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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DOS DILEMAS E RESÍDUOS DAS UNIDADES PRISIONAIS DO PONTAL DO 
PARANAPANEMA  

 
SILVIA ALINE SILVA FERREIRA  

MUNIR JORGE FELÍCIO  
ANA PAULA MARQUES RAMOS  

 
De acordo com os dados da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP, 2015), um total de 23 
unidades prisionais estão inseridas no Oeste Paulista, das quais sete pertencem ao Pontal (SAP, 2015). A 
partir de 1997, o Pontal do Paranapanema configurou-se uma região de implantação de várias unidades 
prisionais. A própria característica geográfica da região, por abranger tantas unidades prisionais (total de 
07), consiste em um fator que justifica a relevância de se levantar uma discussão sobre os dilemas que a 
instalação dessas unidades pode ocasionar no desenvolvimento regional dessa área do Estado.  Analisar 
o histórico de ocupação capitalista da região do Pontal;Investigar as principais justificativas - explícitas e 
(ou) tácitas - referentes à implantação das unidades prisionais na região do Pontal; Discutir as propostas 
públicas do governo estadual visando impulsionar o desenvolvimento do Pontal;Verificar a produção 
dos resíduos, inicialmente, na Unidade Prisional de Marabá Paulista e seu impacto no território 
municipal. O método proposto consistiu-se de duas etapas: inventário e diagnóstico. O inventario será 
subdividido em analisar o histórico de ocupação capitalista do Pontal e o processo de instalação das 
unidades prisionais na região para investigar as principais justificativas referentes à implantação das 
unidades prisionais no Pontal. O método irá combinar levantamento bibliográfico e coleta de dados com 
aplicação de questionário semi estruturado.  Os resultados parciais: -81% dos entrevistados afirmaram 
que a população foi contra instalação da unidade; -39% apontam benefícios econômicos par o comercio 
local após a instalação; -31% apontam impactos negativos, como o agravo das questões sociais.  As 
unidades prisionais ocasionam um descompasso no crescimento populacional da região, haja vista, que 
além da superlotação dentro das unidades há também a migração dos familiares em dias de visita e até 
mesmo para fixação de moradia. Assim, podemos apontar para alguns dilemas enfrentados com o 
avanço da implantação das unidades prisionais, dentre eles estão a produção e o descarte dos resíduos, 
o tratamento do esgoto, problemas com entupimentos da rede e a superlotação dessas unidades. O 
município de Marabá Paulista chama atenção pelo fato de 37% do total de habitantes serem população 
carcerária, o que potencializa as condições de desigualdade social e pobreza no município.  O Pontal do 
Paranapanema é reflexo do descaso dos governantes e também do forte interesse político pelas terras 
desta região. As implantações das usinas hidrelétricas, das usinas sucroalcooleiras, das unidades 
prisionais contribuíram e muito para a ocupação regional, e principalmente para invasão ambiental. A 
irregularidade das terras na região, se perpetuaram e este é o palco de maiores conflitos por terras do 
país, abrangendo inúmeros assentamentos e acampamentos rurais do Movimento dos Sem Terra. 
Totalizando 103 assentamentos rurais com mais de 5.500 famílias.          
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PROJETO BRINQUEDOTECA ROTARY CLUB DE PRESIDENTE PRUDENTE "NASCENTE" EM UMA ESCOLA 
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 
EVELYN MONIQUE CAVALHERI NOGUEIRA  

