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APRESENTAÇÃO

O  programa  RECOMEÇO  visa  oferecer  a  adolescentes

envolvidos  em atos  infracionais  oportunidades  para  deixarem as  atividades  ilícitas.

Trata-se  de  uma  rede  de  colaboradores,  públicos  e  privados,  que  oferecerão

oportunidades de reintegração dos adolescentes na sociedade. Serão diversas áreas

de oportunidades:

I – EMPREGO

a) cursos de profissionalização;

b) vagas de emprego;

c) vagas no programa jovem aprendiz;

II – EDUCAÇÃO

a) encaminhamento para conclusão dos estudos regulares na rede básica de ensino;

b)  palestras  e  oficinas  para  adolescentes  em  cumprimento  de  medidas

socioeducativas;

III – SAÚDE

a) programas para tratamento de vício em drogas;

b) assistência psicológica;

c) assistência religiosa, espiritual e terapêutica;

VI – LAZER 

a) programas de esportes, cultura e lazer;

b) programas de música

V – CIDADANIA

a) documentos pessoais
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JUSTIFICATIVA

O crime surge de um sofrimento. Punir sem curar é adiar a

solução.

Os adolescentes envolvidos em atos infracionais estão em

situação  de  vulnerabilidade.  O  Estado  e  a  família  falharam  de  alguma  forma  na

educação dos menores, de modo que estes se enveredaram na prática de atividades

ilícitas. Contudo, como os adolescentes estão em fase de formação, mais propícios à

mudanças,  a  possibilidade de eficácia  na  reintegração é mais  concreta  e  real,  em

comparação aos adultos já envolvidos na vida criminosa. O objetivo do programa é

evitar que os adolescentes se tornem criminosos, reintegrando-os à sociedade.

FUNCIONAMENTO

O  programa  tem  duas  frentes  de  ação:  uma,  para  os

adolescentes infratores que estejam cumprindo medidas socioeducativas, cujas ações

ocorrerão  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  Secretaria  Municipal  de

Assistência Social de Goiânia - SEMMAS; e outra, para os adolescentes infratores que

não estejam cumprindo medidas socioeducativas.

A Delegacia de Apuração de Atos Infracionais de Goiânia –

DEPAI, é a unidade policial inicial, a entrada dos adolescentes no sistema de justiça

infracional. No prédio da DEPAI de Goiânia, também se encontra a sede da Secretaria

de  Desenvolvimento  Social,  órgão  responsável  pelo  atendimento  psicossocial  dos

infratores.

Disso, surge a necessidade de se instruir os órgãos iniciais

do  sistema  de  punição  infracional,  com recursos  que  possibilitem  a  reinserção  do

adolescente na vida social, evitando a formação de futuros criminosos.
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O  foco  principal  do  RECOMEÇO  é  abraçar  e  oferecer

oportunidades aos adolescentes que praticarem o primeiro ato infracional, bem como

os menores que estejam envolvidos em atos infracionais leves, para que não voltem a

delinquir. Nestas situações, como a legislação possibilita a medida de advertência, de

reparação de dano ou benefício da remissão, o adolescente perde a oportunidade de

ter a causa de seu comportamento antissocial corrigido.

Os  demais  adolescentes,  envolvidos  em  atos  infracionais

médios  e  graves,  já  estarão  sob  a  tutela  do  Estado,  uma  vez  que  a  persecução

infracional certamente será deflagrada. Mas, de todo modo, o RECOMEÇO também

terá  olhos  para  estes  adolescentes,  em  oportunidades  oferecidas  durante  o

cumprimento das medidas socioeducativos e, principalmente, após o cumprimento das

medidas. Aqui, o RECOMEÇO abraçará os adolescentes para que também não voltem

aos caminhos da ilegalidade.

Toda  adolescente  envolvido  em ato  infracional  é  atendido

por  uma  equipe  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  que  terá  a  função  de

UNIDADE DE ENCAMINHAMENTO dos adolescentes às ações sociais disponíveis, de

acordo com as necessidades levantadas pela equipe multidisciplinar.

Cita-se que a Secretaria de Desenvolvimento Social também

é a responsável  pelo cumprimento da medida socioeducativa  de internação,  o  que

possibilita o encaminhamento dos adolescentes recém-egressos da medida restritiva

de liberdade às oportunidades oferecidas do projeto.

