Presídio de Eugenópolis finaliza primeira
etapa de obras e revitalização da unidade
Moderno parlatório climatizado está entre as entregas. Obras resultam em atendimento mais
humanizado e em mais segurança para a unidade e seus servidores 05 de Fevereiro de 2021 , 17:05
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O Presídio de Eugenópolis finalizou a primeira etapa de uma série de obras de melhorias e
revitalização nesta semana. Desde a sua assunção como unidade prisional, em 2015, o presídio, que
fica na Zona da Mata mineira, passou por diversos reparos. Recentemente foram entregues três salas
para atendimento das equipes das áreas de Assistência Social, Assessoria de Inteligência e Farmácia;
realizado o gradeamento de galerias e, também, o telamento do pátio utilizado para banho de sol,
resultando em mais segurança para a unidade e combate mais eficaz à entrada de ilícitos no presídio.

Em razão da pandemia e da necessidade em intensificar os cuidados com a higiene e a desinfecção
dos espaços foi construída uma lavanderia, projetada para receber até cinco máquinas de lavar. A
nova lavanderia irá processar a lavagem de todos os vestuários e as roupas de cama e banho dos
reclusos. A verba para a construção das salas e lavanderia foi adquirida através de doações oriundas
de empresas e da sociedade civil.
A fachada da unidade prisional também foi revitalizada e traz agora as novas cores da identidade
visual do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). Mas não foi somente a fachada
que ganhou tintas novas: o interior das celas e os corredores também foram pintados, deixando a
unidade mais limpa e organizada.

Parlatório moderno
Em parceria com a OAB foi construído um moderno parlatório da unidade, possibilitando o
atendimento a vários advogados ao mesmo tempo. O novo parlatório conta com duas salas
climatizadas e duas celas com os padrões de segurança e humanização necessários. O atendimento
entre advogado e custodiado é feito por meio de contato visual e interfone. Para a construção do
parlatório a unidade contou com apoio da OAB. As novas instalações foram inauguradas na última
terça-feira (2/2) com a presença de representantes da Ordem.

Toda a mão de obra utilizada durante os trabalhos foi de detentos com conhecimento técnico nas
áreas de construção civil, pintura, elétrica e hidráulica. Pelo trabalho realizado, eles terão remição de
pena, quando a cada três dias de trabalho, um é reduzido da sentença. Para a direção da unidade,
realizar tais obras em parceria com entidades e sociedade vem de encontro à necessidade em
melhorar cada dia mais o atendimento na unidade prisional, além de propiciar melhores condições de
trabalho aos servidores.
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