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Editorial
Prezados Parceiros,
Na segunda edição do Relatório de Gestão da Fasepa
temos a grata satisfação de apresentar os resultados do
exercício de 2016 por meio deste Catálogo Institucional.
Nossa perspectiva é de informar, esclarecer e identificar
as efetivas realizações da Fasepa que contaram com
parcerias consistentes e assim, garantimos o direito de
adolescentes e jovens autores de atos infracionais como:
escolarização, profissionalização, educação ambiental,
inserção no mundo do trabalho, esporte e lazer, arte e cultura,
esporte e lazer, saúde humanizada, convivência familiar,
justiça restaurativa, assistência espiritual, e dentre outras,
bem como a efetivação da ação de atenção ao egresso
da Fasepa, quanto ao encaminhamento para o mundo do
trabalho e consequentemente a geração de emprego e renda
e articulação com a rede de serviços.
Neste documento constam as informações registradas
por meio de relatórios técnicos das unidades de atendimento
socioeducativo, das diretorias, gerências, núcleos,
procedimentos institucionais, registros fotográficos de ações
vivenciadas e exercidas por um conjunto de atores voltados
para o “ressignificar” de caminhos.
Em que pese o exercício de construções coletivas,
com grandes avanços alcançados, esta política pública da
socioeducação, mesmo em nível nacional, ainda está em
consolidação e vem sendo aperfeiçoada com a construção de
normativas e outras iniciativas dos atores envolvidos, embora
o financiamento ainda seja um desafio a ser superado. A
articulação com os municípios vem se fortalecendo a cada dia,
garantindo a continuidade da efetivação da garantia de direitos.
Acreditamos que o Governo do Estado do Pará, mesmo
diante de uma crise econômica nacional, que abala as
espacialidades públicas tem direcionado esforços fazendo
com que esta Fundação de Atendimento Socioeducativo
tenha realizado grandes conquistas.
Assim como fizemos em 2015, novamente convidamos
a todos para a leitura deste importante documento que
apresenta os feitos de cada um de nós que fazemos a
socioeducação no Pará.
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F luxo de Atendimento Socioeducativo

Adolescente apreendido
Aguarda sentença
com a família

Delegacia

Processo e sentença pelo
Sistema de Justiça Juvenil

Medida Socioeducativa

Meio Aberto

Advertência
Obrigação de reparar o dano
Prestação de Serviço a Comunidade
(PSC)
Liberdade Assistida (LA)
Âmbito Municipal
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SAS
72h
Aguarda sentença
apreendido

Até 45 dias
CIAM Sideral
CIAM Marabá
CSEBA Santarém
CFIP

Fasepa

Meio Fechado

Internação

Semiliberdade
Apoena
CASF
CAS
Semi de Santarém

Âmbito Estadual

CSEF
CJM
UASE Ananindeua
UASE Benevides
CSEM
Cijam
CIAM Marabá
Cseba - Santarém
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“É a ratificação de ações positivas realizadas pela Fasepa, através do projeto
Ressignificando Caminhos na Socioeducação, e também pela integração do Governo do
Estado, através da Seips, das secretarias executivas e do sistema de garantia de direitos.”
12

SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS, PRESIDENTE DA FASEPA

*O UNICEF RECONHECE A FASEPA PELO COMPROMISSO COM A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Ano 2016
A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA), vinculada ao Governo do Estado do Pará,
tem como missão coordenar e executar a política estadual de atendimento socioeducativo a adolescentes e
jovens com prática de ato infracional , bem como de seus familiares, em conformidade com as leis federais
nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e de nº 12.594/12 Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), orientados pela doutrina da proteção integral, cabendo à Fundação o atendimento
inicial, a medida cautelar (internação provisória) e as medidas socioeducativas de privação e restrição de
liberdade (internação e semiliberdade) aplicadas aos jovens e ao adolescente a quem se atribui a prática de
ato infracional.

Em 2016 a média diária de socioeducandos atendidos
ficou em 470, sendo atendidos nas seguintes medidas
socioeducativas:
3 no atendimento inicial – SAS
123 na internação provisória
295 na internação
49 na semiliberdade

Esses adolescentes e jovens vieram
das seguintes regiões de integração:

A Fundação dispõe de 14 Unidades de Atendimento Socioeducativas, distribuídas nos municípios de
Belém, Benevides, Ananindeua, Santarém e Marabá, as quais atendem adolescentes e jovens autores
de atos infracionais oriundos de todo o Estado. Além da unidade Apoena - espaço de ações sistemáticas
complementares ao atendimento socioeducativo.
O quadro de pessoal, em dezembro de 2016, estava composto de 1.849 trabalhadores, assim distribuídos:
685 com contratos temporários, 763 servidores efetivos, 04 bolsistas de atividade socioeducativa, 242
servidores não estáveis, 38 servidores exclusivamente comissionados e 117 servidores estáveis pela
Constituição Federal.
Desde 2015 a Fasepa vem norteando suas ações por meio do projeto intitulado “Ressignificando
Caminhos na Socioeducação”, resultado de um esforço coletivo e estratégico com vistas a melhoria do
atendimento socioeducativo no Estado do Pará. Este projeto está organizado em 04 ações estratégicas
inter-relacionadas: Ação 1: Diálogos Temáticos; Ação 2: Costurando Futuros; Ação 3: Talentos e
Ação 4: Vidas que objetivam efetivar os direitos humanos dos meninos e meninas atendidos na Fasepa,
garantindo o desenvolvimento de adolescentes e jovens conforme preconiza o ECA e o SINASE.
Ao longo do ano de 2015 muitos resultados que promoveram os direitos humanos foram observados
neste atendimento socioeducativo como consequência das ações implementadas. Em 2016, a Fasepa tem
a grata satisfação de apresentar os avanços promovidos na efetivação de direitos à educação, ao esporte,
lazer, arte, cultura, saúde, assistência social, convivência familiar e comunitária, espiritualidade, direito ao
bem viver e se desenvolver, dentre outros, superando desafios.
Estes resultados foram reconhecidos por atores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O que tem motivado os servidores da Fasepa a ressignificar
caminhos, o que gerou grandes avanços no atendimento socioeducativo relatados neste Relatório de Gestão
da Fasepa – Ano 2016.
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Ano 2016
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E INTEGRADA
A Fasepa vem realizando a modernização da gestão administrativa financeiro que tem sido buscada no
sentido de melhor qualificar as ações do Projeto Ressignificando Caminhos na Socioeducação. A gestão de
forma integrada, mecanismo de atuação que compartilha recursos materiais e reune capacidades humanas
individuais entre as diretorias, coordenações e gerências, foi uma conquista.
Esta equipe realiza serviços simultâneos nas áreas de material e patrimônio, manutenção predial e de
informática, dentre outras, com reuniões mensais de planejamento, monitoramento e avaliação o que gerou
melhor utilização de recursos humanos, materiais e financeiros. Esta iniciativa vem reduzindo gastos e
possibilitou a eficácia do padrão do atendimento socioeducativo impactando positivamente na articulação de
cursos e oficinas profissionalizantes, alimentação, vestuario, utensilios, cama e banho e em demais iniciativas.

MELHORIA DO CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Merece destaque a contagem, distribuição e atualização do inventário físico de bens móveis no registro
do Sistema de Patrimônio do Estado (SISPAT Web). Para esta ação foram realizadas visitas nas unidades
de atendimento, fazendo não somente o registro do patrimônio da fundação como também a análise de
usos e necessidades, com a respectiva distribuição nas unidades de atendimento e na sede, garantindo,
assim, a otimização dos bens e a melhoria do controle e conservação do patrimônio público. Esta ação foi
reconhecida pelo Governo do Estado e devidamente certificada a qualidade do serviço,
refletindo em credibilidade e outros benefícios para a Fasepa.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
No contrato celebrado com a PRODEPA foram fornecidos serviços de manutenção do acesso à internet
de 1Mbps (Megabits por segundo) e manutenção da rede de dados (rádio/fibra óptica), link de comunicação
de dados via concessionária de 128 kbps com locação de roteador e manutenção do acesso à internet, além
de fornecer sessões de emulação, filas de impressão, hospedagem de website e manutenção de licença
Business Objects (BO).
Vale destacar a implantação do SIPIA nas Unidades: SAS, CIAM Sideral, CAS, CASF, CESEF, CEFIP,
Benevides, CIJAM, CSEM, CSEBA, CJM, UASE Ananindeua e na Semiliberdade de Santarém.

