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CATEGORIA
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MODALIDADE
Inovação em Políticas Públicas

ÁREA TEMÁTICA
EDUCAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE

PÚBLICO ALVO
Indivíduos Privados de Liberdade sob custódia do Governo do Estado de Minas Gerais, reclusos em Unidades
Prisionais que não dispõe de espaço físico para construção de bibliotecas. As Unidades receberão um Kit com
aproximadamente 100 obras literárias.

RESUMO
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O Projeto tem como objetivo incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros pelas pessoas privadas de liberdade.
Serão enviadas às Unidades Prisionais, uma caixa plástica contendo aproximadamente 100 livros (obras literárias). Os
livros foram obtidos através de campanha realizada na Cidade Administrativa bem como pelos parceiros SETRA/BH,
Conselho de Criminologia (Casa Civil), Câmara Mineira do Livro e Instituto Aletria. A falta de leitura traz
consequências sérias no momento de realizar a interpretação e compreensão de determinado assunto. Uma delas é a
perda de visão de mundo que permite a dominação e manipulação do indivíduo. Quanto mais se limita a leitura, menor
é a visão de mundo, da capacidade crítica. As pessoas têm dificuldade em fazer a interelação entre a realidade e os
fatos. Com o recebimento dos livros, as Unidades poderão associar a outros projetos socioculturais bem como na
remição pela leitura.

PALAVRAS-CHAVE
Biblioteca Remição Projetos Asas da liberdade

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR
Foi realizado um levantamento nas Unidades Prisionais no qual constatamos um número baixíssimo que possuía
bibliotecas. Consequentemente projetos socioculturais e também o de remição pela leitura ficaram comprometidos. No
início do projeto havia apenas 65 bibliotecas e 32 projetos de remição pela leitura implementados.

OBJETIVOS DA INICIATIVA
Havia uma certa dificuldade pelas Unidades em realizar atividades socioculturais e também implantar o projeto de
remição pela leitura. Algumas Unidades alegavam falta de espaço físico. Com este projeto, o principal objetivo do
Projeto é incentivar a o interesse pela leitura e facilitar o acesso aos livros pelas pessoas privadas de liberdade. Os
livros foram obtidos através de campanha realizada na Cidade Administrativa onde arrecadamos aproximadamente
3.000 livros que após selecionados os literários, foi realizada a catalogação. Recebemos um convite do Conselho de
Criminologia (Casa Civil), bem como Câmara Mineira do Livro e Instituto Aletria para conhecer nosso Projeto.
Ficaram encantados e se colocaram a disposição para ajudar no que fosse possível. Fomos indicados para receber
aproximadamente 20.000 livros (literários, didáticos, bíblicos, dicionários, revistas, etc) do Sindicato dos Transportes SETRA/BH, devidamente organizados e embalados no qual já foi entregue e se encontra disponível no almoxarifado
Central para organização e inserção nas rotas. Com o recebimento dos livros, as Unidades poderão associar a outros
projetos socioculturais bem como na remição pela leitura.

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA
O Projeto inicial O principal objetivo do Projeto é incentivar a o interesse pela leitura e facilitar o acesso aos livros
pelas pessoas privadas de liberdade. Os livros foram obtidos através de campanha realizada na Cidade Administrativa
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onde arrecadamos aproximadamente 3.000 livros que após selecionados os literários, foi realizada a catalogação.
Recebemos um convite do Conselho de Criminologia (Casa Civil), bem como Câmara Mineira do Livro e Instituto
Aletria para conhecer nosso Projeto. Ficaram encantados e se colocaram a disposição para ajudar no que fosse
possível. Fomos indicados para receber aproximadamente 20.000 livros (literários, didáticos, bíblicos, dicionários,
revistas, etc) do Sindicato dos Transportes - SETRA/BH, devidamente organizados e embalados no qual já foi
entregue e se encontra disponível no almoxarifado Central para organização e inserção nas rotas. Com o recebimento
dos livros, as Unidades poderão associar a outros projetos socioculturais bem como na remição pela leitura.

HOUVE A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS
Sim

DETALHE COMO FORAM FEITAS AS PARCERIAS
Recebemos um convite do Conselho de Criminologia (Casa Civil), bem como Câmara Mineira do Livro e Instituto
Aletria interessados em conhecer nosso Projeto. Ficaram encantados e se colocaram a disposição para ajudar no que
fosse possível. Desta forma, nos indicaram ao Sindicato dos Transportes - SETRA/BH que estava realizando uma
campanha de arrecadação de livros em seus coletivos. Assim, recebemos aproximadamente 20.000 livros (literários,
didáticos, bíblicos, dicionários, revistas, jurídicos, etc.) De acordo com o SETRA/BH, continuarão com a campanha e
nos atenderão com os livros arrecadados. Dessa forma, conseguiremos atender as Unidades Prisionais em sua
totalidade. O Conselho de Criminologia ainda se comprometeu a disponibilizar um veículo SPIN que ficaria a nossa
disposição para a realizsção de atividades socioculturais itinerantes.

RECURSOS UTILIZADOS
RECURSOS HUMANOS
- Integrantes de equipe da Diretoria de Ensino e Profissionalização - DEP (em torno de 13 pessoas)

RECURSOS FINANCEIROS (VALOR E ORIGEM)
- Não houve investimento financeiros envolvidos no projeto

RECURSOS MATERIAIS
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- Não houve recursos disponíveis para esse fim. Utilizamos os materiais já existentes tais como (impressões,
panfletos,caixas de medicamentos para acomodar os livros, caixas de papelão, etc.)

RECURSOS TECNOLÓGICOS
- Divulgação nos displays dos telefones da Cidade Administrativa
- Divulgação na Intranet
- Divulgação através de e-mail

CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA INICIATIVA
Não houve nenhum investimento financeiro

OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA
INICIATIVA
- Houve uma certa resistência de Unidades que alegavam não ter espaço físico para receber o kit de livros.
- Envio dos Kits para as Unidades Prisionais (as que dispuseram a retirar na DEP tiveram prioridade)
- Retirada dos livros doados em locais externos

SOLUÇÕES ADOTADAS PARA A SUPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS
OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS
- Realizado contato com a Unidade e detalhando o projeto, principalmente que não havia necessidade de um espaço
físico, na própria sala do diretor poderia acomodar a caixa com livros.
- Como os livros estavam na Diretoria de Ensino, com pouco espaço, colocamos como prioridade as Unidades que
retirassem os kits no local.
- Conseguimos veículo para retirada nos locais indicados. Os demais livros foram alocados no almoxarifado central e
serão inclusos na rota. Caso a Unidade faça a opção, poderá retirar no almoxarifado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
O número de bibliotecas aumentou de 65 para para 120, ou seja, praticamente dobrou do início do Projeto no mês de
abril/17 até Julho/17.
Com o recebimento dos kits de livros, o número de Unidades que aderiram à remição pela leitura aumentou de 36 para
46 e novos projetos estão sendo analisados. Houve um interesse muito grande em aderir ao projeto pela remição pela
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leitura com o recebimento dos livros.

MECANISMOS E MÉTODOS DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
O monitoramento é realizado através de planilha online que disparamos periodicamente. Quanto ao envio dos kits,
temos tudo registrado. Acervo, destino, etc. A campanha para arrecadação de livros será contínua, dessa forma, todas
as Unidades serão atendidas.
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