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Caríssimosleitores,

A

 Revista Seap em Ação vem dando bons frutos em suas edições. Na primeira,
apresentamosoPlanodeContingêncianocombateàCovid-19easmedidasadotadas
nasunidadesprisionaisdaParaíba,açõesquecolocaramoestadonosegundolugar
em índice de menor contaminação dentro do sistema prisional no Nordeste. A segunda
ediçãotrouxeemdestaqueapolíticaderessocializaçãoqueéumdosprincipaisobjetivosda
Seap, dando visibilidade ao desenvolvimento e resultado de diversos Projetos de
Ressocialização.
NestaterceiraediçãodaRevistaSeapemAçãotrazemoscomotemacentralaGerência
ExecutivadoSistemaPenitenciário-Gesipe,obraçoexecutivoeoperacionaldaSecretariade
Estado da Administração Penitenciária da Paraíba; serão abordados diversos setores,
mostrando os diferenciais de suas funções que fazem o perfeito funcionamento de todo
sistemaprisionaleocumprimentodaLeinº7.210de11deJulhode1984(LeideExecução
Penal).
Dentreostemashaverádestaqueespecialparaopolicialpenal.Serátraçadoumperﬁl
desseproﬁssional,ondemaisdametadedenossoefetivotemcursosuperior.Hádoutores,
mestres,especialistaseesseinvestimentonaeducaçãopessoaldoproﬁssionalreﬂeteem
resultadospositivosdagestão.
Alémdisso,contaremosumpoucodocotidianodaquelesquesededicamaosistema.
Em uma proﬁssão que é considerada a segunda mais perigosa do mundo, segundo a
OrganizaçãoInternacionaldoTrabalho(OIT),comoestesproﬁssionaislidamcomodesgaste
físicoeemocionalgeradopelaproﬁssão.
Aprimeiraediçãodoanode2021trazaindaumareportagemespecialsobreamulher
policialpenalnumuniversomajoritariamentemasculino.Relatosdealgumaspoliciaispenais
demonstramsegurançaecapacidadedecadaumanaproﬁssãoqueescolheram,váriasdelas
gestorasdeunidadesprisionais.
PossuímosametadetornarestaSecretariareferêncianosistemaprisionalbrasileiro.
Por isso, elaboramos o nosso Planejamento Estratégico, que tem horizonte de dez anos.
EstamosexecutandoumapolíticadeEstado,nãosódeGoverno.Comvisãomacroavançamos
qualiﬁcandoproﬁssionais,melhorandoaestruturadasunidadesprisionaiseassimofertando
assistênciacommaisqualidadeaosreeducandos.
Por ﬁm, a homenagem da Seap a homens e mulheres - policiais penais - que
representamtodooefetivodemaisde1.700proﬁssionais.
Boaleitura!
SérgioFonsecadeSouza
SecretáriodeEstadodaAdministraçãoPenitenciária

Comapalavra,oSecretárioExecutivo
daSEAP

A

JoãoPauloFerreiraBarros
SecretárioExecutivodaSEAP

maioriadascriançasumdiafalouousonhouemserumpolicial,
comigonãofoidiferente,aindacriançatinhaessesonho,quecom
achegadadaadolescênciaedepoisafaseadultaessesonhofoise
tornando um objetivo, pois passava a cada vez mais admirar esses
proﬁssionaisquededicavamsuasvidasparaprotegerasociedade.
Foinoanode2008quevislumbreiapossibilidadederealizaro
meusonho,poisforalançadoumeditaldeumconcursopúblicoparao
cargodeagentedesegurançapenitenciária,hojeapolíciapenal,apósa
aprovaçãodaEmendaConstitucional104/2019,quealterouoincisoXIV
doart.21,o§4ºdoart.32eoart.144daConstituiçãoFederalparacriar
aspolíciaspenaisfederal,estaduaisedistrital.
Tiveagratasatisfaçãodeseraprovadonoconcursopúblicoeter
umaboacolocaçãoquemeoportunizouestarnasprimeirasturmasque
foramconvocadasparaocursodeformaçãoeemsequênciateraminha
nomeaçãonocargodeagentedesegurançapenitenciária.Apartirde
agoraeuestavadesignadoaserviràsociedade,mergulhavaemumtotal
desconhecido, onde muitas pessoas não queriam estar, pois minha
missãoera"guardar"umaparceladasociedadequeporterempraticados
atostipiﬁcadoscomocrimes,estavamtemporariamentereclusos.

Comopassardotempofuimeadaptandoaonovoambientede
trabalho e aos poucos despertando que minha missão funcional iria
muitoalémdeapenasmanteraquelaspessoassegregadas,sempretivea
plena consciência que havia uma determinação judicial que as
mantinhamnocárcere,porémtambémsabiaqueumdiacadaumadelas
ganhariasualiberdadedevolta,aísurgiaomaiordosdesaﬁos,devolver
aquelas pessoas para o sociedade melhores do que quando foram
presas,ouseja,recuperadasehabilitadasparaoconvíviosocialdeuma
formaquenãovoltassemacometercrimes.

A partir de então comecei a perceber que o meu papel como
servidorpúblicoeraserpartícipenesseprocessodereinserçãosocial,que
minhacolaboraçãoefetivaerafundamentalparaqueopropósitomaior,
detornarasociedademaissegura,pudesseaospoucosiracontecendo.
Comopassardosanosnosdeparamoscomcenáriosdosmaisdiversos,
desdeaquelesfavoráveisparaareinserçãodopreso,comoaquelesque
porváriasquestõespreferemcontinuarligadosaatividadescriminosas.

Porﬁm,serpolicialpenaltemseusdesaﬁos,muitasvezestemos
queabrirmãodemomentoscomnossasfamílias,tememospornossas
vidasedenossosparentes,masquemabraçaaproﬁssãoporamor,por
aptidão, por se identiﬁcar e por não se imaginar fazendo outra coisa,
aﬁrmocomconvicção,meconsiderofelizerealizadosendoumPOLICIAL
PENAL.
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CAPA

GESIPE
GerênciaExecutivadoSistemaPrisionaldaParaíba.Órgãoresponsável
pelaorganização,planejamentoeexecuçãodetodasasatividades
policiaisinternaseexternasdasunidadesprisionaisdoestado.

E

sta terceira edição da Revista Seap em Ação aborda uma das gerências com
importânciafundamentalnaSecretariaqueéaGesipe-GerênciaExecutivado
SistemaPenitenciário,gerenciadaporRonaldodaSilvaPorfírio,policialpenalda
Paraíba desde fevereiro de 2009, Bacharel em Direito, especializado em Segurança
Pública e Cidadania. Exerceu diversos cargos dentro do Sistema Penitenciário,
assumindoemjaneirode2019aGesipe.
NestaediçãoRonaldonosapresentaaestruturaefuncionalidadedaGerência
ExecutivadoSistemaPenitenciário,abordandotodasasesferasdestaGerência.
AGesipetemumaimportânciafundamentalnaAdministraçãoPenitenciáriado
Estado da Paraíba, sendo a Gerência Executiva do Sistema Penitenciário. O termo
"Executivo"remeteàexecução,ﬁcandoresponsávelporgarantirocumprimentodaLei
deExecuçãoPenal-LEP(Leinº7.210,de11deJulhode1984)emtodasasunidades
penais do estado. A gerência em comento administra a realização de diversas
atividadesquesãoexecutadasnoâmbitodasunidadesdoestadocomaﬁnalidadede
garantirasegurançaeoperacionalizaçãodeproﬁssionaisqueprestamassistênciaaos
reeducandos,sejaassistênciajurídica,educacional,àsaúde,entreoutrasdemandas,
passamnecessariamentepeloolharatentodospoliciaispenaisquesãosubordinadosà
Gesipe, assim como os diretores e cargos de cheﬁa de toda Administração
Penitenciária.
Além desse trabalho executivo é também um órgão consultivo do Poder
Judiciário,responsávelportodasasremoções,recambiamentosdepresosnoestado
da Paraíba, apresentação em audiências, instalação de tornozeleiras eletrônicas,
medidascautelaresdiversasdasprisões.
A Gesipe também funciona como um órgão administrativo, dando apoio ao
Poder Judiciário para o cumprimento das ordens judiciais de transferências dos
reeducandos,recambiamentosparaoutrosestadosdaFederação,deslocamentopara
realização de perícias e exames sempre que necessários, assegurando de fato o
cumprimentodaLEP.Portanto,otrabalhodaGesipeéabrangente,tantonaesferado
Poder Executivo, como de apoio ao Poder Judiciário, precisando de um corpo de
servidorescapacitadosparatornarverdadeiraaprestaçãodoserviçocomqualidadeà
disposiçãodasociedade.
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Copen
CentrodeOperações
Penitenciárias