14

Recursos Humanos
QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR: CUIDANDO DO SOCIOEDUCADOR
Com o objetivo de realizar o atendimento socioeducativo de qualidade, a FASEPA entende a gestão
democrática, não como uma vontade pessoal e sim como um preceito para o alcance de resultados positivos
na socioeducação. Neste contexto, balizado pelo Plano Estadual de Qualificação do Servidor, a Fundação
valoriza e qualifica os servidores no atendimento socioeducativo e firma processos de diálogos em torno
de uma política socioeducativa que envolve adolescentes, jovens e suas famílias, técnicos das unidades,
diretores, coordenadores e demais servidores do Atendimento Socioeducativo.
Mantendo e desenvolvendo as habilidades
e competências dos servidores, com vistas ao
aperfeiçoamento da gestão pública, a Fasepa promoveu
a escuta inicial qualificada do servidor identificando o
tipo de demanda deste segmento com acolhimento
mais efetivo e direcionado. Este levantamento, feito
por meio da aplicação do formulário “Levantamento
de Necessidades de Treinamento (LNT)”, em
todas as unidades e setores desta Fundação, permitiu
melhor orientar o tipo de capacitação necessária para
atender tanto o servidor quanto a Fasepa.
Assim, por meio do monitoramento, avaliação e
implementação do Plano de Qualificação dos Servidores
da Fasepa, a Fundação assegurou o aprimoramento
do conhecimento teórico, metodológico e operativo
do servidor, garantindo a melhoria da qualificação
profissional com impactos positivos do atendimento
socioeducativo. Foram beneficiados servidores com 401
(quatrocentos e um) vagas superando a meta de 120
(cento e vinte) prevista para 2016.
Em parceria com a Escola Pública de Governança
do Estado do Pará (EGPA), foram qualificados 207
servidores com 225 certificações (170 vagas em cursos
fechados e 55 em cursos abertos), oportunizando que
um mesmo servidor fosse beneficiado em mais de um
curso. A articulação com outros órgãos e profissionais
resultou em palestras educativas e motivacionais com
117 participantes.
A realização da Oficina intitulada “Descobrindo Novos Caminhos na Socioeducação” com 78 servidores,
ofereceu momentos de reflexão e orientação sobre superação de dificuldades vivenciadas no dia a dia do
trabalho. A oficina intitulada “Formação Continuada e Cuidando da Saúde” foi destinada a 75 servidores,
dentre estes coordenadores de monitoria e técnicos, que resultou na revisão de valores, crenças, sentimentos,
atitudes e comportamentos promovendo uma proatividade frente à condução do trabalho desenvolvido
dentro da Unidade, prevenindo o adoecimento físico e mental do servidor. A Realização da I Semana Interna
de Prevenção de Acidentes – SIPAT envolveu 90 servidores da com informações sobre a saúde e segurança
no trabalho, contribuindo para a prevenção de acidentes.
Destaca-se, ainda, as iniciativas realizadas nas unidades, a exemplo das 02 capacitações internas
setoriais, que ocorreram na unidade de atendimento de Ananindeua, com o tema: “Juntos somos mais
fortes” alcançando 41 servidores daquela unidade, além das iniciativas da Diretoria de Atendimento
Socioeducativo (DAS) nas oficinas para os técnicos do CIAM Marabá, com 19 participantes e dos técnicos
da Semiliberdade e CSEBA, em Santarém, com 17 servidores, as quais abordaram a elaboração do
Diagnóstico Polidimensional, do Plano Individual de Atendimento (PIA), avaliação de Fases do Atendimento
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e de Tipos de relatórios e Instrumentais Socioeducativos. As oficinas para técnicos, gestor, coordenadores
de monitoria do CSEBA, referente a fases de atendimento, qualificou 24 servidores.
De forma complementar à construção de conhecimento, a Fundação atendeu 42 estagiários e 14
alunos de projetos de pesquisas que puderam confirmar suas hipóteses, gerando ciência e contribuindo no
monitoramento e avaliação dos resultados das ações do projeto Ressignificando Caminhos.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: SAÚDE E BEM ESTAR DO SOCIOEDUCADOR
Visando a Qualidade de Vida no Trabalho, o Programa de Saúde Integral, desenvolvido pela Fasepa,
fortaleceu o autocuidado com 5.395 atendimentos a servidores das diversas categorias existentes na
fundação, um mesmo servidor foi várias vezes beneficiado. Destes, foram realizados 1.161 atendimentos
psicossociais individuais e 307 grupos de servidores com cronograma fixo de visita às unidades, além da
realização de Ações de Saúde sobre DST/ AIDS com Palestras educativas e realização de
testes rápido de HIV e orientação para 90 servidores, e dispensação e aplicação de vacinas contra a “gripe
H1N1”, esta em parceria com a Sesma, atendeu 75 servidores.

A realização de Ações de Saúde “Julho Amarelo” sobre combate a hepatites virais, com palestras e
realização de testes rápido de hepatite, contou a participação de 86 servidores. A “Setembro Vermelho”
sobre o combate a diabetes e hipertensão arterial, com palestras e realização de teste de glicemia, verificação
de pressão arterial e avaliação antropométrica, atendeu 59 servidores. A “Outubro Rosa”, sobre a prevenção
do câncer de mama, com ação educativa grupal, contou com participação de 45 servidores.
Uma série de eventos foram realizados visando a qualidade de vida no trabalho, citam-se a Comemoração
ao Dia Internacional da Mulher no Museu Emílio Goeldi, com vídeo de homenagem, apresentação
musical com o grupo talentos da Fundação, trilha monitorada, massagem corporal em parceria com a
Embelleze, sorteio de brindes e lanche compartilhado teve a participação de 200 servidoras, a celebração
de Páscoa, com culto ecumênico e feira de artesanato / Chocolate; a Celebração ao Dia das Mães com corte
de cabelo, designer de sobrancelha, massagem corporal em parceria com a Embelleze, limpeza de pele e
maquiagem através da Mary Kay e feira de talento das servidoras empreendedoras, com participação de 87
servidoras fortaleceram as relações interpessoais e a autoestima dos servidores.
Neste contexto de realizações, ressalta-se, ainda, a Festa Junina, com concurso de Mister e Miss,
apresentação musical e venda de comidas típicas realizadas pelos servidores, com participação estimada de
150 servidores e suas famílias. Comemorando o Dia dos Pais, a realização de partida de futebol, feijoada,
musica ao vivo e premiações, contou com participação de 102 servidores. As exposições de artesanato
nestes eventos e na sede da Fasepa, com vendas de produções, possibilitaram outras fontes de renda.
Como forma de comemoração ao Dia do Servidor Público, foi realizada uma sessão com filme selecionado
com temática reflexiva pertinente a atitudes individuais e na relação com o outro, com a partiicpação de 37
servidores.
Na adesão ao “Movimenta Belém”, alusivo ao dia Mundial da Atividade Física realizado em parceria com
a Secretaria Estadual de Administração Pública (SEAD) e Academia Corpore Studio foi oferecida sessão de
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Pilates de solo aos servidores com participação de 35 servidores. A ação Educativa Grupal de Combate ao
vetor Aedes Egypti em parceria com a Sesma, contou com a com participação de 17 servidores. Todos esses
eventos resultaram na melhor qualidade de vida no trabalho.
Na assistência espiritual, a Fasepa promoveu momentos culturais e religiosos alusivo ao Círio de Nazaré
com missa, visita da santa peregrina e a confraternização de Natal com culto ecumênico, realizado por padre
e pastores e no final um café compartilhado por todos os servidores da Sede e das Unidades.
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PROJETO ARQUITETÔNICOS, OBRAS CIVIS E MANUTENÇÃO SISTÊMICA DAS UNIDADES
A Fasepa vem realizando cotidianamente os serviços de obra civil possibilitando o funcionamento da
unidade, buscando sempre a melhoria e manutenção dos espaços, oportunizando melhores condições
de trabalho para os servidores como bem viver para os socioeducandos. Para fins de planejamento, os
serviços de engenharia estão agrupados em 3 modalidades: 1 - Reparo e Conservação (pequenos
reparos permanentes nas unidades com caráter emergencial de pequena escala, como serviços de solda,
reparo em coberturas, reparo nos quartos cela, manutenção de instalações hidrossanitárias e elétricas);
2 - Manutenção corretiva e preventiva (grandes ações de obra: grandes ações de serviços
nas unidades com a readequação de ambientes, reformas pontuais, reparos mais danosos a estrutura
da unidade, revisão e manutenção geral nas instalações hidrossanitárias e elétricas) 3 - Reforma e
ampliação das unidades: grandes intervenções nas unidades, como a restruturação, reformas geral
e ampliação de ambientes.
Ressalta-se que em algumas unidades, paralelamente aos serviços da equipe de manutenção
periódica, estavam recebendo melhorias por meio de grandes obras licitadas pela Secretaria de Obras,
ou por serviços realizados pela empresa terceirizada via adesão de Ata da SEAD, para melhor atender
as solicitações das unidades de atendimento socioeducativo. A adesão possibilitou a ampliação dos
serviços nos 365 dias (12 meses), levando em consideração a alta demanda de solicitações pelas
unidades na área de manutenção predial desta Fundação. Em todas as 15 unidades foram realizados
serviços nas 3 modalidades, dos quais destacam-se:

Antes

Depois

No CIAM Sideral foram realizados serviços de restauração do espaço de atendimento à saúde,
reservado ao repouso dos enfermos, inclusive do banheiro ali existente, possibilitando maior conforto
e segurança ao adolescente e a realização de forma correta e humana de seu tratamento médico;
revitalização dos blocos de alojamentos, com ação na área destinada ao banho de sol diário e a
adaptação dos quartos renovando pisos e paredes danificados; revitalização dos corredores, salas
de atendimento, salas de aula, renovando pisos e paredes danificados, assim possibilitando maior
conforto, higienização e bem estar aos adolescentes e servidores da unidade.
No SAS foram realizados os serviços de pintura da área de circulação; pintura interna dos alojamentos;
revisão da instalação do refletor; elimminação de pontos de infiltração e alteração do ponto de registro
de água do alojamento feminino. Ressalta-se, ainda a instação de dois ventiladores, além de pequeno
reparo em ferragem exposta e a nova troca do ponto do registro de água do alojamento feminino. Todos
os serviços deram adequada situação aos alojamentos dos adolescentes e também permitiram maior
facilidade no trabalhos dos servidores da unidade com o novo sistema de acionamento dos registros.
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Depois

Antes

Na UASE Benevides foi realizada revisão das instalações elétricas dos postes e recuperação das
instalações elétricas dos refletores externos, possibilitando maior segurança no turno da noite para os
servidores da unidade. Destaca-se, ainda, a pintura geral dos blocos de alojamentos, colocação de tubo
de 3” nas esquadiras de todos os blocos e confecção de portal em concreto para gradil das portas dos
alojamentos. Com esses serviços foi possivel dar maior conforto, higienização e segurança tanto para
os adolescentes quanto para os servidores da unidade.
No Centro de atendimento de Semiliberdade
(CAS) foram realizados os seguintes serviços: Execução
e manutenção do rufo da cobertura da sala multiuso,
eliminação de pontos de infiltração, divisão do ambiente
com a execução de serviço de alvenaria, chapisco e
reboco para criação de nova sala e instalação de portas
e gradis, possibilitando restauração da área para melhor
desenvolvimento das atividades socioeducativas dos
adolescentes. A pintura interna e externa dos alojamentos,
recuperação de forro em PVC dos alojamentos existentes
e dos novos alojamentos, troca de caixas de descarga
dos banheiros deu maior conforto e higienização para
os adolescentes. A instalação de um novo ambiente de
alojamento possibilitou aumentar o número de acomodações da unidade e com conforto adequado aos
socioeducandos. Criação de um novo deposito e material da terceirizada, bem como a criação de um
ambiente com um tanque, instalação de portas e esquadrias nos novos ambientes posssibilitou maio
conforto para os servidores e para os trabalhadores da terceirizada.

Antes

Depois

Depois
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Ano 2016
REPARO E CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMA E AMPLIAÇÃO
No Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (CSEBA) as edificações foram todas
reformadas, recuperando os revestimentos dos pisos, paredes e tetos. As portas, janelas e balancins foram
restaurados, tanto em seus elementos constituintes quanto em suas ferragens. Novas esquadrias ou mesmo
partes destas foram instaladas, obedecendo o padrão existente e os detalhes constantes no projeto. A obra
proporcionou melhorias em todos os setores da unidade. Com a revitalização dos alojamentos, ambientes
com maior conforto foi proporcionado. Salas de aula foram revitalizadas e assim melhores práticas das
atividades escolares dos adolescentes. Quadra poliesportiva toda estruturada, permitiu o lazer completo dos
adolescentes. O setor administrativo todo revitalizado com maior conforto para os servidores desempenharem
suas funções.

