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❚ ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servas implanta programa para estimular o hábito de leitura nas cadeias e reduzir penas.
‘Quem lê é mais sábio’, resumiu uma das condenadas que participou do projeto ontem

As letras da liberdade
GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS

JUNIA OLIVEIRA
Conhecimento, realmente,
nunca é demais. E ele pode alterar
vidas, mudar trajetórias e construir histórias. Num lugar onde
justamente as histórias se repetem, se cruzam, se complementam e revelam dramas, elas se tornam o portal de um desejo comum: a liberdade. Estimular o hábito de ler e abrir janelas para mudanças na forma de encarar o
mundo são os grandes desafios do
projeto Rodas de Leitura, programa inédito no Brasil criado pelo
Serviço Voluntário de Assistência
Social (Servas) para ser aplicado
em unidades prisionais de Minas
Gerais. Duas unidades já receberam a iniciativa: o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, em Vespasiano, Região
Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH), e o presídio da cidade.
Ontem, foi a vez das mulheres
grávidas ou com filhos de até um
ano de idade que estão detidas no
centro de referência conhecerem
o projeto. A história que começou
com pergunta enigmática logo cativou as ouvintes. No auditório
improvisado, até quem estava arredia à ideia de uma contação de
histórias se rendeu às palavras da
gestora de Projetos Sociais do Servas, Patrícia Velloso de Albuquerque. Tudo começou com o rei Artur que, depois de caçar em território alheio, foi condenado à morte pelo mandatário do reinado vizinho. A liberdade teve uma condição: num prazo de um ano ele
teria de responder à pergunta para a qual esse outro rei tentava, há
muito, encontrar resposta: “Qual
é o maior desejo das mulheres?”.
E foi aí que Patrícia começou a desarmar semblantes e a conquistar
a participação de futuras mamães
e daquelas que tinham os pequenos, alguns com apenas alguns
dias de vida, no colo.
O diretor de Investimento Social do Servas, Rodrigo Fernandes,
diz que o objetivo é tentar mudar
a trajetória de vida de detentos e
detentas. “Trocar o tempo ocioso

O QUE DIZ A LEI

Mulheres grávidas ou com bebês detidas em Vespasiano ouvem história contada por Patrícia de Albuquerque: ‘Senti o abrandamento dos corações’, diz ela
pelo hábito de leitura e conhecimento, autoconhecimento e informação”, disse. O primeiro momento do projeto terá uma etapa
lúdica, com a participação de contadores de histórias e autores dos
livros trabalhados. Depois, as rodas serão acompanhadas por professores e escritores. “Os participantes podem ter o tempo da pena reduzido, mas para que isso
ocorra, deverão fazer uma resenha do livro. Para cada livro lido,
há quatro dias de remição da pena”, explica.
As mulheres terão 30 dias para ler, fazer o trabalho e apresentá-lo a uma comissão formada
por professores de letras, pedagogos e um representante da Secretaria de Estado de Administração
Prisional (Seap). Para a subsecretária de Humanização do Atendi-

mento da Seap, Emília Castilho, a
leitura é também uma forma de
dar poder às mulheres. “É uma
quebra de paradigmas para que
tenham, realmente, uma chance
de ressocialização.”
A detenta Jocilaine da Silva de
Oliveira, de 26 anos, mãe de um
menino de 2 meses e de outros oito filhos tem um sonho: aprender
a ler. Ela se lembra com carinho
dos momentos em que o pai lhe
contava histórias da turma da
Mônica e evangélicas. “Não sei ler,
mas sei que distrai a mente. Estou
estudando aqui dentro e, mesmo
não sabendo ler, gosto de folhear
livros e revistas de trás para frente
e de frente para trás. É uma oportunidade de ajudar meus filhos,
que estão com a minha família,
todos estudando”, conta.
A também detenta Aparecida