Gpoe
Grupode
OperaçõesEspeciais

Ftpen
ForçaTáticaPenitenciária

GPC
GrupoPenitenciário
deCustódia

Gech
GrupoEspecial
deCustódia
Hospitalar

OspoliciaispenaisvinculadosàGesipesãoresponsáveispelapreservaçãoda
integridade física e moral da pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, de
vigilânciaecustódiadepresos,auxiliandotambémapolícianarecapturadepresos,
responsáveistambémpelasmedidasdereintegraçãosocioeducativasdecondenados
edeconjugaçãodasuaeducaçãocomootrabalhoprodutivoereinserçãosocial.
Hoje contamos com 1.565 policiais penais que são subordinados e prestam
assistênciaaoapenado24horaspordia,setediasporsemanaemtodasasunidades
penais.Alémdessespoliciaispenais,contamostambémcommaisde163gestores,
dentre diretores, diretores adjuntos, chefes de almoxarifado, chefes de disciplina e
chefedefarmácia,todossubordinadosàgerência.
ApopulaçãocarceráriadaParaíbaultrapassa12,5milreeducandoseparaque
possamosgarantirocumprimentodaLEPcontamoscomváriosgruposoperacionaise
administrativosparaviabilizarofuncionamentodoSistemaPenitenciário.Entreesses
grupos,contamoscomoGpoe-GrupodeOperaçõesEspeciais,Ftpen-ForçaTática
Penitenciária, GPC - Grupo Penitenciário de Custódia, Gech - Grupo Especial de
CustódiaHospitalar,Copen-CentrodeOperaçõesPenitenciárias,SetorAdministrativo,
SGA-SetordeGerenciamentodeAudiência,SMP-SetordeMovimentaçãoPrisional,
Cmte-CentraldeMonitoramentodeTornozeleiraEletrônica,ComissãodeSindicância,
SetordeArmamento(armaria)eSetordeTransporte.
Deformasintética,osgruposoperacionaiseadministrativostêmasseguintes
competências:
Copen-CentrodeOperaçõesPenitenciárias:responsávelportodoocontroledosplantõesdiários,
quementraesaidasunidades,custódiascompartilhadas,ordensdemissões,controleaudiovisual,rádio
base,comunicação,serviçodecâmeras,controledequilometragemdeviaturas.
Gpoe - Grupo de Operações Especiais: grupo operacional de ações efetivamente de combate,
intervençõesinternasempresídios,combatendorebeliões,motinsefugas.
Ftpen-ForçaTáticaPenitenciária:grupooperacionaltemespecialidadeemtransporteeresgate
depresos,especialistasnalogísticadeapresentaçãodepresosparaaudiências,transferênciasdentrodo
estadoerecambiamentoparaoutrosestadosdaFederação.
GPC-GrupoPenitenciáriodeCustódia:foicriadoparaatenderàsdemandasdofórumcriminalda
capitalparaqueosreclusosaguardemasaudiênciasdecustódiaseoutras,bemcomo,osjulgamentosdo
tribunal de júri no interior do fórum. O Grupo ﬁca lotado no fórum criminal, contudo, atualmente, está
temporariamente na Central de Polícia da Capital, recebendo os presos após a prisão em ﬂagrante,
mantendo-oscustodiadospeloprazode14diasparacombateradisseminaçãodaCovid-19nasunidades
prisionais.
Gech - Grupo Especial de Custódia Hospitalar: criado para facilitar a prestação à saúde dos
reeducandos. Conduzem os reeducandos para hospitais públicos, mantendo-os custodiados até
recebimentodealtamédica.
Setor Administrativo: responsável pelo recebimento de documentos dirigidos à Gesipe e
distribuiçãoparaossetoreseórgãoscompetentesatravésdememorandoseofícios.
SGA - Setor de Gerenciamento de Audiência: responsável por receber as comunicações de
audiências do judiciário e encaminhar para as unidades onde o reeducando se encontra, viabilizando a
conduçãodomesmoparaaaudiênciaouaorganizaçãodeaudiênciasnamodalidadevirtual.
SMP - Setor de Movimentação Prisional: responsável para processar toda documentação
necessáriaparatransferênciaerecambiamentodosreeducandos,elaborandocomunicaçõescomoPoder
Judiciárioeórgãosadministrativosparaefetivaçãodaconduçãodoscustodiados.

Cmte-CentraldeMonitoramentodeTornozeleiraEletrônica:responsávelpelainstalaçãodas
tornozeleiras eletrônicas, monitorando o reeducando que utiliza o equipamento, repassando
periodicamenteinformaçõesparaoPoderJudiciário.

Comissão de Sindicância: apuram as denúncias de quaisquer tipos de eventos que ocorram
dentrodasunidadesprisionaiscomrelaçãoàscondutasvistascomoimprobidade,crimesporpartedos
servidores.

SetordeArmamento(armaria):responsávelpelaguardaedistribuiçãodomaterialbélicoede
proteçãoaospoliciaispenais.

SetordeTransporte:responsávelpelocontroleemanutençãodetodasasviaturasnecessárias
paraconduçãodereeducandoseefetivotrabalhodospoliciaispenais.

Com o trabalho dos grupos e setores acima indicados, temos o aparato de
assistênciaqueaLEPdáaopreso,fazendocomqueasaçõespossamsetransformar
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Cmte
Centralde
Monitoramento
deTornozeleiraEletrônica

RonaldoPorfírio,GerentedaGesipe

NPE
NúcleodeEstatística

ADM
SetordeExpedição
deDocumentos/Gesipe

SGA
Setorde
Gerenciamento
deAudiência

SMP
Setorde
MovimentaçãoPrisional

dentrodaunidadeprisionalparaquesejamrevertidosemaçõesparaoencarcerado.
Nomomentoemqueoreeducandorecebecomida,visitadeumfamiliar,recebeuma
feira, medicamento, assistência jurídica, atendimento médico, psicológico e
odontológico, ele está recebendo assistência social. Tudo isso passa pelos
procedimentosdospoliciaispenaissubordinadosàGesipe.
É competência dos gestores subordinados à Gesipe a execução direta da
assistênciaaoapenadoprevistanaLEP,material,àsaúde,jurídica,educacional,sociale
areligiosa,realizadasdiuturnamentepelospoliciaispenaiscomsupervisãodiretados
gestores sob o planejamento, organização e execução da Gesipe e todos seus
proﬁssionais,operacionalizandoparaqueessasatividadespossamacontecerdentro
dasunidadespenaiscomdisciplinaeorganização. Oreeducandoéretiradodoseu
convívio social para cumprimento da pena, mas ele continua tendo uma vida e os
policiaispenaisegestoresvinculadosàgerênciasãonossosbraçosepernasparafazer
comqueoSistemaPenitenciáriodaParaíbafuncionecomqualidade,garantindoo
cumprimentodepenadigno,conformepreconizaalegislação.
NãopoderiadeixardecitarotrabalhorealizadopelaEgepen-EscoladeGestão
Penitenciária-PB,quedáumgrandeapoioàGesipenoquedizrespeitoàcapacitação
dospoliciaspenais,tantonaparteteórica,comotambémnapartepráticaoperacional,
disponibilizandodeformaperiódicaeconstantecursosquevisamoaprimoramentoe
melhorqualiﬁcaçãodepoliciaispenaisdoestado.
AGesipecontatambémcomparceriascomoutrasinstituições,comasquais
dialoga e que fazem parte da execução penal, como Ministério Público, Defensoria
Pública, Conselho Penitenciário do Estado - CPE - PB, Conselho Estadual de
Coordenação Penitenciária - CECP, Conselho da Comunidade, órgãos não
governamentais,pastoraiscarcerárias,tantoevangélicascomocatólicas,instituições
ou fundações que tenham como interesse ou tenham um viés de atenção ou de
assistênciasocialaopreso.
Nessesentido,aGesipecumpresuamissãoinstitucionalseguindoosprincípios
básicosefundamentaisdoSistemaPenitenciáriodaParaíba,emanadodeconcepções
humanísticas,ﬁlosóﬁcas,éticasesociais,atéqueoreeducandopossareintegra-seà
sociedade, primando para que exista a reinserção e combatendo qualquer tipo de
afrontaàintegridadefísicaepsíquicadoreeducando,bemcomo,discriminaçãopor
motivoderaça,cor,religião,sexoounacionalidade,partindodoprincípiodequetodo
serhumanoquetenhacometidoumdelitoécapazdereintegrar-seàsociedadede
umaformaútil,tendodireitoaumtratamentojustoedigno.Essaéanossamissão!
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COPEN
CentrodeOperaçõesPenitenciárias
com agilidade e é o principal elo de comunicação
entreosagentesdetodasasunidadesprisionais".
AtualmenteoCopentambéméresponsável
poralimentarosdadosdoInfopen-Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias, uma
plataforma de cadastramento de apenados, que
inclui transferências e demais ocorrências. Essa
plataformaunetodasasinformaçõesemumsistema
únicoquepossibilitaummaiorcontrolesobretudo
queacontecerdentrodaspenitenciáriasedispõeas
informaçõesdeformaacessível.
OCentrodeOperaçõesPenitenciáriasoferece
suporte para o reforço de policiais penais,
atendimentomédico,sejadeumapenadoouagente
do sistema, SAMU e de localização. Além disso, é
encarregadodeconstruirumbancodedadoscom
todas as informações obtidas para transmitir ao
secretário de estado, para a gerência e até mesmo
para o setor de inteligência. É o Copen que pode
atenderàssolicitaçõesdeinformaçõesquantitativas
sobreospresídios.
Oexcelentedesempenhodosintegrantesdo
Copen rendeu elogios por parte do secretário
executivoJoãoPaulo,atravésdaCentraldeRádiodo
Sistema Penitenciário. Este reconhecimento foi
devido à agilidade na prestação de assistência
duranteumaocorrêncianaPenitenciáriaFlósculoda
Nóbrega,popularmentecomoPresídiodoRoger,em
janeirodesteano.

GESIPE

O

centrodeOperaçõesPenitenciárias-Copen
é um setor responsável por múltiplas
atividadesquevãodesdeomonitoramento
dascâmerasdevigilânciaàcomunicaçãoatravésda
centralderádiodetodasasunidadesprisionaisdo
estado. Os agentes dispõem de informações sobre
todoosistemapenitenciárioesãoresponsáveispor
transmiti-lasàGerênciadaSecretaria-Gesipe.
O Copen funciona 24h por dia, todos os
dias, oferecendo um suporte para qualquer
ocorrência que aconteça em alguma unidade
prisional do estado. Com olhos abertos para o
monitoramento de entrada e saída, além de
corredores e todos os ambientes do Sistema
Penitenciário.ApartirdoCopenépossívelrealizar
uma comunicação com todos os policiais penais
queestiverememplantão.
No âmbito da comunicação é o Copen que
realiza um atendimento diário aos policiais de rua,
mantendoumcontatodiretocomaPolíciaFederal,
PolíciaRodoviáriaFederal,PolíciaMilitar,PolíciaCivil,
Corpo de Bombeiros e o Judiciário para troca de
informações a respeito de presos, foragidos,
solicitaçãodeaudiências,dentreoutros.
MarcelCantalice,policialpenalecoordenador
geral do Copen há dois anos ressalta a importância
deste setor "O Copen é o primeiro suporte que as
unidades prisionais têm para qualquer tipo de
atendimento,atémesmoumaemergência.OCopen
ﬁcaencarregadodeacionartodososoutrossetores
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OPERAÇÕES ESPECIAIS

E

m meados de 2011 o Sistema Penitenciário da
Paraíba se tornara totalmente dependente do
contingente de especializados da Polícia Militar
quandonecessáriointerviremcasosquedemandassem
uma força maior dentro das unidades prisionais da
Paraíba.Todasasvezesqueaconteciaalgumaanormalidadenospresídios,principalmentenosmomentosde
grandes tensões como os motins, rebeliões ou quando
fosse necessária uma escolta de alto risco, assim como
outras situações adversas, até mesmo os incidentes
suspeitos,asforçascomooGate-GrupamentodeAções
Táticas Especiais ou o Batalhão da Polícia de Choque -
eram acionados para atuarem dentro das unidades
prisionaiseconterasituação.Ospoliciaiseramtiradosda
rua para atuarem dentro dos presídios, em situações
completamente diversas de suas funções que são
originalmentedarsegurançaàpopulação.
ASecretariadeAdministraçãoPenitenciária,àépoca,
tinha como gerente do sistema penitenciário o tenente
coronelArnaldoSobrinho,quepensouemcriarumgrupo
de operações especiais, tendo como base o DPOE -
Departamento Penitenciário de Operações Especiais de
Brasília,grandeinspiradorparaacriaçãodeumpelotão
especializadocomoobjetivodeatuardentrodascadeiase
penitenciárias, uma tropa que fosse destinada
especiﬁcamenteparaintervirnessesambientes.