Antes

Depois

No CIAM Marabá, foram realizados serviços de melhoria e adequações no bloco de alojamentos e
ampliação no próprio bloco com criação de protetivas e novos alojamentos. Serão realizadas melhorias
e/ou novas instalações elétricas e sistemas de esgoto na unidade. Construída quadra poliesportiva com
arquibancada ao lado, restando ainda apenas acabamento.
No Centro Socioeducativo Masculino (CSEM) foram realizados serviços referentes ao Bloco de
Auditório e Sala dos Professores e Reservatório de água entregues na data de 24 de outubro de 2016. Nesta
unidade, as obras continuam e os serviços referentes ao bloco pedagógico e bloco de vestiários, dentre
outros, deverão entregues em 2017.

Visita das promotoras de justiça
Dra. Alexandra Mardegan e Dra. Ligia Valente

No Centro de Internação Jovem Adulto Masculino (CIJAM), as edificações foram todas
reformadas, recuperando os revestimentos dos pisos, paredes e tetos. As portas, janelas e balancins foram
restaurados, tanto em seus elementos constituintes quanto em suas ferragens. Novas esquadrias ou mesmo
partes destas foram instaladas, obedecendo ao padrão existente e os detalhes constantes no projeto. A
cobertura no do telhado foi toda restaurada, tanto as telhas, quanto à estrutura. As instalações elétricas foram
refeitas, conservando apenas as partes que forem consideradas, quanto à integridade e funcionamento, em
estado de novas. Foi construída uma quadra poliesportiva coberta. A obra proporcionou melhorias em todos
os setores da unidade. Com a revitalização dos alojamentos, ambientes com maior conforto foi proporcionado.
Salas de aula foram revitalizadas, e assim melhores à praticas das atividades escolares dos adolescentes.
Quadra poliesportiva toda estruturada, permitindo o lazer completo dos adolescentes. Setor administrativo
todo revitalizado também e assim maior conforto para os servidores desempenharem suas funções.
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GESTÃO DE VAGAS
Visando regulamentar o fluxo de entrada de adolescentes e jovens na Fasepa foi estabelecida a Portaria
420/2016, de 11 de abril de 2016, que instituiu e regulamentou a Gestão de Central de Vagas disciplinando
procedimentos administrativos na movimentação de adolescentes e jovens em conflito com a lei nas unidades
de atendimento socioeducativo de Internação e Semiliberdade.

Internação
Leia a portaria 420/2016 na íntegra no seguinte endereço: www.ioepa.com.br/diarios/2016/2016.05.03.DOE.pdf

Semiliberdade
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Projeto Ressignificando Caminhos na Socioeducação

FATOS, NÚMEROS E AÇÕES
A FASEPA, reafirmando a garantia dos direitos humanos dos socioeducandos, considerando-os
como sujeitos de direitos e compartilhando da afirmativa da ONU, tem buscado meios necessários
para a garantia destes direitos. Assim, efetiva políticas públicas socioeducativas com escolarização,
educação profissional e ambiental, possibilitando o acesso à saúde humanizada, à justiça, à arte e
cultura e ao esporte e lazer em ambientes nos quais os socioeducandos são ouvidos e respeitados,
convivendo com seus núcleos familiares e comunitários, sendo capazes, assim, de agir e tomar
próprias decisões de forma consciente. Desta forma, é possível diminuir a vulnerabilidade social
vivenciada por eles e suas famílias, reduzindo os riscos de reincidência e promovendo o fortalecimento
do desenvolvimento sustentável no Estado do Pará. Neste sentido, a Fasepa em 2016, alcançou os
seguintes resultados, aqui apresentado por ações:

22

“O evento veio numa hora oportuna já que passamos por uma situação em que
os municípios encontram dificuldades em fortalecer a rede socioeducativa.
Os números de adolescentes envolvidos em atos infracionais aumentam e a
presença da Fasepa aqui na região é fundamental para fortalecer nosso trabalho.”
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA DE PARAUAPEBAS, ALEX FONTENELE
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Ação 1: DIÁLOGOS TEMÁTICOS
Na ação 01, Diálogos Temáticos, que se materializa por meio de reuniões técnicas possibilita a articulação
entre as políticas públicas da socioeducação, (re)pactuando ações multissetoriais e atualizando os sujeitos
nos temas relacionados à socioeducação, garantindo direitos dos adolescentes e jovens, identificando limites
e possibilidades, a Fasepa, no ano de 2016, realizou encontros com a Família e Sociedade em Belém e
Santarém envolvendo mais de 400 socioeducandos e atores da Socioeducação. Destacam-se, ainda, as
reuniões com o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), com a Rede Socioassistencial, conexões com as
secretarias municipais e estaduais.
A Fasepa sediou o Encontro do Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades
Executoras da Politica de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Fonacriad) o qual possibilitou a discussão na garantia da ressocialização de adolescentes internos e o
fortalecimento da política socioeducativa no país, com a participação de 14 gestores dos estados brasileiros
na área da socioeducação, compartilhando experiências, que possibilitou apresentar experiências exitosas
aplicadas na socioeducação. Entre os presentes, estavam Cecilia Froemming, da Coordenação Geral do
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) do Governo
Federal, Emilgrietty Silva dos Santos, coordenadora do Núcleo de Atendimento Especializado da Criança
e do Adolescente (Naeca) da Defensoria Pública do Estado, o Juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude,
Vanderley de Oliveira e um socioeducando representando todos os jovens privados de liberdade.
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A Fasepa realizou, ainda, 02 encontros temáticos, um na Região dos Carajás com 15 municípios:
Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Eldorado dos Carajás, Marabá,
Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João
do Araguaia, Itupiranga, Nova Ipixuna, Rondon do Pará, Abel Figueiredo e na Região do Marajó, com 4:
Breves, Curralinho, Melgaço e São Sebastião da Boa Vista.
Além destes encontros, foram realizadas 05 Oficinas Regionais com a Rede Municipal de Serviços,
beneficiando 217 atores municipais vindos de 56 municípios vindos da Região Metropolitana de Belém, com
02 oficinas envolvendo os municípios de Santa Bárbara, Augusto Corrêa, Abel Figueiredo, Acará, Afuá,
Aveiro, Barcarena, Bonito, Bragança, Castanhal, Colares, Concórdia do Pará, Floresta do Araguaia, Garrafão
do Norte, Gurupá, Inhangapi, Itupiranga, Juruti, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Mocajuba, Monte
Alegre, Muaná, Nova Esperança do Piriá, Nova Ipixuna, Igarapé Miri, Santa Luzia, Ourém, Oeiras do Pará,
Ponta de Pedras, Rondon do Pará, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Santana do Araguaia,
Santarém, Santarém Novo, São Caetano de Odivelas, Tailândia e Trairão; 01 oficina na Região do Lago de
Tucurui, com os municípios de Tucuruí, Jacundá, Novo Repartimento, Breu Branco, Goianésia; 01 na Região
do Rio Capim: Mãe do Rio, Aurora do Pará e Capitão Poço, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá e
Ourém e 01 oficina na Região do Araguaia, envolvendo os municípios de Xinguara, Água Azul do Norte, Rio
Maria, Santana do Araguaia.
Estas iniciativas resultaram na construção de 40 Planos Municipais da Socioeducação, destes 31
aprovados pelo CMDCA e 16 Planos em elaboração em 2016. Nos municípios, mais de 500 atores nos
municípios foram atualizados na política pública da Socioeducação, geram maior articulação entre os
responsáveis pelas medidas socioeducativas (Estado e Municípios).
Para 2017, estão planejados Encontros Temáticos nas 12 regiões de integração do Estado do Pará,
além de encontro com as famílias na região dos Carajás (no município de Marabá), Baixo Amazonas (no
município de Santarém) e Guajará (no município de Belém).
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“Primeiramente quero agradecer a Deus e a todos que nos acompanharam
desde o início, dando a oportunidade de vencer na vida. O nosso professor
de eletricista, o Valdir, nos ensinou muita coisa. Nunca imaginei que ia ter
uma chance dessa, ainda mais depois de entrar na Fasepa.
Agora é seguir em frente.”
JOVEM DE 18 ANOS, QUE CUMPRE MEDIDA DE INTERNAÇÃO NO
CENTRO DE INTERNAÇÃO JOVEM ADULTO MASCULINO (CIJAM), EM ANANINDEUA
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Ação 2: COSTURANDO FUTUROS
As estatísticas da Fasepa têm apontado que os socioeducandos que chegam à Fundação, em sua maioria,
fazem parte de uma camada da população em estados de desafios sociais e situações de vulnerabilidade
e risco pessoal e social e com a saúde física e mental fragilizada atrelada ao uso abusivo de álcool e
outras drogas, que levam a um déficit de aprendizagem e evasão escolar e o consequente envolvimento
com organizações do tráfico de drogas, o que deixa este segmento pouco ou quase nada competitivo para
o mundo de trabalho globalizado.
Os agentes que atuam na educação no contexto da socioeducação precisam ter conhecimento técnico,
operativo e estar sensibilizados para um efetivo processo de ressignificar caminhos. Estes profissionais
devem nortear seus trabalhos em valores baseados em direitos humanos para que possam interagir com
adolescentes e jovens que trazem em suas histórias de vidas injustiça social, violência e exclusão.
A qualificação profissional dos socioeducando para a inserção e manutenção no mundo do trabalho fazse absolutamente necessária e desafiadora, considerando a necessidade de desenvolvimento sustentável
do país e o avanço da tecnologia num mundo globalizado. A qualificação perpassa, ainda, pelo resgate de
uma cultura cívica que fortaleça relações sociais mais justas e solidárias e valores que possam nortear a
vida dos socioeducandos no futuro.
Assim, a Fasepa, por meio do projeto Ressignificando Caminhos, realizou ações educativas de
reintegração econômica e social que buscaram possibilitar aos adolescentes e jovens o desenvolvimento de
competências estimulando o protagonismo destes, a partir de orientações do SINASE no que diz respeito a
“escolha do curso deverá respeitar os interesses e anseios dos adolescentes e ser pertinente às demandas
do mercado de trabalho”.
Como resultado, a Fasepa, em 2016 realizou 54 Cursos e Oficinas de Educação Profissional, com carga
horária total de 4.200 horas, ofertando 473 vagas, destas foram concluídas/certificadas 433 Socioeducandos,
além de 57 servidores ouvintes que estão aptos a orientar na profissionalização. Esses números apresentam
grande avanços considerando a execução de cursos e oficinas ofertados no exercício de 2015. Dentre
todos, destacamos: Decoupagem, Eletricista predial e residencial, Fruticultura, Grafite, Horta Orgânica e
Panificação com 104 vagas e 71 concluintes com uma carga horária de 820.
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Ação 2: COSTURANDO FUTUROS
Quadro 1: Matriz de Cursos e Oficinas de Educação Profissional
CURSOS