Esteves, de 28, está grávida de 6
meses e espera para breve sua liberdade, depois de ter sido inocentada pelos verdadeiros culpadas, para ter o bebê fora do centro
de detenção, perto dos outros
quatro filhos. “O projeto é muito
interessante. Vai ajudar muitas
mulheres e inspirar muitas delas
a se dedicar aos estudos. Quem lê
é mais sábio”, diz. “Além disso, vai
deixar as pessoas aqui mais calmas e tranquilas, pois às vezes ficam agitadas por não ter nada o
que fazer. Vai preencher o tempo
em que ficamos paradas.”
“A história vai amolecendo as
pessoas. Da minha primeira fala
ao fim, senti o abrandamento
dos corações”, revelou Patrícia de
Albuquerque. Até quem não
queria participar do evento ontem perguntou no fim se pode-

TRAGÉDIA EM MARIANA

Samarco atrasa acerto de aluguéis
JOÃO HENRIQUE DO VALE

Vítimas do rompimento da
Barragem do Fundão, no distrito
de Bento Rodrigues, em Mariana,
na Região Central de Minas Gerais, ainda sofrem com as consequências da tragédia. Problemas
em parte dos 400 contratos de
aluguéis entre a Fundação Renova e proprietários das casas aonde os moradores da cidade e de
Barra Longa foram levados aumentou a apreensão das famílias.
A Fundação Renova, criada pela
Samarco e suas controladoras, a
Vale e a BHP Billiton, admitiu que
há atraso no pagamento dos aluguéis de alguns imóveis e afirmou que até o fim desta semana
a situação será regularizada.
Os atrasos começaram no fim
do ano passado, quando vence-

ram os contratos de locação firmados após o rompimento da
barragem, que ocorreu em novembro de 2015, matando 19
pessoas e provocando a maior
tragédia socioambiental do país.
“Realmente tivemos um desafio
nos últimos dias com parte dos
400 contratos de aluguéis de desabrigados que foram levados
para esses locais. No processo de
a Fundação Renova assumir as
ações da Samarco, tivemos alguns atrasos. Pedimos desculpas
e lamentamos muito que tenha
acontecido”, admitiu o gerenteexecutivo dos programas socioeconômicos da Fundação Renova,
José Luiz Santiago.
A Fundação Renova começou
a assumir ações de reparação da
Samarco em agosto do ano passado. Os contratos com aluguéis

começaram a vencer em novembro. “Já estão sendo regularizados. Vamos tentar ainda nesta semana acertar 100% deles. Posso
dizer que 85% já estão em dia”,
afirmou Santiago.
Com a renovação, os contratos foram estendidos para até o
fim de 2018. “Nosso compromisso é que o processo de reassentamento e entrega das casas definitivas ocorra até março de 2019”,
disse o gerente-executivo. Segundo ele, nenhuma família deixou as casas devido ao atraso de
pagamento. O medo dos moradores teria sido provocado pela
ação de cobrança por parte dos
proprietários. “Os contratos são
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA
EM MINAS GERAIS

entre a Fundação Renova e os
proprietários. Eles tinham que
nos contatar, mas foram diretamente aos moradores, o que colocou os inquilinos em uma situação de mais estresse”, completou Santiago.

MINISTÉRIO DA
CULTURA

AVISO DE DISPONIBILIDADE
DE IMÓVEL PARA CESSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 01/2017
Registro de Preços
UASG 200035
A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS, por intermédio da Supervisora
de Licitações e Disputas Eletrônicas, torna público aos interessados que será realizada
licitação do tipo menor preço, execução indireta, sob a forma de fornecimento parcelado,
tendo por finalidade o Registro de Preços, nos termos da Lei nº 8.666/93, pelo Decreto nº
7.892/2013, na modalidade de Pregão Eletrônico, utilizando os recursos de tecnologia da
informação – internet, para AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS, em atendimento às necessidades da Procuradoria da
República em Minas Gerais (PRMG) e Unidades Municipais, conforme disposto no anexo
I (Termo de Referência) do Edital. A abertura da licitação ocorrerá no dia 04/04/2017 às 10:30
horas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está disponível
nas seguintes páginas: www.prmg.mpf.mp.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes e
www.comprasgovernamentais.gov.br; ou poderá ser solicitado por e-mail ( prmg-slde@mpf.mp.br)
ou, ainda, na sede da PRMG no horário das 10:00 horas às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira,
no endereço Av. Brasil 1877, Bairro Funcionários, sala 501, Belo Horizonte-MG, CEP 30.140-007,
mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive, CD/DVD), para gravação do edital.
Belo Horizonte-MG, 23 de março de 2017
JULIANA VARIZ DA COSTA
Supervisora de Licitações e Disputas Eletrônicas

