
Velocidade: 115 palavras por minuto 
 
 
                            Sr. Presidente, Srs. Deputados,  quero ressaltar 
que os presos recebem todo o material de que necessitam, 
incluindo uniformes, material de limpeza e higiene e ferramentas 
para o trabalho. 
                            A alimentação é sadia, servida em restaurante 
coletivo, estando em implementação refeitórios setorizados nas 
alas de cada pavilhão, em número de quatro. 
                            Nas fazendas, há cozinhas e refeitórios próprios, 
além de acomodação e alojamentos coletivos e quartos situados 
nos locais de trabalho. 
                            A unidade de saúde do CRN, ora reformada, 
possui enfermaria com quatorze leitos, dez salas individuais para 
casos especiais e uma ala separada com dez celas individuais para 
presos portadores de doenças infecto-contagiosas. 
                            O corpo médico é constituído de dois médicos 
clínicos, três psiquiatras, dois dentistas, cinco funcionários não 
especializados e três presos que ajudam na enfermagem, bem 
como seis psicólogos e um terapeuta ocupacional. 
                            É importante realçar que Ribeirão das Neves 
ainda não possui hospital, estando em construção um Hospital 
Municipal, o que obriga e dificulta alguns tratamentos que têm 
que ser realizados fora da instituição, implicando remoção,  
escoltas, viaturas etc. 
                            A assistência jurídica é prestada por nove 
advogados do Estado, e tem-se mostrado eficiente, com bons 
resultados, sendo mínimo o número de presos que possuem 
advogado próprio. 
                            O resultado não é mais expressivo devido ao 
retorno lento do Judiciário, especialmente na concessão de 
benefícios, com a progressão do regime, as saídas temporárias e o 
sempre cobiçado livramento condicional, fato que afeta inclusive 
a disciplina, por não acreditar na eficácia do sistema penal. 
                            No que se refere à assistência educacional, 
funcionam no CRN o Ensino de Primeiro Grau e o Curso 
Supletivo de Primeiro e Segundo Graus, sendo grande a evasão 



escolar e pouco significativo o número dos que concluem os 
cursos, sendo pequeno o número de conclusão do Supletivo de 
Segundo Grau, mas registrando casos de presos que tentam 
aprovação nos vestibulares.         
                            A biblioteca, que já contou com mais de dez mil 
livros, hoje possui apenas quatro mil em condições de uso, 
necessitando de atualização. 
                            O lazer se alia à prática sistemática de esportes, 
com destaque para o futebol, sendo rotina nos fins de semana 
partidas contra equipes externas, merecendo referência a pista de 
atletismo, as salas de jogos, as salas de televisão, como outras 
possibilidades para atividades de lazer.  
                            Nas fazendas, é oferecida escola de Primeiro 
Grau. Portanto, será implantada sala de vídeo, que é uma 
conquista e que pode incentivar o retorno às aulas, desde que 
adotada a metodologia adequada. 
                            O CRN, através da assistência social, tem 
mostrado grande preocupação com a família dos sentenciados e 
com seus problemas. Tanto é assim que, sabendo da importância 
da manutenção dos vínculos familiares, para amenizar a índole 
criminosa do indivíduo, vem apresentando fator importante para a 
sua readaptação. 
                            Por exemplo, visitas semanais, possibilidade de 
encontros íntimos dos casais, em locais apropriados, com pleno 
resguardo da intimidade, representam relevante fator para alívio 
das tensões e para a vida da comunidade carcerária. 
                            As famílias recebem ainda material de 
construção e mão-de-obra de companheiros de regime mais 
brando. 
                            Dos quatrocentos e cinqüenta presos, apenas 
cento e cinqüenta trabalham, permanecendo trezentos em 
ociosidade, uma vez que o tempo e as rebeliões destruíram quase 
tudo o que existia nas indústrias instaladas, não tendo sido ainda 
reconstruídas ou reequipadas. 
                            Na área externa, há oferta de trabalho em grande 
quantidade, mas não se pode colocar os presos de regime fechado 
para trabalho externo, e a mão-de-obra existente é ... 
 