UNIDADE

VAGAS
OFERTADAS

CONCLUINTES

SERVIDORES
OUVINTES

CARGA
HORÁRIA

Açaicultor

CAS, CIJAM, CJM, Ananindeua, CSEM

19

18

6

140

Aerografia

SEMI Santarém, CAS

11

8

1

240

Bombons e Trufas

CIJAM

8

8

0

160

Chapista de lanchonete

CAS e CSEM

19

16

1

200

Corte e Costura - Cama Mesa e Banho

CAS

3

3

0

40

Corte e Costura - Corte e Costura Básica

SEMI Santarém

8

8

0

60

Corte e Costura - Moda Intima

CAS

8

5

1

60

Corte e Costura - Custominização de roupas
e acessórios

CESEF

10

10

2

60

Corte e Costura - Criação e confecção de bolsas

CESEF

10

9

2

60

Corte e Costura - Acessórios de Moda

CJM

8

7

1

40

Corte e Costura - Moda Praia

Benevides

8

5

1

40

Corte e Costura - Patchwork

Ananindeua

8

8

1

60

Decoupagem

CFIP

8

8

2

40

Depilação

CIAM SIDERAL

8

8

1

40

Desenvolvendo Habilidades Administrativas

CIAM SIDERAL, CSEM, CJM, CIJAM, UASE
ANANINDEUA, CASF, UASE BENEVIDES e EGRESSOS

34

29

1

120

Eletricista predial e residencial

CAS, CFIP, CIAM Sideral, Ananindeua

32

32

4

300

Encanador Hidraúlico

CSEBA - Provisória, CSEBA, CJM

24

23

1

280

Fabricação de Embutidos e defumados

CIAM Marabá, CESEF, Benevides

44

41

8

380

Fabricação de Materiais de Higiene e Limpeza

CESEF, CIJAM

18

17

3

220

Fabricação de Higiene e Limpeza

CESEF

10

9

1

60

Horticultura

CJM, CESEF

16

16

2

140

Informática Básica

CSEM

8

5

1

80

Ananindeua

4

4

0

Benevides

3

3

0

Macânica de refrigeração

CESEF

10

8

1

60

Panificação

Benevides, Ananindeua, CSEM, CESEF, CIJAM

42

38

5

500

Patch Apliqué

Benevides

8

8

1

60

Patina

CJM

8

8

2

80

Pintor de Obras - Residencial e Predial

Ananindeua, CSEBA,Ananindeua

25

25

2

380

Pintura em tecido

Benevides

13

13

6

80

Piscicultura/Horticultura

CJM

8

8

0

140

25

0

Informática Básica

CJM
Reaproveitamento de Pneus - Módulo I - Teoria

CIJAM

30

0

28

40

0

Ananindeua

473

40

433

57

4.200

São várias as ações voltadas para a educação profissional
na FASEPA, todas subordinadas aos princípios da brevidade
e excepcionalidade que considera, ainda, a condição peculiar
de desenvolvimento do adolescente em conflito com a lei. Ao
longo do processo prático de qualificação, o socioeducando
recebe palestras voltadas para o mundo do trabalho, como:
ética no serviço público; relações interpessoal e intrapessoal,
apresentação pessoal e comportamento para o mundo do
trabalho, dentre outras, o que complementa as atividades dos
cursos e oficinas.

Na educação ambiental são trabalhadas oficinas de
movelaria com reaproveitamento de madeiras; movelaria
com pneus; horticultura, olericultura, produção de mudas e
compostagem, identificando potencialidades, valorizando
e desenvolvendo o individuo como estipulado no Estatuto
da Criança e do adolescente (ECA) e no Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE). As oficinas
respondem as demandas de cada UASE e considerando o
potencial e as escolhas de cada socioeducando garantindo
a interdisciplinaridade e a identificação do adolescente. Os
produtos dessas atividades são expostos em feiras culturais
e convenções, apresentando a sociedade os resultados deste
atendimento socioeducativo.
Em atividade complementar, a ação estimula também
algumas linguagens artísticas, em atividades culturais,
preparação espiritual no momento reflexivo diário, roda de
terapia comunitária, palestras, apresentando assim uma nova
visão de mundo. As palestras e outros eventos como o cinema
e videokê estimularam a reflexão de respeito ao próximo.
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Ação 2: COSTURANDO FUTUROS
Quadro 2: Matriz de Oficinas de Educação Ambiental
Nº de Palestras
e outros eventos
realizados

Nº de
Socioeducandos
que Participaram
de Palestras e
outros eventos

Nº de Exposição
em eventos

24

4

24

0

12

20

4

20

0

Março

39

24

1

24

1

Abril

42

20

5

20

0

Maio

48

17

2

17

1

Junho

16

25

0

0

2

Julho

9

23

0

0

0

Agosto

39

16

0

16

2

Setembro

34

15

2

15

1

Outubro

20

16

9

17

2

Novembro

41

23

1

12

1

Dezembro

19

9

1

12

6

TOTAL

369

232

29

177

16

Mês

Nº de oficinas
voltadas para
a Educação
Ambiental

Nº de
Socioeducandos
Nas oficinas
de Educação
Ambiental

Janeiro

50

Fevereiro

O convênio com a SEAD ampliou o número de Bolsa Aprendizagem para 60 vagas. Destas, 21 já
preenchidas nos seguintes órgãos DPE: 03; EGPA: 04; FASEPA: 05; Hospital de Clínicas: 5 vagas e
SEASTER: 04; e 39 estão sendo negociadas com outros órgãos do Governo do Estado. Além destas
vagas, foi possível contar com 15 vagas ocupadas por socioeducandos, vindas do TJE que alcança a
Região de Integração Guajará e os municípios Marabá e Santarém e 06 do TCE em Belém. Do total de 42
vagas preenchidas, foram beneficiarados 76 socioeducandos.
A Atenção aos Egressos implementado
com atendimento e acompanhamento de 84
adolescentes/jovens egressos procedentes da
Região Guajará, Marabá e Santarém, destes
07 egressos e 1 familiar foram inseridos no
curso “Habilidades Administrativas”;
03 egressos no Curso “Pneus Móveis”; 11
egressos do Programa Jovem Aprendiz em
rede de Supermercados no Estado, por meio
da parceria com o Ministério Público do
Trabalho (MPT); 01 egresso na Empresa de
Limpeza CRIART, por meio de articulação com
o Tribunal de Justiça do Estado e uma egressa
no supermercado Líder, por meio de articulação
da Fasepa. Estas parcerias tem possibilitado ao
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egresso a inserção no mundo de trabalho e a consequente qualificação profissional, contribuindo para a
qualidade de vida destes e seus familiares, a partir do fortalecimento de vínculos socioafetivos, essenciais à
convivência social, além de fortalecer a participação cidadã.
Ressalta-se que os adolescentes, jovens e seus familiares são orientados sobre os serviços disponíveis
na rede socioassistenciais (projetos, programas e serviços) e nesse sentido, é realizada a articulação com a
rede serviços para garantir o atendimento a estes; assim como, são convocados a participarem das reuniões
quinzenalmente com objetivo de dar continuidade as atividades de acompanhamento e promover temáticas
educativas e motivacionais.
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“Eu acho bom aprender porque ensina mais a gente,
tira aquele mal pensamento e deixa a gente mais tranquilo.
O que você aprende aqui pode fazer lá fora, que é cantar e se divertir.
Quando participo dessa aula eu fico mais concentrado e tranquilo.
Eu gosto de música, mas é a primeira vez que eu estou tocando violão.”
ADOLESCENTE DE 15 ANOS, HÁ DOIS MESES CUMPRINDO
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
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ARTE E CULTURA: OFICINAS DE ARTE, CULTURA, SARAU LITERÁRIO, AUTO DO CÍRIO, MOSTRA DE TALENTOS
A Ação Talentos, no âmbito do projeto Ressignificando Caminhos na socioeducação, desenvolve atividades
de linguagens artísticas na área de musicalização com técnicas em violão, flauta, teclado e percussão,
agregando, ainda, oficinas de teatro e dança além de desenho e pintura, grafite e artesanato. Estas oficinas
respondem as demandas de cada unidade e são trabalhadas considerando o potencial e as escolhas dos
socioeducandos garantindo a interdisciplinaridade e a identificação do socioeducando.
Além dessas linguagens artísticas a Ação Talentos ofereceu para os socioeducandos diversas práticas
esportivas, como futebol, vôlei, futsal, basquete, capoeira e natação, nas quais são trabalhadas questões
referentes à disciplina, trabalho em equipe, raciocínio lógico e lateralidade. Na prática esportiva também os
socioeducandos fazem treinamento funcional, no qual são trabalhadas a musculatura do corpo e a respiração.
No ano de 2016, foram realizadas nas unidades de atendimento ações de Esporte, Lazer, Arte e Cultura.
No total, 13 categorias de oficinas de iniciação foram executadas para socioeducandos que receberam 5.430
atendimentos em arte, cultura, esporte e lazer, oportunizando que mais de um adolescente participasse de
várias atividades e, assim, identificando e potencializando suas vocações, resultando em maior atenção da
Fundação para o desenvolvimento de habilidades.

