
• O tempo segue sujeito a chuvas nesta quinta-feira no Paraná. 
Esta condição é maior nos setores mais ao sul e leste do Estado, e 
menor no norte e no noroeste paranaense.
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Governo confirma 3.000 novas vagas 
no sistema prisional do Estado

 O Governo do 
Paraná confirma 3.000 
novas vagas no sistema 
prisional no Estado com 
a construção de quatro 
novas cadeias públicas. 
A expansão do sistema 
foi anunciada pelo go-
vernador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior nes-
ta quarta-feira (18), em 
solenidade no Palácio 
Iguaçu. Ele também con-
firmou a construção de 
três novas delegacias. O 
investimento soma R$ 81 
milhões.
 As cadeias pú-
blicas serão construídas 
em Foz do Iguaçu, Lon-
drina, Ponta Grossa e 
Guaíra. Já as três dele-
gacias serão entregues 
em cidades da Região 
Metropolitana de Curiti-
ba: Araucária, Almirante 
Tamandaré e Colombo.
 As obras das 
cadeias públicas estão 
em andamento desde o 
começo deste mês e têm 
previsão de entrega para 
o segundo semestre de 
2020. O investimento é 
de R$ 69 milhões para o 
Departamento Penitenci-
ário do Paraná (Depen) 
– a maior parte dos recur-
sos de um convênio com 
o Governo Federal, com 
contrapartida do Tesouro 
Estadual.
 O governador 
destacou que assumiu 
o Estado com o maior 
número de presos em 
delegacias do País e sa-
lientou que isso precisa 
ser equacionado para 
promover tratamento pe-
nal adequado e liberar os 
policiais para atuarem no 
combate ao crime. “Ao 
longo do tempo o Paraná 
acabou não construindo 
cadeias públicas. Agora 
faremos esses grandes 
investimentos para esva-
ziar as delegacias”, disse 
Ratinho Junior. “Quere-
mos diminuir esse deficit 
e ampliar a construção de 
presídios, o que, inclusi-
ve, discuti com o ministro 
Sergio Moro, da Justiça e 
da Segurança Pública, na 
sua recente vinda ao Pa-
raná, na segunda-feira”.
 O governador 
também destacou que o 
Paraná planeja projetos 
a médio prazo para refor-
çar as políticas de execu-
ção penal, com intuito de 
preparar o retorno para a 
sociedade. “O objetivo é 
que os presos trabalhem 
mais, porque começam a 
aprender uma profissão e 
podem tocar a vida quan-
do em liberdade. Além 
disso o trabalho acelera 
a progressão de pena. 
Os presos vão reformar 

mais escolas, fazer pa-
vers e calçamento para 
poder doar para os mu-
nicípios. Tudo isso está 
sendo pensado para aju-
dar a execução penal”, 
complementou Ratinho 
Junior.

EQUILÍBRIO
 Todas as qua-
tro cadeias públicas têm 
o mesmo padrão, com 
capacidades para 752 
novas vagas. Essas uni-
dades são parte de um 
programa de 15 obras, 
entre construções e am-
pliações, para o sistema 
prisional estadual. Quan-
do concluídas, serão 
em torno de 7 mil novas 
vagas. O Depen fará 
concurso público para 
contratação de agentes 
penitenciários para aten-
der essa demanda.
 O secretário da 
Segurança Pública, Ro-
mulo Marinho Soares, 
afirmou que há mais de 
dez anos não se cons-
truía uma cadeia pública 
no Paraná e que o intui-
to dos investimentos é 
dar equilíbrio ao sistema 
penitenciário. “Cada um 
com seu espaço adequa-
do, sem superlotação. As 
cadeias vão nos dar um 
fôlego, mas ainda não 
são suficientes. Elas são 
parte de um planejamen-
to que vai deixar o siste-
ma penitenciário parana-
ense mais equilibrado”, 
disse. “Quando tivermos 
tudo equacionado, a Po-
lícia Civil vai passar a se 
dedicar à sua função ori-
ginal".
 Segundo o dire-
tor do Depen, Francisco 
Caricati, as novas unida-
des vão receber priorita-
riamente os presos pro-
visórios. “A questão de 
excedente nas cadeias 
não se resume a vagas. 
Envolve tratamento pe-
nal, julgamento dos pre-
sos, é tudo muito comple-
xo. Estamos trabalhando 
na frente de construção 
de presídios, mas tam-
bém na ressocialização, 
para ele sair de forma 
qualificada”, complemen-
tou.

PARCERIA
 Para o presiden-
te do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR), de-
sembargador Adalberto 
Xisto Pereira, o trabalho 
no sistema penitenciário 
deve ser realizado com 
várias mãos para dar res-
postas aos gargalos his-
tóricos nessa área. “Há 
políticas públicas que são 
comuns aos Três Pode-
res. Um dos problemas 
críticos do Paraná e do 
Brasil inteiro é o sistema 
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penitenciário. O governa-
dor não tem medido es-
forços para resolver essa 
questão”, disse.