Jácomaideiaformada,aSecretariafez,àépoca,o
chamamentoe36agentespenitenciários,hojepoliciais
penais, responderam, inscrevendo-se em um curso
preparatório. O então secretário, Harrison Targino,
convidouocoordenadoreformadorRogérioBaiceres(In
memoriam) do Departamento Penitenciário Nacional -
DEPEN para que viesse a João Pessoa formar os candidatos.
Além da formação básica, aconteceu durante 15
diasaformaçãoespecíﬁcademanuseiodearmamentos
(pistolas,submetralhadorasearmadecalibre12),como
também receberam instruções sobre intervenções
prisionais,escoltaeimobilizaçãotática.
Dos 36 que entraram no curso, 22 chegaram a
concluir, os quais foram incorporados na formação do
primeirogrupodeintervenção,queganhouonomede
GrupoPenitenciáriodeOperaçõesEspeciais-Gpoeeno
dia12defevereirode2012foicriadoefetivamentecoma
publicaçãonoDiárioOﬁcialdoestado.
ATUALMENTE
Hojeogrupocontacom56membrosemdoispolos,
uma base avançada de João Pessoa que atende toda
regiãometropolitanaeumpoloemCampinaGrande,que
atendeoCariri,SertãoeCurimataú.OGpoeéreconhecido

GESIPE

GPOE-GrupodeOperaçõesEspeciais
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em todo estado, inclusive pelos próprios presos que
entendemquequandoogrupoadentraaopresídioele
vaidestinadoaresolveroproblema,eresolve!

OGRUPO

Hoje os operacionais do Gpoe são compostos por
integrantes de alta capacidade, preparados tanto para
seremformadoscomoparaformar.Ostécnicosjáforam
chamadosemváriaspartesdopaís,sendoreconhecidos
pelo trabalho eﬁciente e estão se aperfeiçoando todo
tempo.
O nível de entendimento da capacidade do
operacionalétãoimportantequeelessãoconvidadosa
ministrarcursosemoutrascorporaçõeseentidades.
CURSOS
VáriasinstituiçõesdoestadodaParaíbareceberam
ministraçãodeformaçãopelosnossosoperacionaiscomo
FundacePolíciaMilitar.OgrupodeOperaçõesdeChoque
da Polícia Rodoviária Federal teve a aula inaugural
ministrada pelo secretário da Seap coronel Sérgio, na
Espep - Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba.
Após a conclusão do curso aos PRFs, eles formalizaram
umahomenagemaodiretorgeraldoGpoe,FabianoLucas,

que foi condecorado com uma Medalha de Honra ao
Mérito.Fabianoestánogrupodesdesuafundaçãoetem
demonstrado eﬁciência e extrema capacidade no
desempenho de suas funções no comando dos
operacionaispenaisdoestadodaParaíba.HojeoGpoeé
referênciaemtodooBrasilcomoumgrupoespecialde
intervenções.
OPERACIONAL
O operacional do Gpoe é a parte que trata da
instrumentalizaçãodogrupoquetrabalhaepreparaos
equipamentos, dados e missões, as intervenções, os
armamentos, análises e o grau de periculosidade de
presos, as equipes, rotas das escoltas, a parte mais
atribulada do grupo, além de inspecionar e orientar a
formação, na busca da identidade de todo corpo de
integrantesparasuaoperacionalidadeeeﬁciência.

 

OPERFILDOPOLICIALPENAL DO GPOE
É necessário, como primeiro requisito para fazer
parte do grupo, o querer ser e querer fazer parte. O
candidatotemqueternosangueaquestãodoquererser
um operacional. O desejo, o sonho, o vislumbrar uma
missãodifícilequererestardentrodelaesepreparar,estar
sempreseaperfeiçoando,numacapacitaçãocontínua.
Passaentãopelaformaçãointerna,Ceitep-Cursode
Escolta e Intervenção Tática em Estabelecimentos
Prisionais, com aplicação em 30 dias mais 15 dias de
estágio.Essecursoéconsideradoumdosmaiscompletos
doBrasil,poispreparaosoperacionaisdeformaquesaiam
prontospratudo.ApósarealizaçãodoCeitep,opretenso
operacional passa durante seis meses pelo processo de
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EQUIPAMENTOSEARMAMENTOS

O grupo atualmente dispõe de todo material de
segurança, desde fardamentos aos instrumentos
necessários, como escudos, coletes balísticos e
caneleiras. O armamento é de primeira linha, como os
fuzis recém-adquiridos pelo atual secretário, coronel
Sérgio Fonseca, que prima pela qualidade dos serviços
com as devidas condições de manuseio para a
efetividadedostrabalhos.NemtodasasPolíciasdispõem
de um armamento desse porte, como os fuzis T4 da
Taurus,queélevíssimo,aespingardacalibre12dealta
tecnologia, facilitando o operacional e tem em média
uma jornada de 6 horas em pé, com os comandos e
movimentaçõesessenciaisdentrodaunidade,alémde
toda tecnologia necessária, como a interlocução e
observânciadoambiente.
Além dos instrumentos de uso efetivo para os
combates em situações drásticas, existem ainda as
muniçõesmenosletaiscomoasgranadasdefumaça,os
espargidores, sprays, agentes químicos e granadas de
efeitomoralquetêmacapacidadedeimobilizarospresos
semlhescausarlesõescorporais.Opolicialpenaladentra,
recolheopresoeoconduzaumlocalseguro,contornando
todaadversidadequeacontecenaquelemomento.
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RELATOS
Após retratarmos a importância do Gpoe para a
segurançaeestabilidadedosistema,vamosadentrarum
pouconouniversodestepolicialpenal,especializadoe
treinado para lidar com várias necessidades, até
extremas. Para isso escolhemos alguns, representando
todosqueformamocorpodoGpoe.
RELATOFabianoLucas-diretorgeraldoGpoe
UmdospioneirosdoGpoe,presentedesdeentão,
hoje diretor geral do grupo, fala para Revista Seap em
Açãosobreumasdassituaçõesvivenciadasemcombate,
dentrodospresídios,umasdasmaisgravesrebeliõese
motins,duranteessetempodeexperiênciacomopolicial
penal.Elenarrasobreoocorridonagranderebeliãodo
PB1noanode2012.
"Chegaram ao local como se fora um campo de
guerra: fogo, fumaça, desmoronamento e destruição
total,gritaria,dor,pedidosdesocorro,feridos,pedaços
degente.Eraumverdadeirocaos.Umturbilhãodemedo,
umadesconexãodossentidosdedireção,chegaraahora
de pôr em prática o que aprendera no curso. Embora
muitopróximodarealidade,otreinamentonãocondizia
nem a 50 por cento da realidade dos fatos daquele
momento. A necessidade do raciocínio rápido, da
agilidadeedocomandoparaosdemaiscolegasagireme
também imaginarem num cálculo seguro os próximos
passosaseremdadosparaordenareresolverasituação.
Todo o grupo estava em uníssono para resolver o que
fosse necessário. Momentos de silêncio, momentos de
gritaria,impassesemuitanegociação,cautelaeexpertise
nas 48 horas decorridas até conter a situação e retirar
todosospresosdolocal.Eochoquemaior,ahoramais
impactante,foipararnaqueleﬁnaldebatalhaeolhara

imensidão da destruição: os pavilhões, celas, várias
estruturastotalmentedestruídasemtãopoucotempo.»
RELATO Dinamérico Cardim - diretor operacional do
Gpoe
Dinamérico Cardim fala de umas das experiências
em ações e missões difíceis em presídios. Ele inicia
lembrandoumarebeliãoacontecidanacidadedePatos,
onde chuva de pedras e presos amarrados em grades,
braços e pernas cortados, mortos e feridos das mais
diversas formas, imagens de pânico e destruição de
m a n e i r a  a t e r r o r i z a n t e .  " S i t u a ç õ e s  q u e  f o r a m
transmutantesdeminhaformadepensareagir".
Únicamissãovivenciadaaqualoriscoeraextremo,
as condições conﬂitantes traçavam raios de medo,
transtornos,incertezas,masquepediaadestrezadetudo
queeracapazdefazeracontecer.Debaixodaquelachuva
depedras,osescudoseramrompidospelopesoeaforça
do impacto perfurava de forma a ferir e machucar os
companheiros da equipe. Não se esperava contornar a
situação,massefaziadetudoeseenfrentava,atéqueaos
poucos foram minando as possibilidades dos presos e
aumentandoacapacidadedeação,chegandoaretomar
opresídioecontrolarasituaçãocaóticacomimagense
cenas que vêm como realidade presente, ao ponto de
emocionarechegaràslágrimas.
"Nós policiais penais vivemos numa linha muito
tênue entre vida e morte, embora, hoje, se viva com
menosocorridosdrásticos",ﬁnaliza.
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ﬁltragem,noqualsedescobreseeletemofeeling,foco,
destreza,acapacidadetécnicaparaoperaremintervenções.Emseguidaéavaliadoparaaprovação.Depoistem
a ciência que o Gpoe foi criado para conter crise, toda
situação anormal à rotina das unidades e assim que
aconteceaequipesedeslocaatéolocalpararestabelecer
a ordem e a disciplina nas unidades. Isso vai de um
pequenopossíveltumultonacelaatéumasituaçãode
maiorproporção,comoummotimourebeliãoquesão
situaçõesextremas,alémdeescoltasdeautoridadesque
venhamvisitarosistema,comojuízes,desembargadores
e secretários de outros estados. Entende que o
aprendizadonãopara,éumaconstante.
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RELATO-NathaliaMarianedaSilvaPequeno-policialpenal
Apolicialpenalvindadefamíliadepolicialesegurança,apaixonadapela
proﬁssãocomcoragemeresistênciaparaﬁcarnaequipe,fazrelatodavivência
emalgunsmomentos,especialmentefaladaquantidadedeestressessurgidos
nascadeiaspúblicas.
CadeiadeAlhandra:ospresosrebelados,diálogos,resistência,fumaça,
gáslacrimogêneo,pedradas,barricadasdecolchõesetodososriscosàfrente.
CadeiadeItabaiana:tumulto,gritariaeoriscodevida."Nuncasesabe
quando o medo acaba ou começa, mas a coragem nos deixa realizados no
ﬁnal".