Quadro 3: Matriz de Oficinas de Arte e Cultura e Esporte
Tipo de Oficina

Nº de Oficinas
Realizadas

Nº Socioeducandos
Envolvidos por
oficina

Nº de Atividades
Realizadas

Artesanato

217

456

639

Dança

49

91

285

Desenho

118

245

414

Esporte

99

566

950

Flauta

87

169

253

Grafite

132

297

446

Papel Machê

4

4

16

Percussão

171

316

467

Quadrinhos

4

6

24

Serigrafia

2

2

3

Teatro

198

435

853

Teclado

72

104

202

Violão

327

421

878

TOTAL

1.480

-

5.430

Além das oficinas de rotina, destaca-se a realização de eventos específicos a exemplo do II Cortejo
de Carnaval da Socioeducação, ocorrido em fevereiro de 2016, que envolveu direta e indiretamente 188
socioeducandos, suas famílias, servidores e convidados da Fasepa que percorreram a Rua Luiz Cavalcante
apresentando uma forma de socioeducar que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas, por isso, alegre,
objetiva e feliz. Este é um dos momentos mais esperados pelos socioeducandos e servidores da Fasepa que
iniciam as preparações ainda nas unidades de atendimento socioeducativo com oficinas artesanais de máscaras

33

Ação 3: TALENTOS
e fantasias que são apresentadas
durante o II Cortejo de
Carnaval, em um processo de
inclusão que não disputa a melhor
fantasia, mas demonstra que todos
são capazes, numa perspectiva
de direitos humano. Durante o
Cortejo, os socioeducandos fazem
suas apresentações por meio de
dança, teatro e canto, comandados
pelo grupo de arte e cultura,
intitulados “Talentos da Fasepa”
formada por socioeducandos e
socioeducadores que tocaram o
samba enredo da socioeducação
além de marchinhas do carnaval.
O cortejo é inédito na área da
socioeducação, mais relevante
quando os adolescentes privados
de liberdade foram às ruas para apresentar o fruto de um trabalho contínuo, realizado por meio da ação
Talentos que integra o projeto “Ressignificando Caminhos da Socioeducação” despertando, ainda, o interesse
na área da cultura, esporte e lazer.
Esta proposta de socioeducar foi muito bem aceita por todos; desde antes do início do evento, o adolescente
de 15 anos, do município de Bujaru custodiado no CJM, já declarava seu entusiasmo e confiança com a
sua apresentação, no dizer dele:

“A programação tá boa e alegre, nossa preparação foi tranquila e estamos desde cedo
nos preparando. Espero que seja bom e feliz para todo mundo que tá cumprindo a medida”
ADOLESCENTE DE 15 ANOS, CUSTODIADO NO CJM
A mãe de um adolescente custodiado fez questão de participar da programação para acompanhar e dar
apoio ao filho que cumpre medida socioeducativa de internação e no dizer dela: “Nada impede de estar
aqui e dar essa força a ele, não importando a religião, quero estar com ele nessa luta porque eu creio
que vamos conseguir uma vitória. Eu acompanho tudo, não faltei uma visita e tudo o que eles pedem
para ajudar, eu faço”, afirmou a mãe que destacou também a importância de estar ao lado do filho no
momento em que mais precisa. “Se não deu para compreender o amor que sinto por ele lá fora, quero
que compreenda agora que a família é em primeiro lugar. Eu creio em uma nova história para ele ”,
completou ela quando acompanhava o Cortejo de Carnaval.
Os Socioeducandos também realizaram apresentações culturais e de arte, especialmente de dança,
musica e com performance de palhaços Pirulin, tornando eventos públicos mais lúdicos, além propiciar
oportunidades de efetiva socioeducação na relação humana e respeitosa entre os adolescentes e sociedade
civil. Ocorrido em Março, 12 socioeducandos estiveram na SEASTER para a solenidade de assinatura do
convênio firmado entre a Fasepa e SEAD para a ampliação da bolsa aprendizagem. Ainda neste mês, na sede
do Ministério Público, na Assinatura de Convênio entre este órgão e a Fasepa para Estágio, 19 adolescentes
estiveram envolvidos em apresentações de arte e música. Em abril a Fasepa realizou a Semana do Quadrinho,
na sede do APOENA, quando 13 socioeducandos demonstraram suas capacidades de atuação com esta
arte. Em Maio, na ALEPA, durante o evento de 80 anos do Serviço Social, 30 socioeducandos estiveram
diretamente envolvidos no evento.
Em junho, 65 adolescentes que estavam cumprindo medidas socioeducativas de internação participaram
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do Sarau Literário, dentro da programação da XX Feira Pan-Amazônica do Livro, com espetáculos de teatro,
música, poesia e contação de histórias, homenageando o autor paraense Alfredo Garcia com exposições
de suas obras e declamação de contos pelos próprios internos, estimulando atividades voltadas à produção
artística. Neste mesmo mês de junho, a Fasepa realizou, ainda, o II Arraial da Socioeducação com
danças folclóricas, casamento na roça e outras atrações que contou com mais de 200 participantes, entre
socioeducandos, familiares, servidores e comunidade em geral.
No mês de Julho, com o recesso da Escola Antônio
Carlos Gomes da Costa, a Fasepa realizou o II Recreio
de Verão Socioeducativo, com atividades
esportivas e culturais com foco na inclusão social de
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas. As atividades foram desenvolvidas
em todas as unidades da Fundação. Dentre elas, estão
as oficinas de teatro, pipa, grafite, desenho e música,
passeios turísticos, exibição de filmes, jogos de futebol,
ações socioambientais, dentre outros visitas aos teatros,
praças, clubes e pontos turísticos e etc. mais de 200
adolescentes participaram das programações.
Dentre as diversas ações de convivência e cidadania
destacamos a participação de 27 socioeducandos no Aniversário do Parque Zoobotânico Emílio
Goeldi, realizado em agosto. Garantindo o mesmo sucesso da edição anterior, no mês de agosto a Fasepa
realizou a II Oficina de Quadrinhos da Socioeducação, com a participação de 06 socioeducandos.
Finalizando o mês, a Fundação por meio dos “Talentos da Fasepa” teve a participação no momento cultural
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com o envolvimento 16 socioeducandos no evento de
apresentação do Plano Paraense de Erradicação do
Trabalho Infantil, promovido pela SEASTER.
Dentro da Cooperação com o Museu Paraense
Emílio Goeldi, no mês de setembro, no Parque
Zoobotânico, durante o Festival de Gastronomia
Inteligente, participaram 10 adolescentes do CJM,
do CIJAM e da UASE de Ananindeua participaram
do Festival com a demonstração dos resultado das
oficinas de artesanato realizados na Fasepa (cadernos
customizados, chaveiros, entre outros
objetos
artesanais) que conquistaram o público presente,
transcritos nas palavras da Mãe Orlandina Brazão: “Eu
creio que seja fundamental para eles aprenderem
que tem valor. Eles têm capacidade. E que eles tem como sair do caminho pra onde eles se desviaram,
e voltar pro caminho certo. E olharem na mão o fruto do seu trabalho e ter esperança de alguma
coisa”, ao ver um colar feito por socioeducandos internos na Fundação de Atendimento Socioeducativo do
Pará (Fasepa).

“A Fasepa não só participa com a venda dos artesanatos, mas principalmente trazer
esses adolescentes para o Parque, conhecer, fazer parte das oficinas e palestras,
como uma forma de mostrar outras possibilidades de ação que eles podem atuar.
Então melhorar a qualidade de vida desses adolescentes”
ARGUMENTOU LÚCIA SANTANA, QUE INTEGRA A COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO
Para o adolescente de 17 anos interno na Fasepa a oportunidade é importante também para pensar nas
possibilidades do futuro, conforme relatou: “Eu gostei muito de aprender a fazer isso aqui. Minha família
também gostou muito de saber disso. Quando eu sair eu quero fazer isso aqui. Trabalhar. Por que
eu não quero errar mais, e sair mudado daqui”. Além da arte, destaca-se nestes eventos o aprendizado
cada vez maior sobre educação ambiental e o exercício da cidadania , fundamental para a ressocialização
de meninos e meninas que cumprem medidas socioeducativas.
Na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em setembro, mais 12 socioeducandos participaram da
Semana Nacional de Trânsito, com performance dos “palhaços Pirulins” e Grupo de arte e cultura “Talentos da
Fasepa”. Ainda neste mês, 13 socioeducandos estiveram envolvidos na apresentação do projeto “Projeto de
Promoção do Trabalho Decente no Círio de Nazaré 2016”, lançado no dia 22/09, na Casa de Plácido, Centro
Social de Nazaré, implementado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e Organização Internacional
do Trabalho (OIT), com o apoio do Governo do Pará,
Prefeitura de Belém e Igreja Católica.
Em outubro, destacamos II Auto do Círio da
Socioeducação, apresentando os resultado de 30
dias de cursos e oficinas realizadas dentro das unidades
socioeducativas da Fundação. Mais de 250 pessoas
participaram da programação; adolescentes e jovens
privados de liberdade, novamente foram as ruas para
participar do Auto do Círio da Socioeducação. Com
o tema “A fé e o Mito”, a encenação levou para a Rua
Luiz Cavalcante, em Ananindeua, diversas atividades
artísticas e culturais produzidas e encenadas pelos
próprios socioeducandos da Fasepa.
Em continuidade das atividades realizadas no mês
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de outubro, a Fundação levou 08 socioeducandos, suas famílias e socioeducadores para II Semana da
Criança e do Adolescente do Ministério Público do Estado (MP) com demonstração dos resultados
das ações de arte, cultura, cursos e oficinas de corte e costura, praticas socioambientais e artesanato
desenvolvidos nas unidades. Pela primeira vez e como forma de agradecimento foi realizada programação
alusiva ao Dia dos Professores, na qual os socioeducandos realizaram suas homenagens para os professores
da escola Antônio Carlos Gomes da Costa.

