OFICINA DE GARANTIA DE DIREITOS PARA
FAMILIARES DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

Dia: 06 de julho de 2015 às 14h
Local: CRP SP - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira
Rua Dr. Cesário Bastos, 26 – Vila Belmiro – Santos/SP

As instituições totais são órgãos que são destinadas ao cumprimento
de pena, onde as pessoas privadas de liberdade, em sua maioria, são
submetidas às várias situações violadoras de direitos; sendo que, apesar
de originariamente terem sido criadas com o objetivo ﬁnal de reintegrar
socialmente os sujeitos, servem para estigmatizarem e reforçar ainda mais
preconceitos que incidem em uma determinada camada da população, em
sua maioria, jovens negros da periferia, os quais são mais vulneráveis ao
sistema de Justiça.
Essa lógica, muitas vezes, estende-se aos familiares das pessoas
privadas de liberdade. Muitos possuem baixo grau de escolaridade e pouca
condição socioeconômica, e por isso podem não ter consciência dos
direitos de seus familiares e/ou meios de acessá-los, e por isso, são muitas
vezes, submetidos a humilhações e a falta de acesso a informações.

OBJETIVOS
• Ajudar no resgate da autoestima por meio da oferta de apoio do grupo;
• Empoderar e instrumentalizar os participantes por meio de
informações a respeito dos direitos das pessoas privadas de liberdade e
de como ter acesso aos serviços que podem garanti-los;
• Distribuir cartilhas de direitos humanos CRP e Defensoria Pública,
direcionadas às pessoas privadas de liberdade.

PALESTRANTES
Debora Maria da Silva - Movimento Mães de Maio
Relatar a experiência do movimento social na luta por justiça e a organização
para acessar os direitos. Contextualizar o encarceramento em massa e as políticas
de repressão.
Talita Tinello Mendonça - Psicóloga da Defensoria Pública de Praia Grande
Relatar a experiência de trabalho com os familiares de pessoas privadas de
liberdade, (Sistema Prisional e Fundação CASA).
Mary Ueta - Psicóloga do Sistema Prisional
Relatar a experiência de trabalho como psicóloga no sistema prisional.
Evento Gratuito. Vagas Limitadas.
Inscrições pelo site: www.crpsp.org.br/baixada/agenda/Dados.aspx
Informações: (13) 3235-2324 ou baixada@crpsp.org.br