"ApesardeestarnoGpoeháapenasumano,emmaiodoanopassadono
Presídio Padrão de Santa Rita, com 3 meses no grupo, me deparo com a
realidadedeumpresídiorebelado,pediaaintervençãodoGpoe:colocarum
pontoﬁnalnasituaçãoedominarparapôremordemnovamenteaunidade.
Estavadeescudeiro,chamadodeanjodaguardanotimetáticoparaaquela
ação.Ofrionabarriga,osuspensedoqueiriaacontecer,abarreiradeproteção
eoadentramento;aospoucos,geraumaadrenalinaquasequeincontrolávele
sedeveconteraexpectativadedescobriroquefazer.Quandoentronopátio,
me deparo com fogo, gritaria, xingamentos, pedras, alvoroço, sem em
nenhummomentodescuidardaexpectativadoquepoderiaacontecerouqual
proporção iria tomar. Mas, como nunca havia vivenciado a realidade, era a
primeiramissão,tinhaquecolocartodadestrezaeredobraraatençãoporque,
naquelaalturadosfatos,aqualquermomentopoderiasurgirumelemento
surpresa. O bom de tudo é que a equipe, o comando da equipe e todo
treinamento pelo qual se passa geram uma força e equilíbrio de maneira a
tornar a missão eﬁciente, na retomada do presídio, e o lograr do êxito na
ordenançadaunidade.Umavitóriaquelevaaeuforiadetodaequipe."Eunasci
paraisso".

GESIPE

RELATO-AntoniodeCastro-policialpenal
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Força Tática
Penitenciária
da Paraíba
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CURSOS
AFtpenécompostaporservidoresdoquadroefetivo
do Sispen, qualiﬁcados em curso técnico operacional de
escoltaerecapturaesubmetidosaumacontínuaformação
através de práticas com uniformes e equipamentos
adequados,decunhofísico,técnicoeteórico.
AequipedaFtpentambémoferecetreinamentose
cursos de formação, a exemplo do Nivelamento
OperacionalPadrão-NOP,oqualatendetodosospoliciais
penais do estado da Paraíba trazendo uma ajuda

importante,tantoparaquemaprendecomoparaquem
repassa.
CONTINGENTE

São 42 policiais penais qualiﬁcados em cursos e
participandoconstantementedeaperfeiçoamentospara
ummelhorresultadoequeestãonaativanomomento,
trabalhandodentrodeumpadrãodeunião,humildade,
concordância,disciplinaeirmandade,quetêmemsuas
convicçõeseaçõesoﬁtodeajudaroSistemaPenitenciário
Paraibanofazendoumserviçodeexcelência.
Oquemaischamaatençãoéqueaforçatáticaalémde
serumgrupocriadoespecialmenteparaoserviçoexterno
àsunidadespenais,eleatuaemformadeapoioemtodasas
situaçõesdecrisesinternasaosistemaprisional.
Comumaestatísticadeacidentezero,agindosempre
etratandooreclusodentrodalegalidadeedosdireitose
garantiasdadignidadehumana.
Comolema"RapidezePrecisão"emquaseoitoanos
de existência, já acumula aproximadamente 36 mil
missõesnosúltimostrêsanoseumquantitativode15.468
emtodoterritórionacional.
O hoje secretário da pasta Sérgio Fonseca, quando
gerente da Ftpen, à época criou um procedimento de
translado dos apenados das unidades da grande João
Pessoa para o fórum criminal da capital, desta forma
a c a b a n d o  c o m  v á r i o s  p r o b l e m a s  c o m o  a  n ã o
apresentaçãodeapenadoseatrasosnasaudiências.Tal
procedimento consiste em levá-los das unidades em
formaseguraeeﬁcienteemcomboio,fazendocomque,
praticamente,todasasaudiênciasfossemrealizadassem
prejuízos aos andamentos dos processos, fato que foi
motivodevárioselogiosporpartedojudiciário,servindo
deexemploparaoutrosestadosdafederação.

RELATOS
Ostrechosseguintesdestamatériatrarãopersonagens
que integram a Ftpen com suas histórias de vida,
contribuindoparaaeﬁciênciaeeﬁcáciadaForçaTática.

RELATO-AndréCirilo-coordenadorgeraldoFtpen
Há oito anos na Ftpen e seis anos na coordenação
geraldasdezenasdemilharesdemissõesdeváriostipos
citadas acima, entre elas escoltas de pequeno, médio e
alto risco, dentro e fora do estado, mais os apoios
logísticos,médicosedesegurança.

GESIPE

H

avia uma deﬁciência quando necessário fazer o
transporte de apenados, não havia um suporte
suﬁciente e nem sistematização das ações. Era o
anode2013,ogerentedaGesipeàépoca,coronelArnaldo
Sobrinho percebeu a necessidade de proporcionar um
serviço de excelência, pensado, normatizado, estudado,
regular e idealizado com toda desenvoltura necessária e
com o aval do secretário Harrison Targino, convocou os
entãoagentespenitenciáriosapassarpormelhoramentos
eformaçõesnosentidodeformarumgrupoespecializado
paradesempenharumanovaatribuição.
Com os treinamentos necessários, depois de
formalizartudodentrodosparâmetrosorganizacionaise
comasinstruçõesedeterminaçõesdoConselhoNacional
Penitenciário-Copen,cujocenáriodeproteçãopública
exigia uma qualiﬁcação dos órgãos que compõem o
SistemaPenitenciáriodoEstado-Sispen,foicriadaaForça
TáticaPenitenciáriadaParaíba-Ftpennodia03dejulho
de 2013, o grupamento especializado de suporte e
atuação junto dos órgãos de segurança pública para
condução e transporte de apenados sob custódia da
SecretariadaAdministraçãoPenitenciária.
EntreastarefasdaFtpenestáaderealizarasescoltas
requisitadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público e
outrasdevidamenteautorizadaspelaGesipe,bemcomo
atender acionamentos de suporte e atendimentos
médicos, quando por determinação da coordenação
julgar-seconvenientereforçodasegurança.
P l a n e j a r  e  e x e c u t a r  a s  e s c o l t a s  i n t e r n a s ,
intermunicipais e interestaduais de média e alta
periculosidadeoucomplexidadedequaisquerapenados
recolhidos em estabelecimentos prisionais do país.
Executaraçõesderecapturadeforagidosnoâmbitodo
sistema penitenciário paraibano, resguardando a
segurançadetodoosistemaprisionaleseusservidores.
Para todas essas tarefas a Ftpen conta atualmente
comumacoordenaçãoformadaportrêspoliciaispenais:
André Cirilo, coordenador geral; Manassés Barbosa da
Silva, coordenador operacional e Dickson de Lucena
Nóbrega,coordenadoradministrativo.
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SegundoCirilo,umfatoqueomarcoufoi"Tivemos
que desempenhar uma missão de alto risco quando o
grupo fez em um único dia o translado de presos
atravessando quatro estados do Nordeste, saindo da
Paraíba,passandoporPernambuco,CearáeRioGrande
doNorteparachegarnovamenteàParaíba.
Em uma missão como essa de transferência que
ocupou um tempo longo em uma viagem (mais de 23
horas),sefeznecessárioarealizaçãodeparadas,nasquais
a equipe realizou os procedimentos de segurança
denominado 360°
 (guarda e vigilância no perímetro da
viatura) com os cuidados devidos para se manter a
segurançaearesponsabilidadedofazerbemfeito".
Eainda,"recordo-medeoutrofatoqueaoentrarem
uma cidade, estava havendo um assalto em uma casa
lotérica e quando os bandidos se depararam com a
quantidade de viaturas que estavam no comboio para
uma audiência com vários apenados, os meliantes se
assustaramedesequilibraram-sedamoto,fatoesteque
possibilitouqueapolíciaefetuasseaprisãocomaajuda
daequipe".
"Em outra situação, a equipe estava fazendo uma
transferênciaparaCampinaGrandeeaopassaremfrente
à catedral, observaram um rapaz com um volume na
alturadacinturasemelhanteaumaarmadefogo,ﬁzeram
aabordagem,depoisdeconﬁrmadaasuspeita,efetuaram
a prisão. Na delegacia o indivíduo confessou que iria
praticar um assalto naquelas imediações quando os
táticoschegaramatempodeevitaraação".

sempretemosogrupotáticocomoreferênciaemnossas
vidas. Fiquei na Força Tática por cinco anos, e hoje
componho o quadro da Polícia Civil da Paraíba. A força
tática fez parte da minha vida e onde estou ela está
comigoemmeucoração",dizJaderMarcioAlves,policial
civildaParaíba.
ÚNICA MULHER NA ATIVA OPERACIONAL DO GRUPO
TÁTICO
O fato de ser mulher não faz diferença. Embora
compostopormaioriadehomens,todosatratamdeigual
paraigualeproﬁssionalismo,todoogrupoconﬁanasua
capacidade e é reconhecida como uma operacional
q u a l i ﬁ c a d a  e  a t i v a  c o m  r e s p o n s a b i l i d a d e  n a s
determinações a ela atribuídas. Foi a 01 (zero um) da
formação de seu curso de escolta (CESAR) e continua
mantendoaexcelênciaatéopresente,sendomotivode
orgulhoparatodaequipe.
EssaéEliandraBernardo,únicaoperacionalfeminina
daForçaTática,"TenhoacompreensãoqueaFtpennãoé
apenas um grupo de atuação operacional, e sim uma
equipe na qual a postura de cada integrante reﬂete
diretamente no resultado ﬁnal de cada missão, onde o
proﬁssionalismo, o respeito e a reciprocidade entre os
pares tornam-se fatores preponderantes no sucesso da
equipe",aﬁrmaEliandra.