No mês de novembro, as programações das oficinas foram intensificadas nas unidades da Região
Metropolitana de Belém e nas Unidades de Atendimento dos municípios de Santarém e Marabá. Além
disso, a Fasepa participou com o grupo de arte e cultura “Talentos da Fasepa” dos eventos de Reunião
Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) com apresentação cultural
quando apresentaram a cultura regional do estado e da Cerimônia de Premiação do Selo UNICEF
Município Aprovado Edição 2013/2016, nesta cerimônia, o grupo de arte e cultura “Talentos da
Fasepa” mostrou suas habilidades no teatro, percussão e música.
Ainda no mês de novembro, em função dos preparativos para a II Mostra Talentos da FASEPA realizado
em dezembro, foram oferecidas oficinas especiais de papel machê e serigrafia. Na oficina de papel machê
foram confeccioandas caixas para presentes, com a utilização de materiais recicláveis, assim como
discutidos conceitos sobre meio ambiente. Na oficina de serigrafia, foram usadas técnicas de estamparia
para aplicação nas camisas dos músicos do Grupo de Arte e Cultura Talentos da Fasepa.
Em dezembro foi realizada a II Mostra Talentos da Fasepa, quando foram apresentadas práticas das
oficinas e linguagens artísticas trabalhadas nas unidades como educação ambiental (construção de móveis de
palete e de pneus), teatro, desenho e pintura, grafite, dança, esporte (futsal, natação, jogos de tabuleiro), artesanato
e musicalização (percussão, flauta, violão, canto, teclado, banjo e contrabaixo) com os adolescentes e jovens que
cumprem medidas socioeducativas durante o ano, envolvendo um total de 110 adolescentes e jovens, destes,
59 participaram diretamente do evento na Casa de Plácido, além de 29 familiares que puderam expressar o seu
contentamento com o trabalho que a Fundação vem realizando.
Também em dezembro a Fasepa participou com o Grupo Arte e Cultura “Talentos da Fasepa” da cerimonia de
Encerramento da Plataforma dos Centros Urbanos 2013/2016, com a participação de15 socioeducandos. Nesta
cerimônia, o grupo de arte e cultura “Talentos da Fasepa” mostrou suas habilidades no teatro, percussão e música.
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“Para mim foi um choque muito grande. Jamais imaginava que ela fosse fazer isso.
Eu espero que ela melhore muito, o que puder fazer por ela eu vou fazer.
Eu visito ela sempre que é permitido e percebi que ela está se
sentindo melhor, com atividades que não fazia antes.”
MÃE QUE VIU SUA FILHA DE 16 ANOS SER APREENDIDA
APÓS COMETER UM ASSALTO EM BELÉM
38

Ação 4: VIDAS
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS
A Fasepa tem buscado estreitar a relação com a família
e comunidade no sentido de fortalecer o atendimento
socioeducativo. Dois eventos no âmbito da Ação Diálogos
Temáticos foram realizados em 2016 com a participação de mais
de 400 familiares e socioeducandos. O primeiro evento promovido
em Belém e o segundo, em Santarém, com o tema “O papel
da família no contexto de medidas socioeducativas”
orientou as famílias para a garantia dos direitos e deveres dos
socioeducandos no âmbito da Socioeducação. Neste evento a
Fasepa apresentou e discutiu as responsabilidades no processo
socioeducativo e como as famílias poderiam atuar em parceria
com a FASEPA no atendimento socioeducativo, garantindo a
sustentabilidade do atendimento da FASEPA por meio do
empoderamento destas família.
O encontro, efetivamente, integrou, envolveu e firmou
novos compromissos entre familiares dos socioeducandos
atendidos e o Estado. Com avaliações e resultados deste
evento, a fundação pode articular e expandir ações,
de forma mais integradora, mobilizando toda a rede e
ampliando assim o potencial participativo dos principais
envolvidos com a comunidade socioeducativa nas
decisões e aperfeiçoamento das políticas públicas no que
se refere ao atendimento socioeducativo.
Os familiares participaram, ainda, de eventos temáticos
como Dia das Mães, dos Pais, Natal, Auto do Círio, Cortejo
de Carnaval, dentre outros. Mais de 1.800 familiares foram
envolvidos nestes eventos. Diretamente beneficiados, 187
socioeducandos da semiliberdade realizaram o exercício da
convivência comunitária, 72 socioeducandos que passaram
pelo programa Bolsa Aprendizagem vivenciaram a experiência
da convivência comunitária, 67 socioeducandos cumprindo
medida de internação, proveniente da Comarca de Santarém,
participaram de vivencias de convivência familiar e comunitária.
Ainda na garantia da convivência familiar e comunitária,
além de 151 reuniões com os familiares para informações
em geral, 1.450 familiares foram encaminhados para rede
socioassistencial, 816 visitas domiciliares foram feitas para
subsidiar o acompanhamento técnico ao socioeducando
e sua família, visando o conhecimento da dinâmica,
organização familiar e as relações intrafamiliares.
Além destas ações diretas, destaca-se que a Fasepa
assegurou visitas domiciliares e o custeio quinzenal com
o deslocamento (transporte, alimentação e hospedagem)
de 240 membros das famílias vindas da Região dos
Carajás para encontros com os socioeducandos, em
virtude da excepcionalidade existente da obra civil na
Unidade de Atendimento em Marabá. Proporcionou ainda,
ligações telefônicas como rotina nas unidades visando
o fortalecimento da convivência familiar e comunitária.
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Ressaltamos que foram realizados 3.985 atendimentos individuais com os familiares para esclarecimentos
do cumprimento das medidas e os serviços, programas e projetos da rede socioassistencial.
Como forma estrutural de análise, no âmbito do monitoramento e avaliação do projeto “Ressignificando
Caminhos na Socioeducação”, foram realizadas 02 pesquisas “A Relação Fasepa e Família de adolescentes
autores de ato infracional a partir do ECA e SINASE” no sentido de melhor qualificar a politica pública da
socioeducação no Estado do Pará. Estas pesquisas foram aplicada em Belém, no dia 06.08.2016 quando
da realização do Diálogo Temático: “O papel da família no contexto de medidas socioeducativas” e em
Santarém em 11/2016.
Em Belém, 54 familiares responderam a pesquisa. Naquela data, 06/08/2016, havia 472 socioeducandos
na unidade. As famílias participantes do Encontro vieram de 14 municípios das 07 Regiões de Integração do
Estado do Pará. Quanto às avaliações específicas, como alimentação, vestuário, cama e banho, segurança,
estrutura física e limpeza e conservação das unidades estas famílias mostraram-se satisfeitas com os
serviços prestados da Fasepa.
Referindo ao Diálogo Temático: “O papel da família no contexto de medidas socioeducativas”, a titular da
Secretaria Extraordinária de Estado de Integração de Políticas Sociais (Seips), Izabela
Jatene, afirmou ser fundamental que os familiares participem ativamente das atividades socioeducativas,
além das visitas que são programadas semanalmente pois, sem a presença deles, o processo de
ressocialização torna-se difícil. Segundo a Secretária, “É fundamental a gente trabalhar de forma mais
intensa a referência na vida dos adolescentes. A gente não consegue trabalhar a socioeducação
sozinho e por isso as famílias têm um papel fundamental. Eles precisam se fazer presentes nas
visitas e incentivar os filhos a trilhar um novo caminho a partir da saída dele do cumprimento da
medida. Esse evento é um marco e fecha um ciclo, definindo o papel do Estado, do sistema de justiça
e da família, com o jovem sendo um grande protagonista desse processo”, declara.

Somando as contribuições recebidas, a promotora de justiça do Ministério Público do Estado,
Dra. Leane Fiúza de Melo, que destacou a importância de incentivar os familiares dos jovens a divulgar
o trabalho desenvolvido na socioeducação, que precisa cada vez mais da participação de toda a sociedade.
“A maioria das pessoas acha que esses meninos não têm ninguém na vida. Por isso precisamos
que a comunidade participe ativamente das atividades desenvolvidas nas unidades socioeducativas
para ajudar o próprio Estado. A presença deles é fundamental para mudar a concepção de medida
socioeducativa”, ressalta.
Ainda no sentido de ouvir a família, a Fasepa realizou em Novembro de 2016, em parceria com a Diocese
de Santarém e a Pastoral do Menor o encontro que agregou o Juizado, a família e a sociedade civil no evento
intitulado “Diálogos Temáticos Sobre o Papel da Família, da Sociedade, do Estado no Contexto do Cumprimento de
Medidas Socioeducativas”. Este encontro, contou com a participação de mais de 233 socioeducandos, familiares,
membros da Igreja e demais atores dos municípios, promover a atualização sobre temas relacionados à garantia
de direitos no âmbito da socioeducação; fortaleceu o diálogo entre os responsáveis pela garantia de direitos dos
socieducandos no município de Santarém, além da apresentação e discussão de ações preventivas no sentido
de reduzir o ingresso de adolescentes no sistema socioeducativo, fortalecendo as medidas socioeducativas
(Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e em âmbito municipal) para que os
adolescentes e jovens atores de ato infracional possam estar com suas famílias, no local onde vivem.
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ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL: VIVÊNCIA DE SENTIMENTOS, RELIGIOSIDADE
A Fasepa tem a firme convicção da importância da assistência espiritual no atendimento socioeducativo,
especialmente na vivência de sentimentos e no fortalecimento da fé como ressignificação de vidas e
desenvolvimento humano e espiritual do socioeducando. Assim, seguindo o que determina o ECA no artigo
94, “as entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras: XII
-propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças”, bem como o SINASE,
que propõe a oferta de atividades de espiritualidade, respeitando o interesse dos adolescentes em participar
a Fasepa realiza esta assistência por meio de parceria com 08 denominações religiosas em eventos internos
e externos com a participação de 90% dos socioeducandos em todas as Unidades Socioeducativas, por
meio das parcerias com instituições religiosas: Igreja Católica; Associação Pro Vida; ASBECAS; Igreja
Universal do Reino de Deus; Assembleia de Deus; Igreja Quadrangular; Igreja Internacional da Graça; Igreja
Batista Missionária da Amazônia, CNBB e Diocese de Santarém, Igreja Presbiteriana; Igreja Pentecostal
Templo da Glória de Deus; Associação Pró-Vida; Igreja Adventista do 7º Dia; Igreja Internacional da
Graça e Centros Espíritas.
Ressalta-se que são realizados encontros abordando temáticas variadas que se realizam nas unidades
de atendimento socioeducativo e na participação dos adolescentes e jovens (da internação) nas igrejas.

