
PORTO ALEGRE, DOMINGO, 3/02/200242 | POLÍCIA
ZERO HORA

Empresa administra presídio-modelo
SISTEMA PRISIONAL Na penitenciária de Guarapuava (PR), quase todos detentos trabalham e a reincidência é de apenas 6% 
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CARLOS CORRÊA *
◆ Enviado Especial/ZH

Não fossem os rolos de arame farpado
colocados no alto das grades e uma placa
com o nome da instituição, poucos identi-
ficariam o complexo de prédios da Peni-
tenciária Industrial de Guarapuava
(PIG), no Paraná, como uma prisão.

É esse presídio com jeito de fábrica que
está sendo apontado pelo governo federal
como modelo a ser seguido para substituir
as penitenciárias brasileiras – algumas de-
las meros depósitos de detentos. Seu prin-
cipal trunfo: a experiência pioneira e até
agora bem-sucedida de administração por
uma empresa privada.

Apintura em tons amarelo e vermelho na
fachada e a arquitetura da construção em

nada lembram os muros altos que isolam ou-
tras cadeias. Tanto a terceirização quanto a
ausência de paredões devem ser copiados pe-
lo Ministério da Justiça nos cinco novos presí-
dios previstos para serem construídos ainda
este ano no país, um deles no Rio Grande do
Sul, a um custo total de R$ 30 milhões.

Distante cerca de 250 quilômetros de Curi-
tiba, a PIG foi inaugurada em novembro de
1999. Lá, tudo é terceirizado. Quase todas as
140 pessoas que trabalham no local – incluin-
do todos os agentes penitenciários ou “de dis-
ciplina” – são funcionários da Humanitas,
empresa que ganhou por licitação o direito de
coordenar as atividades internas do presídio.

Além do “cunho social”, como ressalta o
gerente-administrativo, José Mário Valério, a
empresa tem retorno financeiro. No Rio

Grande do Sul, por exemplo, cada preso custa
em média R$ 450. Na PIG, o governo do
Paraná paga à Humanitas R$ 1,4 mil mensais
por interno. É por onde lucra a empresa.

Para a secretária nacional de Justiça, Elisa-
beth Süssekind, o custo mais alto compensa.
Ela vê na possibilidade de demissão imediata
de agentes corruptos ou incompetentes as
principais vantagens da terceirização. Além
de Guarapuava, existe apenas mais uma peni-
tenciária administrada por empresa privada no
país – em Juazeiro do Norte, no Ceará.

Cabe ao governo do Paraná nomear o dire-
tor, o vice-diretor e o chefe de segurança e a
fiscalização do trabalho da Humanitas. À em-
presa, fica a responsabilidade pela seleção dos

funcionários e o funcionamento da cadeia.
O resultado é um modelo que vem cha-

mando a atenção do país por índices signifi-
cativos como a baixa reincidência – 6%, en-
quanto em outras penitenciárias brasileiras, o
número gira em torno de 70%. 

A PIG conta com estrutura capaz de abrigar
até 240 detentos (no momento, são 206). Não
há distinção por tempo de pena a ser cumpri-
do ou mesmo o delito cometido. O preso só é
encaminhado para lá após passar por uma en-
trevista com psicólogos. Na conversa, são
avaliados aspectos como o impacto para o
condenado e para sua família de sua ida para
a prisão e as chances que ele tem de se ade-
quar à rotina da penitenciária.

– Buscamos os detentos que tenham o per-
fil de quem queira se reabilitar. Fazemos 50%
do trabalho, os outros 50% dependem dele –
explica o vice-diretor da PIG, Arnoldo Paes.

Para trabalhar em Guarapuava – onde o sa-
lário médio é de R$ 700 –, os agentes peni-
tenciários passaram por um curso de prepara-
ção com ênfase na vigilância. Nenhum agente
trabalha armado. Dinheiro, celulares e cigar-
ros são proibidos. Nem os funcionários po-
dem fumar livremente. Os agentes que quise-
rem têm de pedir permissão por escrito à dire-
toria e ir para uma sala externa.

Não é só nisso que a disciplina é rígida. Em
todas as celas existe uma espécie de quadro-
negro, destinado para o preso desenhar ou co-
lar fotos e cartazes. Caso ele suje qualquer
área além do quadro, terá de limpar, sob pena
de uma punição que, agravada, pode chegar
até ao cancelamento da remissão da pena.

As refeições servidas aos presos são as
mesmas dos funcionários. O cardápio é elabo-
rado por uma nutricionista e trocado a cada
três meses. A cada 15 dias, uma relação de
produtos que podem ser comprados no super-
mercado é repassada em todas as celas. Os
presos fazem pedidos e recebem suas com-
pras acompanhadas da nota do supermercado.
Há duas urnas dispostas na penitenciária para
receber denúncias relativas tanto aos presos
quanto aos agentes e aos funcionários da ca-
deia. Mas, mais importante, há o respeito:

– Aqui todo mundo é chamado de senhor.
Não baixamos o nível – diz o gerente-geral da
Humanitas, Victório Fávero.

* Colaboraram Aline Custódio, Fabiana
Sparremberger, Marco Giesteira e Rodrigo
Cavalheiro 

◆ Capacidade para 240 presos. Abriga atualmente

206 detentos, dividos em cinco galerias

◆ 120 celas com capacidade para dois detentos cada
◆ Quatro grades, com alturas diferentes, que chegam a
quatro metros, separam o complexo da rua. Sete guari-
tas cercam o local
◆ Pátio interno com três quadras de futebol e uma de
basquete
◆ Uma sala para atividades religiosas
◆ Duas fábricas funcionam no complexo, uma de mó-
veis estofados e outra de prendedores e palitos

QUEM TRABALHA NA PIG

◆ 107 agentes
◆ Duas psicólogas

◆ Dois médicos
◆ Dois dentistas
◆ Dois advogados
◆ Três professores (dois de Ensino Fundamental e
um de Ensino Médio)
◆ Cinco auxiliares de enfermagem
◆ Um enfermeiro
◆ Cinco funcionários de limpeza
◆ 10 funcionários administrativos
◆ Dois gerentes
◆ Um motorista
◆ Uma diretora
◆ Um vice-diretor
◆ Um chefe-segurança
* Com exceção de dois professores, da diretora, do vice-
diretor e do chefe de segurança, as demais contratações
estão a cargo da Humanitas

SAIBA MAIS

Os internos dispõem de serviço de cabe-
lereiro, além de consultório médico e den-
tário, assistência jurídica e aulas de ensi-
nos Fundamental e Médio

Inaugurada em 1999, penitenciária comemora o fato de não ter
sofrido nenhuma tentativa de fuga ou motim. Dos 206 presos,
apenas 11 são liberados para não trabalhar por atestado médico

Ao entrar no presídio, apenados ganham
roupas e calçados. Nas visitas íntimas, rece-
bem lençóis, camisinha, um balde e sabão –
o que sujarem será limpo por eles mesmos

Presos trabalham na cozinha preparando
as refeições que serão servidas aos outros
detentos e também aos funcionários

Celas têm espaço delimitado para cola-
gem de cartazes e desenho. Fora dos limi-
tes, qualquer rabisco pode gerar punição

Os números da Penitenciária Industrial de Guarapuava:


