no País, o curso de Segurança e Inteligência
Socioeducativa, pauta que vem ganhando atenção no cenário nacional,
bem como as formações em Práticas Restaurativas, que permitiram a
institucionalização delas nas Unidades como modelo de abordagem
humanizadora e de efetiva socioeducação. A capacitação do trabalho
com famílias trouxe novas metodologias de trabalho que possibilitam o
alcance de patamares superiores de vida e sociabilidade, numa
perspectiva emancipatória, bem como foi possível naquela oportunidade,
que as Unidades compartilhassem entre si suas experiências exitosas no
atendimento aos familiares dos socioeducandos. Para comportar práticas
de gestão mais descentralizadas e que possibilitem o enfrentamento de
novos desafios postos a esta política pública, investiu-se em capacitação
direcionada aos diretores das Unidades Socioeducativas, visando o
desenvolvimento de competências focada no alinhamento da execução
dos processos de trabalho, à missão e à orientação estratégica do
Departamento de Atendimento Socioeducativo.
      No Eixo Profissionalização, destaca-se a formulação de novos cursos
possibilitando aos adolescentes novas perspectivas aos seus projetos de
vida. Os cursos foram realizados até setembro/2019, quando finalizou o
contrato com a empresa que executava os serviços.
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      A infraestrutura ainda é ponto crítico dado ao custo e complexidade
das obras, para atender a legislação. Contudo tem-se avançado, pois
houve reformas e adaptação das Unidades para melhorias de suas
condições de habitabilidade, de forma a garantir um atendimento com
segurança, higiene e salubridade. Neste item merecem destaque os
recursos deliberados no ano de 2019 para as obras de reforma dos
Centros de Socioeducação de Curitiba, São José dos Pinhais e Foz do
Iguaçu, num total de 10 milhões de reais, e a conclusão e inauguração da
Semiliberdade e do Centro de Socioeducação de Toledo, que
representaram um investimento de 16 milhões de reais.
      Os principais desafios do DEASE atualmente é a garantia do
atendimento das Unidades dentro de sua capacidade e em condições de
habitabilidade, segurança, higiene e salubridade, de forma a atender em
100% aos padrões sociopedagógicos e arquitetônicos do SINASE. Este é
um esforço que implica além da capacidade técnica, orçamentária e
financeira a decisão política de se realizar os investimentos necessários
visando tal fim.
      Partimos do princípio de que a prática de ato infracional é o resultado
da complexidade de uma sociedade extremamente injusta e excludente
e que é necessário um investimento prioritário para a ressignificação da
vida dos adolescentes que atendemos, conforme estabelecido pelo
artigo 227 da Constituição Federal.
      Acreditamos no protagonismo do público que atendemos, no
fortalecimento de seus vínculos familiares, assim como na garantia dos
seus direitos fundamentais. Neste sentido, compreendemos que o
Sistema de Atendimento ainda não opera de forma completamente
satisfatória, como também não podemos negar que paulatinamente têm
sido incrementadas mudanças que impactam positivamente na vida
desses adolescentes e suas famílias.
      Por fim, reafirmamos perante a SEJUF o nosso compromisso com a
causa do adolescente em conflito com a lei, que estão sob a nossa
responsabilidade e agradecemos o apoio da SEJUF, possibilitando que
ações idealistas se transformassem em realidade.

Coronel David Antônio Pancotti
Chefe do DEASE/SEJUF
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