Falousobreaforçatáticapenitenciáriacomolugar
ondeencontrouumambientedetrabalhoqueoinspirou
adedicarumpoucomaisdoqueascotidianasobrigações
pedem."Asensaçãodefazerpartedeumgrupoqueserve
ao sistema prisional e prestar um grande apoio às
unidades prisionais assim como aos colegas que
trabalhamnelamedeixabastanterealizado.Ficobastante
gratiﬁcado e motivado ao visualizar e comparar os
benefícios que o nosso trabalho trouxe, diminuindo a
sobrecarga que existia nas unidades prisionais antes da
existência da Ftpen, assim também como podemos
colaborarcomasdemandasjudiciáriasacontento.Tenho
a percepção de quanto posso colaborar e me animo a
procurar desenvolver a cada dia minhas competências
parapodersomarumpoucomaisaogrupoeatodosos
meuscolegaspoliciaispenais".
RELATOJaderMárcioAlves-policialcivil
"Váriospoliciaispassarampelogrupoealgunsestão
em outros departamentos, mas nunca esquecemos e
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RELATO-UriasOliveira-policialpenal
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Policial Penal:
proﬁssãoderisco
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E

le precisa estar ali, é o seu dever. A missão lhe foi
dada e agora será cumprida com honra. A sua
competênciaéoquelhetrazacertezadequetudo
sairábem.Sempreatentoatudoeatodos,seusolhosnão
sedesviamduranteatarefa.Énecessáriosemanteralerta,
ooutropodeserperspicaz.Emsituaçõesdecontatodireto
comosdetentoscomoemrevistas,apreensões,contenção
de brigas, cada respiração, cada fração de segundo é
importante.Dentrodessesmuros,tudopodeacontecereo
policialpenaléoresponsávelpormanteraordem,fazer
cumprir-se a lei. Não há tolerância para o desrespeito,
v i o l ê n c i a  o u  m o t i m .  É  p r e c i s o  r e p r e e n d e r  o s
desobedientes, encarar o desaﬁo, sentir aqueles olhares
profundos, acostumar-se a ouvir ameaças, situações
corriqueirasparaquemcuidadeumsistemaqueévisto
pormuitoscomoaescóriadasociedade.
Acenaacimafoicompostabaseadaemrelatosdo
que se vive no cotidiano do policial penal dentro das
prisões.
Segundo estudos realizados pelas pesquisadoras
JulianadeCarvalhoCamposeRosâniaRodriguesdeSousa,
publicado na Associação Nacional de Pós-Graduação e
PesquisaemAdministração-ANPAD,aproﬁssãodepolicial
penaltemgeradoestresseedesgastes,tantofísicosquanto
emocionais, que levam ao adoecimento. A Organização
Internacional do Trabalho (OIT) classiﬁca o policial penal
comoasegundaproﬁssãomaisperigosadomundo.
O sistema penitenciário é um setor de extrema
importância na sociedade, principalmente em um país
quenãotemprisãoperpétuaoupenademorte,ondeos
indivíduos que cometeram crimes, sejam eles leves ou
gravesretornarãoparaoconvíviosocial.Porisso,opapel
do policial penal na reeducação e ressocialização é
imprescindível.
Vagner Falcão, presidente da Associação dos
Policiais Penais, ressalta os motivos desta proﬁssão ser
consideradaasegundamaisperigosadomundoeamais
estressante,"porquevocêtrabalhadiretamentecomas
pessoasquecausaramgrandesmalesàsociedadeeque
estão envolvidas com a criminalidade. Há um
enfrentamentoeconvíviodiáriocomestesindivíduos."
Outrarazãoqueagravaoestresseéomedoeafalta
de proteção do proﬁssional nas ruas, as ameaças que
muitas vezes envolvem o núcleo familiar do policial
penal.Paraseproteger,opolicialeasuafamíliadevem
deixardefrequentarouevitardeterminadosambientes.
Tudo isso acarreta uma série de consequências
psicológicas,comoviveremconstantealertaepressão
social.
Alémdestespontos,outroquedeveserobservadoé
ocomportamentoindividualdopolicialpenalquesofre
modiﬁcação devido a alguns hábitos do ambiente de

trabalho. Muitos deles começam a agir de forma mais
rígida com a sua família, falando de forma impositiva,
p o d e n d o  t o r n a r - s e  a g r e s s i v o  p o r  c o n v i v e r
diuturnamentecomaviolência.
BernadeteDantas,assistentesocialepolicialpenal,
trazemseuartigo"Otrabalhonocárceredoagentede
segurança penitenciário: impactos na saúde mental"
uma revisão bibliográﬁca de diversos estudos sobre a
atuação dos proﬁssionais e as alterações ocorridas na
saúdementaldospoliciaispenais.
"Porprecisarestarsempreatentos,tensãoeperigo,
poderãodesencadeardoençasmentaisasquaisnãosão
percebidas por eles, como ansiedade, estresse, fadiga,
depressão,medo,fobia,angústia,SíndromedeBurnout,
distúrbiodesonoenecessitandodeapoiopsicológico",
Bernadete descreve em seu artigo.  A Síndrome de
Burnout é uma exaustão emocional extrema e quando
associado ao trabalho do policial penal pode ser
desencadeada a partir das relações de estresse e de
violência.
Segundo estudos, há também a possibilidade de
desencadear problemas de saúde como palpitações,
tontura, irritabilidade, dores no corpo, tosse, gastrite,
enxaqueca, dependência química e distúrbios
psiquiátricos.Aprevençãoeatençãocomasaúdefísicae
mentaldopolicialbeneﬁciamosproﬁssionais,famíliae
sociedade, por isso a importância de conhecer os
impactosnasaúdedessestrabalhadores.
Diantedessasrazõesénecessárioqueoproﬁssional
seconscientizeenãoabramãodoseucuidadopessoal,
físicoemental.Estejasempreemdiacomasuasaúde.É
sugeridoqueemseutempolivrefaçaexercíciosfísicos
regularmente, pratique esportes, tenha momentos de
lazereatividadesrecreativasemfamília.Essasmedidas
servemparaaliviaroestresseetensãodocotidianodesta
proﬁssãoquedevesersempremotivodeorgulho.
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OPERFILDOPOLICIALPENALHOJE

O

primeiro concurso público para agente de
segurança penitenciária realizado em 2008
mudou o perﬁl do efetivo do sistema prisional
paraibano.Maisdemilpoliciaispenais,decercade1.700,
temcursodenívelsuperior.500policiaispenaistêmtítulo
dePós-Graduaçãoemníveldeespecialização.
 Em recente pesquisa feita pela subgerência de
Recursos Humanos, 1.001 responderam o formulário,
desses, 746 aﬁrmaram que possuem graduação ou
especialização. Esse número equivale a 74,52% dos
pesquisados.São78,68%daáreadeHumanas;14,88%de
Exatase6,44%daáreadeSaúde.
Eis um demonstrativo das formações acadêmicas e
especializações de mais da metade dos nossos policiais
penais:professor,doutor,mestreeespecialistaemdireito,
bacharelado em direito, gestão em segurança pública,
educaçãofísica,licenciaturaemletras,pós-graduaçãoem
língua, linguística e literatura, licenciatura em história,
pós-graduação em docência do ensino superior,
bacharelado em comunicação social, licenciatura em
matemática, pedagogia, gestão em marketing,
sociologia, gestão de negócios, ciência criminalista,
linguagemaplicada,sistemasdeinformação,gestãoem
segurançapública,ﬁsioterapia,políticaspúblicasesociais,
arquitetura e urbanismo, gestão de sistemas prisionais,
processopenal,criminologia,gestãoeplanejamentode
projetossociais,direitoeducacional,segurançapúblicae
inteligência prisional, pós-graduação para o sistema
prisional,direitopenaleprocessopenal,metodologiada
educação, educação em direitos humanos, sociologia,
especializaçãoemciênciascriminais.
Esteexércitodehomensemulherescomgraduação,
pós-graduação, mestrado ou doutorado, contribui
decisivamentecomoêxitodagestãodosecretárioSérgio
Fonseca de Sousa e do secretário executivo João Paulo
Ferreira Barros, respectivamente um coronel da Polícia
Militar e um policial penal. Os dois já dirigiram
penitenciáriaseforamtitularesdaGerênciaExecutivado
Sistema Penitenciário - Gesipe, portanto, conhecem
muitobemosistemaprisionaldoestado.
Além de dirigir unidades prisionais, policiais penais
comumaoumaisespecializaçõescitadasacima,exercem
funções ou cargos estratégicos quer sejam na área
administrativaouexecutiva.JoãoPauloFerreiraBarroséo
primeiropolicialpenalnomeadosecretárioexecutivopelo
governador do estado; Ronaldo da Silva Porfírio desde
janeirode2019éogerenteexecutivodaGesipe;Josinaldo
Lucas Oliveira é o chefe de gabinete; Thiago Poggi o

