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Notícia anterior Próxima notícia

Livros são doados para presos que
querem libertar a mente
SOLIDARIEDADE Além de ajudar na ressocialização, projeto de leitura reduz pena

Oapelo de um presidiário, que enviou uma carta ao GLOBO pedindo a doação de livros e revistas recentes,
deu certo. Ontem, um dia após a publicação de reportagem que, além do pedido do detento, mostrava que
existe a remição de pena pela leitura, muitas pessoas entraram em contato com o jornal interessadas em doar
livros para o sistema prisional do Rio. O GLOBO recebeu vinte contatos por email, e a Secretaria de
Administração Penitenciária (Seap) também foi procurada. A Biblioteca Nacional vai doar 18 kits com 68 livros
— 1.224 volumes no total — para serem distribuídos nos presídios do estado: são publicações da casa que
contam a história de Chico Buarque, Aluísio Azevedo e, entre outros, Machado de Assis.

Novas turmas. Próxima etapa de projeto vai beneficiar 500 internos

— Estamos montando sete novas bibliotecas nos presídios. Estamos providenciando também carrinhos de
supermercado para distribuir os livros de cela em cela. Mas até para isso dependemos de parceria — afirma
Patrícia Freitas dos Santos, coordenadora de inserção social da Seap e membro do Conselho Penitenciário do
Estado.

Enquanto reforça seu acervo de 40 mil livros, em 54 unidades prisionais, a Seap elabora, em parceria com
a UniRio, o novo programa de remição de pena para a população carcerária do Rio, com cerca de 50 mil
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presos. A nova turma terá 500 internos — a anterior beneficiou 188 presos. Professores e alunos de letras
voluntários ajudarão os presos na escolha dos títulos e na redação de resenhas, uma exigência para a remição
ser aprovada. A cada livro lido (no máximo, um por mês), podem ser abatidos quatro dias da pena.

— Poucos presos estudam e poucos trabalham, então a leitura surge como alternativa no processo de
ressocialização — diz o defensor Marllon Barcelos, coordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da
Defensoria Pública.

A advogada criminalista Maíra Fernandes, que liderou a campanha do Conselho Penitenciário do Estado pela
adoção da remição por leitura quando presidiu a entidade, entre 2011 e 2015, diz que, no Paraná, três mil
internos reduzem suas penas em 48 dias a cada ano, lendo um livro por mês. A reincidência no crime, entre
eles, cai de 60% para 20% :

— Outros estados conseguiram. A ociosidade reina nas prisões. As remições por leitura são importantes
para possibilitar a diminuição da pena e para que as pessoas libertem seus pensamentos.

Quem quiser doar pode procurar a Seap: (21) 2334-6267.
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