Dr. Vanderlei Oliveira
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JUSTIÇA JUVENIL RESTAURATIVA: PRÁTICAS RESTAURATIVAS
As práticas de Justiça Juvenil Restaurativa,
metodologia utilizada no atendimento socioeducativo
abordando as temáticas de garantia de direitos,
responsabilização,
compromisso,
restauração
da cultura de paz, se concretizam por meio de
realização de círculos de construção de paz, grupo
de estudos, capacitação de servidores, com núcleos
instalados em todas as unidades de atendimento.
Neste ano, todas as unidades e sede realizaram
práticas restaurativas apresentando os seguintes
resultados: 339 atividades de práticas restaurativas
com a participação de 475 socioeducandos, 604
familiares e 1.066 servidores. Resssalta-se, ainda,
a realização de 08 círculos de compromissos com
os 30 egressos. Visando a sustentabilidade da ação,
392 servidores referentes nas práticas restaurativas, sendo 90 servidores foram formados na metodologia
das práticas no período.
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SAÚDE E BEM ESTAR: ATENÇÃO HUMANIZADA E BEM VIVER
O Projeto Ressignificando Caminhos na Socioeducação, especificamente na ação 04 intitulada “Vidas”,
direciona a saúde dos socioeducandos como um direito social fundamental, seguindo a Constituição da
República Federativa do Brasil, que inclui como um dos princípios a dignidade da pessoa humana, visando
superar desigualdades sociais com o fim de realizar justiça social.
Neste sentido, na Fasepa, os serviços de saúde são prestados de forma humanizada e realizados a partir
da parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) e em articulação com os municípios,
seguindo os preceitos determinados na Portaria Interministerial MS/SEDH/SPM nº 1.426 de 14/07/2004 e
Portaria nº 1.082, de 23/05/2014, que redefine as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI).
A articulação com os órgãos de governos – municipais e estadual - segue o princípio da incompletude
institucional expressada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional da
Socioeducação (SINASE), cuja premissa é de que nenhuma instituição ou ser humano é autossuficiente.
Tanto as organizações como as pessoas precisam de interação, complementação, trocas de conhecimentos
e integração entre si para alcançarem seus objetivos.
As ações de saúde trabalhadas em articulação com a Rede Pública de Saúde vêm garantindo o acesso
a consultas, medicamentos e tratamento de qualidade e humanizado tanto nas Unidades de Atendimento
(UASES) como nos diferentes encaminhamentos para a rede de atenção à saúde.
No ano de 2016, somente em atividade médico e de enfermagem foram realizados 12.424 atendimentos
nas unidades. Em Consulta Médica Especializada foram realizadas junto a Rede de Atenção a Saúde 3.188
atendimentos, conforme discriminado no quadro abaixo:

Quadro 4: Matriz de Consulta Médica Especializada
Consulta Médica
Especializada
Cardiologista

Nº de Socioeducandos
Atendidos
18

Clinico Geral

2045

Dermatologista

110

Ginecologista

30

Neurologista

50

Odontologista

326

Oftalmologista

37

Ortopedista

75

Otorrinolaringologia

8

Pneumologista

10

Psiquiatria

475

Urologista

1

Infectologista

3
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Ação 4: VIDAS
O monitoramento e a avaliação contínua do projeto Ressignificando caminhos identificou limitações e
forneceu subsídios para a (re)formulação de intervenções na área da saúde com vistas a modernização da
gestão. Em que pese à articulação entre governos e o devido encaminhamento à Rede Pública de Saúde, é
sabido que nas rotinas do atendimento socioeducativo na área da saúde, há uma série de desafios a serem
enfrentados considerando o contexto marcado pelo combate à violência e à drogadição. Assim, identificou-se
a necessidade de realizar ações de saúde dentro das Unidades de Atendimento Socioeducativo, para além
das ações diárias de rotina destas Unidades. Como forma de enfrentamento, Fasepa e SESPA, realizaram
ação conjunta na iniciativa intitulada Mutirão de Atendimento da Saúde do Socioeducando nas
Unidades da Fasepa.
Importante destacar que a referida iniciativa está baseada no Plano Operativo Estadual (POE) de
Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação
Provisória que orienta o processo de organização de ações e serviços para atenção integral à saúde de
adolescentes e jovens.

Como resultado, a Fasepa garantiu atendimento à saúde dentro das espacialidades das unidades que
propiciaram aos Socioeducandos o direito ao bem viver, complementando e suprindo as demandas do
atendimento socioeducativo. Foram realizadas consulta das de clínica médica, com emissão de receita e
medicamentos, além de aferição de pressão arterial (PA) e consultas psiquiátricas.
Ressalta-se que, embora em todas as UASES da Fasepa tenham profissionais de psicologia atendendo
diariamente, este mutirão propiciou o atendimento psiquiátrico com acompanhamento a 80 socieducandos
com emissão de receitas e medicamentos, conforme tabela abaixo:

Quadro 5: Demonstrativo de Atendimentos Psiquiátricos
Data

Unidades

Consultas

Receitas

Medicamentos

16/04/2016

CIAM Sideral

10

10

310

23/04/2016

UASE Benevides

10

8

360

30/04/2016

UASE Ananindeua

10

11

450

07/05/2016

CJM

14

14

1231

14/05/2016

CIJAM

10

8

360

21/05/2016

CSEM

12

12

466

28/05/2016

CSEF/CFIP

14

12

560

80

75

3737

TOTAL DE ATENDIMENTOS
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No que diz respeito às consultas psiquiátricas, estas ficaram limitadas a disponibilidade dos serviços
executados por um profissional em função da especificidade do tema. Entretanto, a demanda foi suprida
parcialmente pelo encaminhamento a Rede de Atendimento a Saúde que integram as políticas estadual e
municipal.
As ações de clinica médica, com as respectivas receitas e medicamentos dispensados ocorridas dentro
das espacialidades das UASES apresentaram os seguintes resultados:

Quadro 6: Demonstrativo das Ações de Saúde nas Unidades Socioeducativas da Fasepa - 1ª Semestre
Unidades

Aferição
de P.A

Consultas
Clínica Médica

Receitas
Prescritas

Medicamentos
Dispensados

Socioeducando
nas UASES

Percentual de
Atendimento

CIAM Marabá

0

27

27

0

40

67,50

CJM

35

24

23

588

28

85,71

CIJAM

58

31

32

808

50

62,00

UASE Ananindeua

44

39

29

355

54

72,22

UASE Benevides

70

60

60

2.130

70

85,71

CIAM Sideral

68

60

60

2.063

98

61,22

CSEM

34

28

27

417

32

87,50

Csef/Cfip/Semi F.

27

17

8

99

18

94,44

CAS Semi Masculino

22

29

26

543

34

85,29

TOTAL

358

315

292

7.003

424

74,29

Quadro 7: Demonstrativo das Ações de Saúde nas Unidades Socioeducativas da Fasepa - 2ª Semestre
Unidades

Aferição
de P.A

Consultas
Clínica Médica

Receitas
Prescritas

Medicamentos
Dispensados

Socioeducando
nas UASES

Percentual de
Atendimento

CIAM MARABÁ

32

32

10

0

32

100

CJM

35

36

31

394

37

97,30

CIJAM

58

58

49

703

64

90,63

UASE Ananindeua

44

44

35

680

45

97,78

UASE Benevides

70

70

53

1.120

76

92,11

CIAM Sideral

68

68

61

1.209

70

97,14

CSEM

34

34

22

223

35

97,14

CSEF/CFIP/CASF

27

27

26

463

28

96,43

CAS

22

22

16

313

41

53,66

TOTAL

390

391

303

5.105

428

91,35
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Ação 4: VIDAS
O atendimento acumulado durante todo o ano de 2016, especificamente no Mutirão de Atendimento da
Saúde do Socioeducando nas Unidades da Fasepa foram de:

Quadro 8: Demonstrativo das Ações de Saúde nas Unidades Socioeducativas da Fasepa
Unidades

Aferição
de P.A.

Consulta Clínica
Médica

Receitas

Medicamentos

CIAM MARABÁ

32

59

37

0

CJM

35

60

54

982

CIJAM

58

89

81

1.511

UASE Ananindeua

44

83

64

1.035

UASE Benevides

70

130

113

3.250

CIAM Sideral

68

128

121

3.272

CSEM

34

62

49

640

CSEF/CFIP/CASF

27

44

34

562

CAS

22

51

42

856

TOTAL

390

706

595

12.108

A Fasepa visa o bem viver e realiza serviços como testagem rápida de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, e
ações complementares como palestras educativas e preventivas para os socioeducandos e suas famílias nos
seguintes temas: cuidados com o corpo; prevenção ao abuso de drogas; prevenção e tratamento de DST e
AIDS e saúde mental e reprodutiva, dentre outras, além da promoção da higienização nas UASES, por meio
do Instituto Peabiru e o Unicef, e a representação no Conselho Estadual sobre Drogas do Pará – CONED/PA e
no Comitê do Plano de Ações Integradas de Políticas Sobre Drogas do Estado do Pará, buscando alternativas
para melhor garantir direitos.
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Parcerias estabelecidas e fortalecidas
A política pública de atendimento socioeducativo orientada pela Fasepa é operacionalizada por meio de
parcerias capazes de promover e proteger os direitos humanos de adolescentes e jovens a quem se atribui
a prática do ato infracional, tendo como base as normativas internacionais, ECA e SINASE. Neste sentido, a
Fundação, considerando o princípio da “incompletude institucional”, vem estabelecendo rotineiramente uma
estreita e intensa articulação e integração com todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos, além de
outras espacialidades e instituições informais, privadas ou sociais, a exemplo das reuniões formais com os
gestores da SEPLAN, SEFA, SEGUP, SEDUC, EGPA, SEDOP, SEJUDH, SEAD, TCE, FAPESPA, Fundação
PROPAZ, MPE da Região metropolitana de Belém, Marabá e Santarém, MPT, TJE, CEIJ, SESPA, SESMA,
FUNPAPA, ALEPA, OAB, IOEPA, Museu Paraense Emílio Goeldi, UNICEF.
Faz-se destaque as ações da Secretaria Extraordinária de Integração de Políticas Sociais
(SEEIPS) que vem dando o suporte necessário na integração das políticas que efetivamente garantem ao
Socioeducandos todos os direitos. No decorrer de 2016, a presidência da Fasepa realizou 11 reuniões com
a Secretária da SEIPS, além da intensa participação da Fasepa na construção da proposta do Pará Social,
pautando a socioeducação nesta política pública de Estado.