As outras medidas socioeducativas são de responsabilidade

da SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social, da prefeitura de Goiânia, que

também assumirá o papel de UNIDADE DE ENCAMINHAMENTO dos adolescentes

que estejam cumprindo medida socioeducativa em regime aberto.
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Os  adolescentes  liberados  pela  DEPAI  já  sairão  desta

Especializada  encaminhados  para  as  oportunidades  disponíveis,  visto  que  são

atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Os adolescentes apreendidos no CASE ou CIP,  além das

ações sociais  desenvolvidas durante o período de internação,  após a retomada da

liberdade, também serão encaminhados às oportunidades do RECOMEÇO.

Os  adolescentes  que  cumprirem  medida  socioeducativa

junto à SEMAS também terão o encaminhamento adequado.

As UNIDADES COLABORADORAS, integrada pelos órgãos

e entidades, púbicos ou privados, se prontificarão, no âmbito de suas atribuições, ou na

busca  de  parceiros,  em  atividades  e  ações  que  visem  a  ressocialização  do

adolescente.  Estes  se  empenharão  em  fornecer  às  UNIDADES  DE

ENCAMINHAMENTO, projetos e subsídio para um encaminhamento efetivo e célere

das necessidades dos adolescentes infratores.

A  UNIDADE  DIRETIVA,  composta  pela  Delegacia  de

Apuração  de  Atos  Infracionais  de  Goiânia  e  pela  Coordenadoria  da  Infância  e

Juventude  da  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Goiás,  tem  o  objetivo  de  definir

diretrizes,  acompanhar  e  fiscalizar  as  ações  planejadas,  para  o  aprimoramento  e

expansão do programa. 

As  UNIDADES  COLABORADORAS  e  UNIDADE  DE

ENCAMINHAMENTO  participarão  da  administração,  dando  sugestões  e  levando

demandas ao melhor funcionamento do programa.
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ESTRUTURA

UNIDADES DE ENCAMINHAMENTO

Secretaria de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Assistência Social

Função: Além das ações que lhe são próprias, encaminhar os adolescentes a

outras ações sociais, conforma a necessidade levantada.

UNIDADES COLABORADORAS

Polícia Militar do Estado de Goiás, por meio do Batalhão Escolar de Goiânia;

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelo Juizado da Infância e Juventude de

Goiânia;

Ministério Público do Estado de Goiás;

Ministério Público do Trabalho – PRT 18.

Secretaria do Estado de Educação;

Secretaria Municipal de Goiânia de Esporte e Lazer;

Organizações Sociais que atuem em alguma das áreas do programa;

Pessoas físicas voluntárias que atuem em alguma das áreas do programa.

Função: Dar prioridade e oferecer, de forma célere e efetiva, serviços e projetos

voltados às áreas de necessidades dos adolescentes.

UNIDADE DIRETIVA

Tendo  como  composição  a  Delegacia  de  Apuração  de  Atos  Infracionais  de

Goiânia e a Coordenadoria da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado

de Goiás.

Função: exercer a direção estratégica e operacional do programa.
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FLUXOGRAMA RECOMEÇO
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 UNIDADE COLABORADORA  OportunidadesUNIDADE DE
ENCAMINHAMENTO

 UNIDADE COLABORADORA

 UNIDADE COLABORADORA
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CRONOGRAMA

ATIVIDADE INÍCIO TÉRMINO

Levantamento  das  necessidades  das

UNIDADES DE ENCAMINHAMENTO

Imediato 03/02/2020

Levantamento  dos  interessados  em

integrar  as  UNIDADES

COLABORADORAS

Imediato 03/02/2020

Levantar ações a serem realizadas por

UNIDADE COLABORADORA

17/02/2020 28/02/2020

Criação  e  formação  da  UNIDADE

DIRETIVA,  com  o  seu  respectivo

instrumento normativo

17/02/2020 28/02/2020

Assinar  instrumentos  contratuais,

prevendo  as  ações  e  obrigações  das

UNIDADES COLABORADORAS

17/02/2020 28/02/2020

Implementar e fiscalizar as ações 15/03/2020 Não se aplica
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