subgerentederecursoshumanos;JoãoSitônioRosasNeto,
gerenteexecutivoderessocialização;FelipeAndréCrispim
Nóbrega Brito Falcão, gerente de administração e
tecnologiadainformação;BrenoCavalcantiCunha,diretor
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Graciliano Ramos, instalada na Penitenciária DesembargadorSílvioPorto,emJoãoPessoa.
Sob as lideranças dos secretários Sérgio Fonseca e
João Paulo Barros esse qualiﬁcado e dedicado time de
gestoresajudaaescreverpáginashistóricasdaSecretaria
de Estado da Administração Penitenciária - Seap nessa
fase atual de construção de novos rumos traçados pelo
Planejamento Estratégico, ferramenta que se propõe a
tornar a Secretaria referência no Sistema Prisional
Brasileironohorizontededezanos.
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Doisperﬁsdistintosdepoliciaispenais
IrêniodeMacêdoPimentel-Emmeadosdosanos
1980,antesdaConstituiçãode1988,ojovemIrênio,hoje
lotado na Penitenciária de Psiquiatria Forense - PPF
ingressou no estado pelo regime celetista. Em seguida
tornou-seumservidorestatutário.Atualmenteépolicial
penal concursado de 2008. Foi advogado até se tornar
policial penal. Em duas ocasiões dirigiu a Penitenciária
DesembargadorFlósculodaNóbrega-PresídiodoRoger,
alémdoPresídioFemininoJúliaMaranhãoePenitenciária
DesembargadorSílvioPorto.Revelaquenosúltimosanos
presenciaaevoluçãodoservidoredosistemaprisional.
Ressalta a importância da troca de experiência dos
"agentes das antigas" com os policiais penais
concursados. Defende o aproveitamento dos poucos
agentes pioneiros nos quadros da Seap. Irênio é um
exemplo de agente penitenciário que investiu na
evoluçãodoconhecimentoedaqualiﬁcaçãoproﬁssional.
Eisseuperﬁl:
*GraduaçãoSuperioremDireitoem1990-Unipê
*AprovadoemExamedeOrdemdaOAB/PBem1991
*Pós-graduadopelaEscolaSuperiordaMagistratura
doTJPBem1991
-CursoPreparatórioparaaMagistraturadeCarreira
* Atualmente cursando Mestrado em Criminalística
pelaFUNIBER-Barcelona/Espanha
FillipeAugustoMedeirosdosSantos,policialpenal
formado em letras vernáculas, atualmente é chefe de
almoxarifado da Penitenciária de Segurança Máxima
Criminalista Geraldo Beltrão. Revela que ingressou via
concursopúblicoalmejandoganharestabilidadeejásão
12anosnosistema."Consigovisualizarquepassamosde
uma categoria esquecida e desvalorizada para outro
patamar.Hojepossodizercomorgulhoquegraçasaatual
gestãodocoronelSérgiotivemosváriasconquistas,entre
elas o tão sonhado PCCR - Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração, aquisição de pistolas, coletes balísticos e

outros equipamentos de segurança para os policiais
penais e ainda a implementação de planos de
capacitação para esta categoria. Ressocialização
atualmentevemsedestacandocomseusváriosprojetos
sociaisquevisamestimularotrabalhodosapenadosque
estãotantonoregimefechado,semiabertoeaberto,para
que cumpram suas penas de uma forma digna e
vislumbrem um futuro pela frente com os novos
aprendizados adquiridos durante sua permanência no
sistemaprisional".
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ASMULHERESPOLICIAISPENAIS
NOUNIVERSODOSISTEMAPRISIONAL

A

presença da mulher na função de agente
penitenciário no sistema prisional brasileiro
játemdécadas.Deacordocomregistrosda
Revista Brasileira de Execução Penal (RBEP) do
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN,
existem hoje no país cerca de 112 mil policiais
penais,nesseefetivo,algumasmilharesdemulheres
policiais penais. Na Paraíba temos registros que as
pioneirassurgiramnadécadade1970.Atualmenteo
efetivofemininoéde351policiaispenais,sendo335
concursadas-amaioriacomcursodenívelsuperiore
16pioneirasqueingressaramapartirdosanos70.
São mulheres corajosas e que, capacitadas,
ingressaram no sistema prisional, um universo
predominantementemasculino.Alémdeexercerem
com competência suas funções nas unidades
prisionais são exemplos de excelentes gestoras. E
aindasãoesposasemães,heroínasquevivenciam
duplajornadadiária,outroplantãoapósotrabalho
depoliciaispenais.NaParaíba,diversasexercemou
jáexerceramcargosdeliderançacomodiretorade
presídiooucadeia,vice-diretora,chefededisciplina,
dentreoutrasfunções.Asquatrounidadesfemininas
-trêspenitenciáriaseumacadeiasãodirigidaspor
mulheres, policiais penais concursadas. Elas dão o
toque feminino no sistema prisional. Uma
combinaçãodobatomeapistola.
C i n t h y a  A l m e i d a  d i r i g e  p e l a  s e g u n d a
oportunidade a Penitenciária de Recuperação
Feminina Maria Júlia Maranhão, em João Pessoa;
AnairisAlmeidacomandaaPenitenciáriaFeminina
de Campina Grande; Alessandra Malaquias o
Presídio Regional Feminino de Patos e Paloma
CorreiaLimaacadeiadacidadedeCajazeiras.
Cláudia Shymenne - A policial penal Cláudia
Shymenne,educadorafísicaatépoucotempodirigiaa
unidadefemininadePatos,umamissãoqueexerceu
porquaseseteanos.ElaintegraoGrupoPenitenciário
deOperaçõesEspecial-Gpoe.Em2020obteveanota
máximanoVICEITEP-CursodeEscoltaseIntervenção
Tática em Estabelecimentos Penais, recebendo por
estacolocaçãomençãodedestaque.

"Bom, primeiramente sou muito orgulhosa na
minha escolha como proﬁssional na área de
segurançaemaisprecisamentecomopolicialpenal,
é de fato uma honra fazer parte do quadro
operacionaldaSeap.SãoquasenoveanosdeSispen
ecomonãofalardequaseseteanoscomodiretora
doPresídioFemininodePatos,foramanosdemuito
trabalho, dedicação e conquistas para aquela
Unidade. Agradeço principalmente a equipe de lá,
foi importantíssimo em todo esse tempo como
gestora, projetos, parcerias, apoio do Judiciário e
sempre andando de mãos dadas com nossa
Secretaria e todos os setores, ﬁcam aqui meus
agradecimentosatodos",pontuaCláudia.
Mas Cláudia revela que faltava mais uma
conquista,maisumdesaﬁopessoal,faltavaoCeitep.
"Ocursoparamimcomeçoutrêsmesesantes,pois
foi o período de preparação para o TAF - Teste de
Aptidão Física, dentre mais de 100 inscritos,
incluindo três mulheres, apenas eu me classiﬁquei
dentreasmulheresparaocurso.Foram34diasde
sofrimento, levados ao extremo cansaço físico e
mental,doresportodocorpo,fome,sede,teveum
diaqueacordeiepenseiemdesistir,masavontade
de vencer e de orgulhar meu esposo e todos que
torciampormimfoimaior,fuicomintuitodefazero
meu melhor, de representar todas as mulheres do
Sistemaenoﬁnalveioarecompensados34diasde
luta,nãopoderiatersidomelhor,alémdeconseguir
o objetivo, concluindo como a 01 da turma, um
sentimento inesquecível e por ﬁm poder dizer a
todosetodas,"VENCEMOS!"
Anairis Almeida - A policial penal, Anairis
Almeida, bacharela em direito, também integra o
GrupoPenitenciáriodeOperaçõesEspeciais-Gpoee
atualmenteédiretoradaPenitenciáriaFemininade
CampinaGrande."Sempregosteibastantedaárea
policial,entãoquandotermineiafaculdade,surgiuo
concursoemesubmetiaele.Quandofuiaprovada,
ﬁqueibastantefelizporestaringressandonaáreade
segurança pública. Durante os meus 10 anos de
proﬁssão,ﬁzcursosdeaprimoramentoe,inclusive,
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mesubmetiaocursointernodoGpoe,grupodoqual
façoparte.Apesardesabermosquetodaequalquer
proﬁssãotemassuasáreasqueprecisammelhorar,
posso aﬁrmar que sou muito satisfeita com a
proﬁssãoqueescolhi.Etentodiariamentedaromeu
melhornasatividadesrotineirasdaproﬁssão.Tenho
certeza que ainda irei melhorar muito, inclusive
atravésdoscursosquevêmsendodisponibilizados
pelaSeap,atravésdoinvestimentoemcapacitação
continuadaofertadopelaEgepen".

de2008,aliás,oprimeirorealizadoem92anosde
Seap. Ela conta que foi auxiliar de administração,
concursada, até o ano de 1982, quando mudou
legalmente de cargo sendo enquadrada como
agentedesegurançapenitenciária.Éfuncionáriada
Seaphá45anos.Por16anosexerceuafunçãode
chefe do setor de pessoal, hoje subgerência de
recursos humanos. Também atuou na antiga
COSIPE,hojeGesipe.PelaSeapintegrouacomissão
doconcursopúblicorealizadoem2008.

AlessandraMalaquias-Elatemlicenciaturaem
letras, pós-graduação em língua, linguística e
literaturaeédiretoradoPresídioRegionalFeminino
de Patos. Aﬁrma que, sem dúvida alguma as
mulheres são aptas a exercerem a proﬁssão de
policialpenal."Nodiaadiadasunidadesprisionais,
mostramos nossa força e capacidade para superar
inúmeros desaﬁos, comprovando que somos,
indiscutivelmente,aptasparaexercerumaproﬁssão
genuinamentemasculina.Apesardaresistênciade
a l g u n s  q u e  a i n d a  i n s i s t e m  n a  u t o p i a  d a
desigualdadeentregêneros,nósmulheres,policiais
penais, já provamos sermos capazes de suportar a
pressãoproﬁssional,lograndoêxitonodesempenho
de nossas funções. No decorrer desses nove anos
trabalhando no Sistema Penitenciário da Paraíba,
aprendiameposicionar,meimporecombateromal
damelhorformapossível,cumprindoamissãoque
mefoidada".