Considerando que o prédio da Rua Sapucaí, 383, em Belo Horizonte, sob
responsabilidade do Iphan, está subutilizado atualmente;
Considerando a necessidade de restauração urgente do imóvel inclusive em
função de segurança predial;
Considerando o interesse demonstrado pelos organizadores da CASA COR BH
em ocupar o imóvel temporariamente, no prazo de dois anos, com atividades
culturais de arquitetura e design, de forma onerosa;
O IPHAN vem tornar público sua intenção em ceder a posse do referido
imóvel, por prazo determinado, em troca de benfeitorias para sua recuperação,
conforme projeto existente, tendo em vista a criação futura do Centro de
Memória Ferroviária.
Diante disso, caso haja outros eventuais interessados na utilização da referida
edificação pelo mesmo período, apresentar proposta, no prazo de dez dias,
que preveja a execução de benfeitorias conforme projeto que se encontra a
disposição na sede desta Superintendencia, rua Januária, 130 Centro Belo
Horizonte, com investimento previsto não inferior a cinco milhões de reais.
CÉLIA MARIA CORSINO
Superintendente

ria deixar o nome na lista. Agora,
a unidade tem um bom problema a resolver: 36 inscrições para
apenas 20 vagas. E qual é o fim
da história?
Bem, depois de procurar respostas entre poderosos e sábios, o
rei Artur chegou a uma bruxa que
jurou poder ajudá-lo, desde que se
casasse com o cavaleiro mais bonito e disputado pelas mulheres
do reino: o melhor amigo dele. Como os verdadeiros amigos dos
contos nunca abandonam o barco, Gandolf aceitou se casar com a
bruxa, que na festa de casamento
conseguiu estar ainda mais asquerosa que antes. Mas, na noite
de núpcias, para a surpresa do
marido, uma bela mulher apareceu. Vítima de um feitiço, explicou que poderia ser uma bruxa de
dia e uma beldade à noite, ou vice-

De acordo com a Recomendação
44 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), deve ser estimulada a
remição pela leitura como forma
de atividade complementar,
especialmente para apenados aos
quais não sejam assegurados os
direitos ao trabalho, educação e
qualificação profissional. Para isso,
há necessidade de elaboração de
um projeto por parte da autoridade
penitenciária estadual ou federal
visando à remição pela leitura,
assegurando, entre outros critérios,
que a participação do preso seja
voluntária e que exista um acervo
de livros dentro da unidade
penitenciária. Segundo a norma, o
preso deve ter o prazo de 22 a 30
dias para a leitura de uma obra,
apresentando ao final do período
uma resenha a respeito do assunto,
que deverá ser avaliada pela
comissão organizadora do projeto.
Cada obra lida possibilita a remição
de quatro dias de pena, com o
limite de 12 obras (máximo de 48
dias de remição).

versa, conforme a vontade do marido. Generoso, ele respondeu que
não poderia escolher, pois essa escolha era só dela. “Você é dona do
seu próprio desejo. A decisão cabe
a você.” Diante da resposta, o encantamento se quebrou e a resposta que salvou a vida de Artur
foi dada. “O maior sonho das mulheres é serem donas do seu próprio desejo, do seu próprio destino”, contou Patrícia. E, claro, como
todo bom conto de fadas, todos
foram felizes para sempre.
Rostos se iluminaram, pois a
moral da história era a moral da
vida real. E nas histórias de muitas
dessas mulheres, as palavras fizeram sentido, mexeram com corações e mostraram a elas a responsabilidade grande que têm agora
com as crianças que já estão nos
braços ou ainda na barriga.