DELEGACIAS
 O pacote de 
obras também conta com 
três novas unidades para 
a polícia judiciária, com 
investimento de cerca 
de R$ 12 milhões. Elas 
serão custeadas com re-
cursos financiados pelo 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).
 As unidades se-
rão do padrão II de de-
legacia, com 1.290,35 
metros quadrados, e 
custarão cerca de R$ 4 
milhões. Elas permiti-
rão fornecer um melhor 
atendimento à população 
paranaense, separando 
pessoas em vulnerabi-
lidade, como crianças, 
idosos e mulheres, do pú-
blico geral. As delegacias 
também terão salas de 
delegados, de reuniões 
e demais departamentos 
administrativos, além de 
sala de atendimento ao 
público, plantão, investi-
gação e cartório.
 A futura Dele-
gacia do Alto Maracanã, 
de Colombo, substituirá 
a estrutura que funciona 
atualmente no mesmo 
bairro, mas em prédio 
alugado. O terreno foi 
doado pela Prefeitura 
de Colombo. Haverá 
economia de cerca de 
R$ 9,9 mil mensais com 
aluguel. “É uma obra de 
fundamental importância 
para a cidade, moderna, 
dentro de uma área bem 
localizada. Colombo terá 
um grande avanço na 
área de segurança públi-
ca”, disse a prefeita Beti 
Pavin.
 Em Almirante 
Tamandaré será erguida 
uma Delegacia Cidadã, 
modelo de atendimento 
com espaços específicos 
e reservados para sepa-
rar vítimas de agressores 
e possibilidade de auxílio 
de assistentes sociais e 
psicólogos, quando ne-
cessário. Gerson Colo-
del, prefeito da cidade, 
disse que a obra terá 1,5 
mil metros quadrados e 
custará cerca de R$ 4,3 
milhões. “A delegacia da 
cidade é de 1937, muito 
antiga. Além de espaços 
para atendimento de mu-
lheres e crianças, a nova 
unidade trará condições 
melhores para os profis-
sionais da Polícia Civil 
atenderem a comunida-
de”, afirmou.
 Já a Delegacia 
de Araucária funciona 
em sede própria, mas vai 
começar a funcionar em 

um novo prédio, que será 
construído na Rua San-
ta Catarina, 580. A nova 
unidade contará com es-
trutura física quatro vezes 
maior do que a atual.

MAIS OBRAS
 O Governo do 
Paraná deve inaugurar 
ainda neste ano duas no-
vas unidades prisionais, 
com previsão de abertu-
ra de mais de 500 novas 
vagas no sistema prisio-
nal. As obras da Cadeia 
de Campo Mourão (382 
vagas), Centro de Inte-
gração Social Piraquara 
(216 vagas) devem aca-
bar até dezembro.
 Para os próxi-
mos anos já estão proje-
tadas as ampliações da 
Penitenciária Estadual de 
Piraquara II (501 vagas), 
da Penitenciária Estadual 
de Foz do Iguaçu I (501 
vagas), Casa de Cus-
tódia de Piraquara (334 
vagas), da Penitenciária 
Estadual de Piraquara I 
(501 vagas) e da Peniten-
ciária Industrial de Cas-
cavel (334 vagas), além 
das construções do Cen-
tro de Integração Social 
de Campo Mourão (216 
vagas), a Cadeia de Jo-
vens Adultos de Piraqua-
ra (382 vagas), a Casa de 
Custódia de Umuarama 
(752 vagas) e a Cadeia 
Pública de Laranjeiras do 
Sul (752 vagas).
 Essas obras, 
aliadas às quatro novas 
cadeias públicas anun-
ciadas nesta quarta-feira, 
possibilitarão um incre-
mento de cerca de 7 mil 
novas vagas no Paraná. 
Também serão constru-
ídas novas cadeias pú-
blicas em Umuarama e 
União da Vitória. As lici-
tações devem ocorrer a 
partir do ano que vem.

PRESENÇAS
 Participaram da 
solenidade o vice-go-
vernador Darci Piana; o 
chefe da Casa Civil, Guto 
Silva; o secretário de In-
fraestrutura e Logística, 
Sandro Alex; o coman-
dante-geral do Corpo 
de Bombeiros, coronel 
Samuel Prestes; o dele-
gado-geral-adjunto Riad 
Farhat; os deputados 
estaduais Hussein Bakri 
(líder do Governo), Luiz 
Cláudio Romanelli, Dele-
gado Fernando, Nelson 
Justus, Delegado Jaco-
vós, Marcel Micheletto, 
Emerson Bacil, Douglas 
Fabrício, Cobra Repór-
ter, Élio Rusch e Jonas 
Guimarães; além de pre-
feitos, vereadores, dele-
gados e diretores de uni-
dades penitenciárias.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