A articulação e vínculo com a SEASTER oportunizou o desenvolvimento social das famílias, garantindo
aos socioeducandos o direito e acesso à assistência social e à promoção do trabalho e a geração de
emprego e renda. As reuniões quase mensais com esta Secretaria, bem como a representação da Fasepa
na CIB – Comissão Intergestores Bipartite tem possibilitado melhor articulação com os municípios.
A Faculdade Adventista da Amazônia (FAAMA) realizou em parceria com a Fasepa, um
grande mutirão de atendimento na área da saúde em três unidades socioeducativas localizadas
em Ananindeua, beneficiando socioeducandos, seus familiares e servidores. O projeto desta Faculdade,
chamado “Reescrevendo Minha História”, potencializando o atendimento já realizado pela Fundação,
conforme determina o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). Foram disponibilizados
atendimentos com psicólogos, nutricionistas, dentista, dermatologia e farmácia, além de atendimento jurídico
para os adolescentes e seus familiares, com 76 socioeducandos, 23 familiares e 10 servidores atendidos.
A parceria com o MPT vem proporcionando a inserção de socioeducandos e egressos em programas
como o “Jovem Aprendiz” e projetos “Reescrevendo minha História”, contemplando 40 vagas.
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Com o desenvolvimento das ações do projeto Ressignificando Caminhos na Socioeducação foi ampliado
o alcance de notícias em todo o estado, com avanços na qualidade das divulgações na imprensa. Para isso,
a Fasepa intensificou o diálogo com os diferentes veículos de comunicação, com os setores e as unidades
socioeducativas e a junção de dados e informações para reportagens, releases e sugestões de pautas,
avançando na qualidade dos resultados e na divulgação das ações socioeducativas por parte do governo
do Pará.
DIÁLOGOS TEMÁTICOS – COMUNICAÇÃO NA SOCIOEDUCAÇÃO: visando ampliar os estágios
de comunicação, a Fasepa, em conjunto com a Secretaria de Estado de Comunicação
(SECOM), realizou no final de 2015 o seminário com gestores, diretores, coordenadores
e técnicos de referência da socioeducação, com a participação do secretário de
estado de comunicação, Daniel Nardin, onde os servidores puderam conhecer mais a comunicação
institucional do governo do estado, seus avanços e desafios.

Fazendo parte de uma estratégia de continuidade e monitoramento permanente, o segundo momento
chamado “Ciclo de Oficinas de Comunicação nas Unidades Socioeducativas” foi composto por um calendário
extenso nas unidades, que abordou conceitos básicos de comunicação, situações de crise e procedimentos,
como socializar de forma mais eficaz a agenda da unidade e noções de fotografia por celular.
Em 2016 mais de dez oficinas foram realizadas nas unidades socioeducativas sendo
estabelecidas novas diretrizes de diálogo da gestão com os servidores, superando ruídos de comunicação e
estreitando as ações do Projeto Ressignificando Caminhos na Socioeducação e os veículos de comunicação.
Impactando diretamente na qualidade das informações e no compromisso maior dos colaboradores da
socioeducação na divulgação de resultados.
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RESULTADOS – Com a relação aprimorada com as unidades, e o monitoramento permanente das
pautas, os resultados qualitativos nas reportagens e demais conteúdo de comunicação da Fasepa chegam
por meio de 128 textos produzidos ao longo no ano de 2016, entre notas, sugestões de pauta e reportagens
das oficinas, cursos, eventos, encontros, e outras atividades desenvolvidas ou relacionadas à Fasepa.
A socioeducação esteve presente em 149 reportagens, seja como foco principal ou participação, sendo
abordada de forma positiva ou neutra em 58% delas.1

Figura 1: Gráfico de desempenho da produção de reportagens
Produção Reportagem 2016

Clipagem 2016 - Notícias Fasepa
Positivas ou neutras

Negativas

58%
42%

Fasepa na Mídia – Conseguir espaços na imprensa que relatem a socioeducação de forma positiva é
sempre um desafio, considerando o olhar estigmatizado sobre os adolescentes em conflito com a lei, e a
priorização da abordagem dos veículos de comunicação nos atos infracionais dos meninos e meninas em
situação infracional. Mesmo assim, apesar de o alcance quantitativo com as publicações terem sido menores
na comparação com 20152 em quantidade, a Fasepa conseguiu resultados mais consistentes no que se
refere a qualidade e a visibilidade midiática das ações, conquistando um total de 38 inserções positivas ao
longo de 2016, o que dá em média 3,6 publicação em cada mês.3 E isso não ocorreu no ano anterior.
Nas situações de crise, intensificar o envio de sugestões de pauta e reportagens para a imprensa é
uma das ações estratégicas. E mesmo com diálogos diretos com as redações, conteúdos diversificados,
com recorte social, densidade de conteúdo e apelo de imagem, a socioeducação ainda é prioritariamente
abordada sob a perspectiva do ato infracional.
Outro fator a ser considerado é a presença da Fasepa em todas as regiões do estado e, de forma
descentralizada, mostrando que as iniciativas do Projeto Ressignificando Caminhos na Socioeducação
podem transformar a vida do adolescente e do jovem em cumprimento de medida socioeducativa.
1 Os 42% de notícias negativas sobre a Fundação se deve, principalmente, ao número de reportagens sobre situações diversas
inerentes as peculiaridades do atendimento socioeducativo de privação de liberdade, e a possível implantação de uma nova unidade
de semiliberdade masculina em Belém. O gráfico de produção de reportagem mostra que como contra referência, nos meses de
junho, agosto e setembro, período em que ocorreu as situações citadas, intensificamos o envio de material positivo para a imprensa.
2 Superclipping Secom 2015 (1º de janeiro a 31 de dezembro)- 210 notícias selecionadas, onde 66% delas foram positivas ou

neutras. // 445 positivas, 22% neutras e 34% negativas.

3 Levantamento estatístico da equipe da Ascom Fasepa, segundo clipagem diária do setor, e dos dados do Super Clipping da

Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).
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Fasepa na imprensa
Janeiro
RÁDIO CULTURA FM

CURSO AÇAICULTOR

Fevereiro
RÁDIO CULTURA FM
FASEPA DEFINE AGENDA
DE AÇÕES EM MARABÁ

Março

TV RECORD

PRESIDENTE DA FASEPA FALA SOBRE
A RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS

Junho

Abril

Maio

Julho

Agosto

TV LIBERAL

Setembro

RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS É TEMA
DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA FASEPA

Outubro

Novembro

Dezembro

TV TAPAJÓS

ENCONTRO DISCUTE RESSOCIALIZAÇÃO DE
JOVENS INTERNADOS NA FASEPA EM SANTARÉM

51

Comunicação na Socioeducação
REDES SOCIAIS – O melhor desempenho nos perfis da Fasepa nas redes sociais foi a principal
preocupação para as ações definidas em 2016. Buscando estratégias, a Fasepa inseriu a produção de
vídeos com o “Minuto da Socioeducação” e a renovação dos layouts de notícias, datas comemorativas e
destaque de falas institucionais, além do “Clique Socioeducador”, que divulga os registros fotográficos dos
servidores da Fundação, preservando o olhar dos profissionais que atuam diretamente na ressignificação
das vidas dos socioeducandos.

Vídeos publicados no facebook: “Minuto da Socioeducação”

Data comemorativa

Clique Socioeducador

Aspas

Notícia

Número de Fãs:
Facebook: 2.127 | acesse: facebook.com/fasepa
Twiter: 1.088 | acesse: twitter.com/fasepa_pa
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A página da Fasepa no Facebook é onde ocorre maior interatividade com os internautas. Passou de
1.541 fãs para 2.127. As publicações chegam a alcançar mais de 10 mil pessoas, sem serem patrocinadas.
É uma grande conquista, considerando ser uma política pública que é pautada ainda por uma visão limitada
e estigmatizada dos atos infracionais cometido por jovens e adolescentes.
O suporte na criação de layouts busca uma identidade visual que representa a socioeducação, tendo
resultados significativos com uma produção de 117 materiais para 55 diferentes ações durante o ano, em
eventos internos, estaduais e nacionais.

MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Em 2015

Em 2015

Em 2016

Em 2016

PARCERIA

.

REALIZAÇÃO
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Reconhecimentos na Socioeducação
Atendimento Socioeducativo do Pará. O prêmio foi
entregue no dia 30 de novembro e firma o compromisso
do Estado no atendimento de meninos e meninas em
conflito com a lei.
O coordenador do Escritório do UNICEF
em Belém, Fabio Atanásio de Morais,
elogiou as iniciativas da Fasepa no Estado
que, segundo ele, provam ser possível a
ressocialização de jovens em conflito com
a lei. “A Fasepa mostra que consegue
fazer ressocialização de fato e que esses
meninos podem viver como cidadãos, no
convívio social. Estamos conseguindo
reinserir esses adolescentes que passam
pelas unidades e fazer com que eles não
voltem para a criminalidade”, diz. O Chefe
da Plataforma Amazônia do UNICEF, Unai Sacona,
afirmou que o conjunto de atividades integradas
voltadas aos socioeducandos é a chave para
transformar todos os jovens privados de liberdade,
destacando o trabalho da Fasepa nas diferentes
linguagens artísticas desenvolvidas dentro de suas
unidades socioeducativas.
Dentre as diversas avaliações realizadas pelo
UNICEF, foi o empreendedorismo um dos pontos do
Fasepa, que possibilitaram a premiação da Fasepa no
Selo UNICEF Município Aprovado, estas ações foram
relatas neste documento.

FOTOS: MÁCIO FERREIRA/ AGÊNCIA PARÁ

Os resultados do projeto Ressignificando Caminhos
na Socioeducação e a gestão da Fundação, desde
2015, vem se consolidando e têm sido reconhecidos
por diferentes atores: Familiares dos socioeducandos,
órgãos do Governo e do Sistema de Segurança
Pública e Organismo Público Internacional tem se
pronunciado por diferentes.
Ainda em 2015, o presidente da Fundação de
Atendimento Socioeducativo do Pará, Sr.Simão
Bastos foi condecorado com a medalha Intendente
Antônio Lemos pelos seus valorosos serviços sociais
à comunidade.
Em 2016, a Secretaria de Estado de Administração
(SEAD), na Diretoria de Gestão de Patrimônio do Estado
(DGP), por meio da Coordenadoria de Patrimônio
Mobiliário (CPM),certificou pelo trabalho realizado na
Fundação do acervo patrimonial mobiliário do Estado.
O reconhecimento foi instituído pela portaria nº 600,
de dezembro de 2016, com a entrega de certificado na
categoria ouro. A Cruz Vermelha Brasileira ressalta os
relevantes serviços prestados e a dedição da gestão
no trabalho de ajuda humanitária “que tanto dignifica a
história desta instituição”.
Em Novembro de 2016, as políticas públicas
socioeducativas do Governo do Estado do Pará, foi
reconhecido pelo Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF) com o Selo UNICEF Município
Aprovado, por meio do trabalho da Fundação de

“Você tem um conjunto de atores que resolveu se determinar e dizer o seguinte: nós
podemos fazer diferente, podemos fazer melhor. Eu acho que é um pouco isso que a
gente precisa nesses tempos.”
GOVERNADOR DO PARÁ, SIMÃO JATENE
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A caminhada pela socioeducação
continua em 2017...
55

56