Paraﬁnalizarosrelatosdessasmulheresheroínas
dentro do Sistema Prisional da Paraíba, vamos
encerrar com uma das mais dinâmicas policiais
penaisdoestado.

PalomaCorreiaLima-ÉaatualdiretoradaCadeia
de Cajazeiras. Tem licenciatura em história e pósgraduação em docência do ensino superior. "Fazer
partedoSispen-PBéumagrandehonra,metornei
policialpenaldesaﬁandoaminharealidadeehojeme
sintorealizada,orgulhosaegrataempoderdizerque
soumulher,ﬁlhademãesolteira,nascidanaperiferia
nosertãodaParaíbaesoupolicialpenal!".
Representando todas as veteranas da Seap,
estaremoscontandoumpoucodahistóriadeLuíza
MariadeAraújo
Luíza ingressou no ano de 1975 e ainda em
atividade.Comoasdemaispioneiraséexemplode
perseverança para as jovens mulheres que
ingressaram em 2009 através do concurso público

CinthyaAlmeida-Assimelarelatasuatrajetória:
"Inicialmente optei por essa proﬁssão para ter
estabilidade no serviço público. Comecei em
unidades prisionais masculinas como agente
penitenciária, passei pela Penitenciária de
Segurança Máxima Criminalista Geraldo Beltrão e
PenitenciáriadeSegurançaMáximaDoutorRomeu
Gonçalves de Abrantes - PB1 ﬁquei um período
comochefedefarmáciaedepoisvimtrabalharaqui
naPenitenciáriaJúliaMaranhão.
Duranteminhaprimeirapassagemporaqui,nos
plantõespasseiatercontatodiretocomasinternas,
viver o dia a dia da penitenciária, todo o
funcionamento, os procedimentos de rotina,
operacionais e junto com demais colegas policiais
penaisvimosanecessidadedenosaprofundarmos
em determinadas questões aqui dentro, a
humanizaçãonocárcere,deatenderadeterminadas
demandas que não eram vistas, não se aprofun-
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davam. A questão do gênero, o contato direto foi
fundamental para conhecer esse ambiente e após
algunsmeses,retorneicomodiretoradaunidade.
Tenhoplenaconvicçãoqueesseolharfeminino
quandodaprimeirapassagemporaquiquenorteou
aminhacondutaquandoretornei.Percebemosque
esse ambiente precisava passar por mudanças e
pudemoscolocarempráticanossasobservaçõese
mudamosalinhadetrabalhonessesentido.
Nossoobjetivohojeéfocadonanecessidadeda
ressocialização, da reinserção, na humanização, a

consciência que no cárcere a pena é privativa de
liberdadeenãodedignidade.Sópudemosabsorver
isso,vivenciandoessanecessidade.
Enxergamos-nos e nos sentimos inseridas,
acolhidas, apesar de nossa pasta ser predominantementemasculina,asmulherestemlugar,vez,voze
falaeatribuímosissoaoprocessodeaceitação,de
conquistadoespaço,comessagestãonossentimos
totalmenteinseridaseacreditoqueéumconsenso
entretodasminhascolegaspoliciaispenais".

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-administracao-penitenciaria/noticias/seap-traz-inovacao-com-ocooperativismo-na-reintegracao-social-1

Seap traz inovação com o cooperativismo na Reintegração Social
Foi realizada uma visita técnica na Penitenciária de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão visando concretizar a
parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba - Seap, através da Gerência de
Ressocialização, com a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - Espep e o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo no Estado da Paraíba - Sescoop/PB, para formar uma cooperativa com as apenadas que participam do
Projeto Castelo de Bonecas.
No local funcionará a primeira Cooperativa Social formada por 20 reeducandas, a supervisão técnica será feita pelo Sistema
OCB - Sescoop/PB. O suporte pedagógico será oferecido pela Espep, a escola será responsável pela coordenação dos cursos
de cooperativismo que serão em formato de Ensino a Distância - EaD. O gerente de ressocialização, João Rosas, declara, "a
Paraíba sai na frente em atenção às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça instituindo as Cooperativas Sociais. Nós
temos uma perspectiva muito boa de impulsionar essa comercialização, agora de forma coletiva, elas serão donas do
próprio negócio, e temos certeza de que este é o caminho para que possamos ter efetivamente um processo de reinserção
social mais qualicado, trazendo autonomia, construção de valores e oferecendo uma supervisão técnica."

https://paraiba.pb.gov.br/noticias/bibliotecas-de-unidades-prisionais-recebem-livros-e-ampliam-processo-de-remicaopela-leitura

Bibliotecas de unidades prisionais recebem livros e ampliam processo de remição
pela leitura
A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap) vai distribuir 16.570 livros entre as bibliotecas
das unidades prisionais no estado. Esse reforço de conteúdo nos espaços destinados às atividades
educacionais é resultado de uma parceria rmada entre a Seap e o Departamento Penitenciário Nacional
(Depen). Os primeiros 1.380 livros acabam de chegar. Houve uma licitação nacional por parte do Depen e as
empresas vencedoras iniciaram as entregas. No total, serão 11 obras. A proposta é, a cada mês, se trabalhar
um título especíco. Os exemplares começam a ser organizados pela Gerência Executiva de Ressocialização
para encaminhamento às unidades penais.
O secretário da Seap, Sérgio Fonseca, destaca que esses livros, além de renovar o acervo das bibliotecas, vão
possibilitar a criação de novos espaços, ampliando assim o processo de remição pela leitura, um dos
benefícios a pessoas privadas de liberdade, garantidos na Lei de Execução Penal - LEP. "Com esta ação que
integra nosso Plano Estadual de Educação em Prisões - 2020/2024, nós estamos multiplicando as chances de
mais pessoas progredirem no processo de reintegração social com o uso e leitura de bons livros", pontuou.
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-administracao-penitenciaria/noticias/presidio-feminino-de-campinagrande-ganha-unidade-do-projeto-castelo-de-bonecas

Presídio Feminino de Campina Grande ganha unidade do projeto 'Castelo
de Bonecas’
Em Campina Grande, mulheres privadas de liberdade começarão a confeccionar bonecas em ocina de trabalho
instalada na Penitenciária Feminina. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - Seap inaugurou a segunda
unidade do projeto de ressocialização denominado Castelo de Bonecas, realizado em parceria com a Fundação Cidade
Viva e o Ministério Público do Trabalho.
As reeducandas que participarão do projeto - inicialmente 10 - serão beneciadas com remição de pena. Assim, para
três dias trabalhados no projeto, um dia a menos no presídio, além de remuneração que é depositada em conta
bancária da família. Anairis Almeida, diretora da Penitenciária Feminina de Campina Grande, arma: "É um projeto que
vai fazer a diferença na vida delas porque de volta à sociedade saberão produzir alguma coisa e custear a vida delas e
de suas famílias".
O secretário da Administração Penitenciária, Sérgio Fonseca, destacou que "a expansão desse projeto é resultado da
política de reinserção social que o governo do estado vem adotando dentro do sistema penitenciário paraibano. Aqui as
reeducandas de Campina Grande terão a oportunidade de aprender um ofício e quando retornarem para a sociedade
poder confeccionar bonecas e terem seu sustento como artesãs", ressaltou.

Curtas
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/cidadania-reeducandos-beneciados-com-emissao-dedocumentos-dentro-do-presidio

Cidadania: Reeducandos beneficiados com emissão de
documentos dentro do presídio
Uma ação realizada na Penitenciária Desembargador Silvio Porto, e que segue para demais
unidades prisionais, está garantindo a segurança e cidadania dos reeducandos com a emissão
dos documentos de identidade (RG). Cerca de 100 reeducandos estão sendo beneciados com a
ação, resultante de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária Seap; o Conselho da Comunidade - órgão da Vara de Execução Penal; o Programa Cidadão, da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - Sedh e Instituto de Polícia Cientíca (IPC).
O presidente do Conselho da Comunidade Penal, Thiago Robson, falou sobre a importância
desta ação: "A emissão de documento é a porta de entrada para o exercício da cidadania e, sem
a documentação, compromete muito a assistência jurídica, educacional, de saúde entre outras.
Se pensar-se de forma macro, essa ação de emissão de documentos até reduz a criminalidade, o
reeducando se familiariza com o mercado de trabalho reduzindo a adesão às facções".

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-administracao-penitenciaria/plano-de-contingencia-levaparaiba-ao-segundo-menor-indice-de-casos-de-covid-no-sistema-prisional-do-nordeste

Plano de Contingência leva Paraíba ao segundo menor índice de casos
de Covid no sistema prisional do Nordeste
No Nordeste, a Paraíba é o segundo estado com menor número de casos de Covid-19 no sistema
prisional. É o que aponta monitoramento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado no dia 24 de
fevereiro. Os registros mostram apenas dois óbitos e 316 casos por Covid-19 conrmados entre pessoas
presas. Já os casos dos servidores que contraíram Corona vírus são 194, com três mortes.
O secretário da Administração Penitenciária (Seap), Sérgio Fonseca, avalia que "Esta segunda colocação da
Paraíba dentre os nove estados da região é resultado do Plano de Contingência que a Secretaria elaborou
e implantou ainda no mês de março de 2020, no início da pandemia que seguiu uma determinação do
governo do Estado. O Plano previu e implantou diversas medidas ecazes, colocou os reeducandos da
Penitenciária Agrícola do Sistema Prisional (Complexo Agroindustrial de Mangabeira) para produzirem
produtos saneantes e fabricação de 200 mil máscaras pelas reeducandas da Penitenciária Feminina Júlia
Maranhão, além das penitenciárias femininas de Campina Grande, Patos e Cajazeiras".