CAIO LUCAS ZUNTINI DIAMANTE  
 

A Brinquedoteca é um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a 
uma grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico, é um lugar a ser 
explorado, sentido, experimentado, é o espaço da partilha, da cooperação. Segundo Piaget (1964), " a 
inteligência se desenvolve na medida em que ela põe a sua ação no meio em que vive, ela brinca porque 
dentro dela tem uma energia interior muito grande a ser desenvolvida e aproveitada". Brincar é 
essencial à saúde física, emocional e intelectual da criança. É um espaço para o autoconhecimento, o 
prazer, a afetividade, a empatia, a automotivação e a sensibilidade, facilitando o equilíbrio da criança. 
Atendeu -se crianças de 6 meses a 6 anos. O brincar é uma atividade inerente à infância e é um direito 
de toda criança. É através do brincar que a criança se relaciona com o meio em que vive e com os 
outros, o que lhe propicia dar significado a tudo que está ao seu redor. A atividade lúdica não pode ser 
considerada algo sem sentido ou um mero passatempo, pois é a partir do brincar que a criança 
desenvolve a curiosidade instigada pelas descobertas, estabelece vínculos, princípios de relacionamento 
social e desenvolve variadas habilidades. Ao brincar, a criança cria um mundo imaginário, particular e 
aprende a difícil tarefa de viver coletivamente e internaliza conhecimentos importantes da sua cultura. 
Esta interação acaba por propiciar desenvolvimento de valores, sentimentos morais e éticos, 
fundamentais para o convívio harmonioso na sociedade. Oferecer para a escola um espaço de qualidade 
para crianças de 06 meses a 6 anos, onde o lúdico será utilizado como instrumento de educação moral e 
afetiva, e como estratégia para o desenvolvimento da cidadania e da consciência emocional. Dessa 
forma, o lúdico será trabalhado através de brinquedos e brincadeiras.    "Os horizontes da infância tem 
que ser bem vividos e seus territórios bem explorados se quisermos assegurar às crianças oportunidades 
para desenvolverem amplamente seu potencial". ( CUNHA,1994, p.114). Pretende-se que a 
Brinquedoteca venha contribuir para a formação integral educando e colaborando para a germinação de 
um novo ser possuidor de autonomia, crítico, criativo, ético, buscando uma educação de qualidade que 
propicia liberdade, igualdade, autoconfiança, respeito e condições de vida no sentido mais amplo da 
palavra.    Rotary Club de Presidente Prudente "Nascente" Na Brinquedoteca encontra-se grande 
variedade de brinquedos, de ambientes e de cantinhos diferentes, que a criatividade das crianças farão 
surgir. Passamos apresentar a seguir : CANTO DA LEITURA OU DE CONTAR HISTÓRIAS, ESTANTE E BAÚ 
DE BRINQUEDOS, CANTO DO FAZ DE CONTA. O encaminhamento metodológico é construído pelo 
professor a cada dia tendo em vista as características dos educandos e de cada turma. A aprendizagem é 
transmitida de forma lúdica e prazerosa, através de desafios e conflitos cognitivos.     
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A SAÚDE E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA 
ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL  

 
DANIELA CACCIATORE SILVEIRA  

 
       Este artigo tem como finalidade fazer uma reflexão teórica sobre as possibilidades e desafios da 
atuação do Serviço Social dentro da política de saúde em consonância com o Principio da Dignidade da 
Pessoa Humana. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Contextualizando a trajetória da 
política de saúde no Brasil, dentro da ótica capitalista e como se dá o processo saúde/doença, 
abordando as lutas e movimentos para construção do Sistema Único de Saúde e suas diretrizes 
operacionais. Dentro desta perspectiva, o papel do Assistente Social, é de articular o seu trabalho 
pautado nos princípios que fundamentam o Serviço Social, romper barreiras institucionais e buscar a 
garantia da dignidade humana do usuário da saúde, como é preconizado na Constituição Federal de 
1988.  
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REFLEXÕES SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  
 

GISELE DAYANE MILANI  
TASSIANY MARESSA SANTOS AGUIAR  

 
       Este artigo tem por objetivo apresentar reflexões críticas sobre a Responsabilidade Social 
Empresarial na contemporaneidade, enquanto estratégia de gestão norteada por valores de 
sustentabilidade, assim como destacar seu marco histórico, conceituação e atuação do Instituto Ethos 
de Responsabilidade Social Empresarial- referência no campo de estudo. Trata-se de uma pesquisa em 
que foram realizadas pesquisa bibliográfica, pesquisa documental em fontes secundárias e a pesquisa de 
campo nas organizações associadas ao Instituto Ethos de Responsabilidade Social. Como resultados, 
apresentamos que para a Responsabilidade Social se efetive com excelência na prática das organizações, 
precisa estar atrelada a um processo de gestão (diagnostico, planejamento, execução, monitoramento e 
avaliação) pautados em princípios éticos e de sustentabilidade, cuja direção não é apenas o hoje, mas os 
impactos futuros de suas ações. 

 