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-administracao-penitenciaria/764-reeducandos-de-51unidades-prisionais-da-paraiba-realizaram-enem-ppl-2020

Reeducandos realizam Enem PPL 2020
A Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba - Seap, em parceria com o Ministério da Educação
e Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, realizou o Exame Nacional do Ensino Médio - Pessoas
Privadas de Liberdade 2020 (Enem PPL). As provas foram aplicadas em 51 unidades prisionais do estado,
das 13h30 às 19h, no primeiro dia, e das 13h30 às 18h30, no segundo dia da avaliação. O número de
reeducandos inscritos no Enem - PPL 2020 foi de 764 participantes, um crescimento de 8,64% em relação
ao ano passado, que foram 698 inscrições.
Entre as cadeias públicas, o destaque foi para a unidade prisional de São João do Cariri que teve 100%
dos privados de liberdade inscritos para realização da prova. Já entre as penitenciárias masculinas, a
Penitenciária de Segurança Máxima Criminalista Geraldo Beltrão, em João Pessoa obteve 26,90% dos
presos inscritos. Entre as unidades penais femininas, a Penitenciária Regional Feminina de Patos teve o
maior percentual de inscritas, 81,25%.
A prova foi realizada em todas as regiões da Paraíba e pela primeira vez, uma das salas de aplicação foi
na sede da Gerência Executiva de Ressocialização, no Escritório Social, em João Pessoa, para os detentos
dos regimes aberto, semiaberto e em livramento condicional. Todos os locais de provas seguiram as
medidas preventivas contra a Covid-19, como a aferição de temperatura, uso de máscaras e álcool em
gel, bem como o distanciamento entre os participantes.
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entrodoperﬁldopolicialpenalestãoaquelesqueiniciaramatrajetóriadopontozero.Éocaso
dedonaAntôniaAlmeidadeSouza,naturaldeCampinaGrande,queiniciouavidanoserviço
público em 1979 como serviços prestados e no ano de 1982 recebeu seu enquadramento
comoagentedesegurançapenitenciária.Dapráticaàteoria,Antôniaaperfeiçoouosconhecimentos
naACADEPOL-AcademiadePolíciaCivilenaEspep-EscoladoServiçoPúblicodoEstadodaParaíba,
entreoutroscursosrealizadosnaáreadesegurançapública.
A servidora recebeu, ainda, instruções e orientações do médico psiquiatra Thiago Formiga (In
Memoriam), então diretor do Manicômio Judiciário, tendo sido designada para prestar ali suas
atividadesdeagentepenitenciária.Posteriormente,oManicômiopassouaserchamadodeInstitutode
PsiquiatriaForense.
Sendoumaunidadedepsiquiatriaforensevoltadaexclusivamenteparahomens,elatrabalhava
comochefedoalmoxarifado,masmuitasvezesnafaltadeumfuncionário,supriualacunanacozinha
duranteaausênciadacozinheira,dafaxineira,dasecretáriaoudaatendente.Nafunçãodeagente
penitenciáriadaqueleInstitutorecebiaopaciente,conduzia-oaoDepartamentodeAssistênciaSocial,
ao médico, ao Setor de Psicologia, Enfermagem e ao Setor Jurídico, fazendo todo esse trâmite
relacionadoaointernamentoedepoisoconduziaaoseulocaldealojamento.
Todos os pacientes, internos com ou sem medidas de segurança, viviam uma realidade
comportamentalaleatória,sementendimentodesuanormalidadeerealidade.Noentanto,ganhavam
atençãoecuidadoscomosefossemﬁlhosdedonaAntônia,queoschamavade"meusmeninos".Aide
quemmexessecomeles!
Nocomeçonãoeranadafácil,poiselanãoconheciaaquelarealidadeeoInstitutonãodispunhade
nenhumaaparelhagem,nemequipamentosdeproteçãoesegurança.Tudoeramuitodifícil...Assimilar
aquelasituaçãoeramesmomuitocomplicado,contudo,aservidorafaziatudooqueerapossívelpara
preencherdehumanidadeaunidadepsiquiátrica,mesmonãosendoolhadaouvistacomalgumvalor:
comopessoaoumesmocomoservidora.
DonaAntônialembraumfatoinusitadodurantesuaexperiênciapenal."Uminternohaviamatado
suamãee,aoserinterrogadosobreacausa,sobreoporquêdeeleterpraticadoaqueleato,omesmo
respondeuquefoiporamãetersidoteimosa.Eledissequenodiadocrimeestavaagitadoeentrounos
matos e a mãe foi atrás dele. O paciente pedia para ela não segui-lo, mas com toda preocupação
materna, ela continuava seguindo-o, e ele pedia para não ir, que ﬁcasse lá, mas ela foi teimosa e
continuouindoparapertodele.Foi,então,queele,numgestotransloucado,matouamãe".
Outranarrativafoideumpacientequetambémhaviamatadoamãeporque,segundoele,pela
ligaçãoquetinham,podiafazeroquequisessecomela.Fatoschocanteseimpressionantesquedona
Antôniavivenciou,entremilharesequepoderiacontaraolongodesuacarreirapenal.
HojeoInstitutochama-sePenitenciáriadePsiquiatriaForensedaParaíbaeascoisassãomuito
diferentesdaquelasdopassado.Aperseverançafazenxergarumnovotempoadvindoapartirdo
concursoparapolicialpenalnoâmbitodaSeap.Novoscursosdeaperfeiçoamento,equipamentos,
viaturasearmamentosﬁzeramoSistemaPenitenciáriodaParaíbatomarumnovocorpo,umnovo
aspecto,colocarascoisasnosseusdevidoslugares,inclusive,atravésdoreconhecimentoevalordo
policialpenal.
No ano de 2018, dona Antônia Almeida recebeu da Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária, o Certiﬁcado de Honra ao Mérito Funcional, pelos relevantes serviços prestados ao
SistemaPenitenciáriodaParaíba.
DonaAntôniaaindaestánaativaejácontacommaisde42anosdeatividades.Emplenovigor,
atualmenteéencarregadadeagendamentoeacompanhamentodasperíciaspsiquiátricasforenses,
fazendopartedeumaequipedeserviçosessenciaiseespeciais.Todosàsuavoltacontamcomsua
experiênciaevivacidade,elementossemosquaiséimpossívelexercersuaproﬁssão,semprecom
dedicaçãoeamor.
"Aolongodetodaminhatrajetóriade42anos,mesintohonradaemparticiparetercontribuído
comaproﬁssãodeagentepenitenciário,hoje,policialpenal",dizdonaAntônia.Esposa,mãe,avóe
formandadoNOP-NivelamentoOperacionalPadrão."Vioquantoaindatenhoforçaevigor,mesmo
aos67anosdeidade.Orgulhoemdizer:souPOLICIALPENAL!Sempreﬁzeaindafaçoomeutrabalho
com amor e dedicação. Esse é o segredo para ser feliz proﬁssionalmente", revela, com orgulho, a
servidoraparaibana.

SEAP NAS
PLATAFORMAS
DIGITAIS

A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado da Paraíba - Seap estreia seu
espaço de audiovisual na internet com o seu canal no YouTube. A partir de agora conra as ações
desta Secretaria no YouTube pelo canal "SEAP PB em Ação".
Link: https://www.youtube.com/channel/UC5nAY1KnM46suruYKPH6Fhw
No canal dispomos de seções, também chamadas de "Playlists", onde podem ser encontradas
matérias produzidas pela ASCOM/SEAP e outros vídeos relacionados ao Sistema Penitenciário que
são de interesse público.
Na playlist intitulada "Aconteceu", você encontra vídeos curtos em formato de informes sobre
diversos eventos e destaque para os principais responsáveis por estas ações.
Na segunda playlist intitulada "Produção ASCOM/SEAP" estão disponíveis vídeos produzidos pela
ASCOM/SEAP em formato de documentários e minidocs sobre os mais variados temas que estão
presentes no Sistema Penitenciário.
E, por último, a playlist "SEAP em destaque na mídia" onde são postados vídeos elaborados por
outros veículos de comunicação sobre algo relacionado à Secretaria da Administração
Penitenciária da Paraíba.
Nós também disponibilizamos as edições anteriores da Revista Seap
em Ação em formato digital no seguinte link:
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-administracaopenitenciaria/revista-seap-em-acao/revista-seap-em-acao
https://twitter.com/seapgovpb

informes instagram
https://www.instagram.com/seapgovpb/
@seapgovpb
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Mais uma ação de ressocialização foi realizada na Cadeia Pública do município de Alagoinha. Um curso
de artesanato com bra da bananeira, matéria-prima facilmente encontrada na região, foi ofertado a
oito reeducandos durante dois dias. No curso os reeducandos aprenderam a criar produtos a partir da
matéria-prima como cestas, bonecas, tapetes e muito mais. A atividade contou com a parceria da
Secretaria da Cultura do Município de Alagoinha, que visa fomentar e valorizar o artesanato local, como
também pôr em prática a política de ressocialização da Seap, que tem como meta cada vez mais
qualicar com mão de obra especializada os seus reeducandos (as), a cada projeto que realiza, abrindo
portas no mercado de trabalho e uma nova esperança para quem precisa recomeçar.

O governador João Azevedo esteve ao lado do
secretário Sérgio Fonseca, secretário executivo
João Paulo Barros e o secretário Jean Francisco
Nunes da Secretaria de Segurança e da Defesa
Social para fazer a entrega de cinco furgões e um
ônibus para transporte de reeducandos. O reforço
da frota foi doado pelo Departamento
Penitenciário Nacional - DEPEN e representa um
reforço signicativo na frota do Sistema
Penitenciário da Paraíba. Na ocasião, o chefe do
Executivo estadual também recebeu um relógio
confeccionado pelo projeto Marcenaria de Móveis
Rústicos, da Cadeia Pública de São João do Cariri.

A Seap, através da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário Gesipe, investe em capacitação dos policiais penais. Em Patos, 22
prossionais tiveram aulas de prática de tiro, um treinamento
operacional necessário que teve o apoio do gerente Ronaldo Porfírio.
O treinamento teve parceria do estande de tiros Arena 1911, da
cidade de Patos, através do seu proprietário Gutemberg. Os 22
policiais participantes, incluindo um bombeiro militar, tiveram aulas
teóricas e práticas, aprimorando seus conhecimentos com
armamento, fundamentais na atividade operacional do Sistema
Penitenciário. O capitão Feitosa, da Gisop, também participou do
treinamento. O diretor do Presídio Padrão de Patos, Gilberto Rio
Pereira, avalia que a qualicação amplia os conhecimentos na prática
de tiro e agradece o apoio da Gesipe e da Arena 1911.

