CARTILHA
INFORMAÇÕES
SISTEMA PRISIONAL

Apoio:

Comissão de
Assuntos Carcerários

Sabemos que você está vivendo um grande sofrimento
em ter uma pessoa querida na prisão.
A sua visita a essa pessoa é de grande importância, pois
seu apoio é fundamental para que seu familiar retorne
para a sociedade disposto a uma nova vida.
Com essa Cartilha você poderá entender mais sobre
a situação que está vivendo, algumas regras a serem
observadas, bem como onde encontrar ajuda para
resolver suas dúvidas.
Aqui você encontrará informação sobre o que pode ou
não vestir e levar nas visitas sociais para que você entre
na unidade prisional sem problemas e com segurança.
Seja bem vindo!

REGRAS
PARA VISITA
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QUEM PODE VISITAR
▪▪
esposa ou marido
▪▪
companheiro ou companheira
▪▪
mãe e pai
▪▪
avô e avó
▪▪
filhos e netos maiores de 18 anos
▪▪
filhos e netos menores de 18 anos deverão
estar acompanhados dos pais ou seus
representantes legais
▪▪
irmãos e irmãs
▪▪
amigos somente em caso do preso não
possuir parentes

ATENÇÃO: Todos os visitantes devem ser previamente
cadastrados no NAF - Núcleo de Atendimento à Família (ver
endereços na página seguinte), onde devem ser apresentados os
documentos de identidade e comprovante de endereço.

Cada preso pode receber
2 visitantes no dia de visita
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NAF - Núcleo de Atendimento à Família
Endereços
NAF PRAÇA SETE
Telefone: (31) 3272-0108
Endereço: UAI Praça Sete – Av. Amazonas, 478 2º piso . Centro
Horário de atendimento: 7h30 às 18h30
Unidades atendidas: CONTAGEM – Complexo Penitenciário Nelson Hungria

(CPNH), VESPASIANO – Presídio de Vespasiano e Centro de Referência à
Gestante Privada de Liberdade (CRGPL), RIBEIRÃO DAS NEVES – Complexo
Penitenciário José Maria Alkimin e Presídio Feminino José Abranches Gonçalves
(PRJAG), BELO HORIZONTE – Complexo Penitenciário Feminino Estêvão Pinto
(Piep) e Centro de Remanejamento Prisional (Ceresp) Gameleira.

NAF BARREIRO
Telefone: (31) 3389-7450
Endereço: UAI Barreiro – Av. Afonso Vaz de Melo, 640

Via Shopping . Prédio Expansão . 4º andar . Barreiro

Horário de atendimento: 7h às 19h
Unidades atendidas: Centro de Remanejamento Prisional (Ceresp) de

Contagem, Presídio de Ibirité e Presídio de Brumadinho.

NAF VENDA NOVA

Telefone: (31) 3408-0500
Endereço: UAI Barreiro – Av. Cristiano Machado, 11.833
Shopping Estação . Piso L2/G4 . Vila Clóris

Horário de atendimento: 7h às 19h
Unidades atendidas: Presídio Antônio Dutra Ladeira e Presídio Inspetor
José Martinho Drumond.

NAF BETIM

Telefone: (31) 3512-6000
Endereço: UAI Betim – Av. Edmeia Mattos Lazzarotti, 1655

Betim Shopping . Bairro Angola
Horário de atendimento: 7h às 19h
Unidades atendidas: Betim – Ceresp Betim, São Joaquim de Bicas –
Presídios Bicas I, Bicas II e Jason Albergaria e
Presídio de Juatuba.
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Dias de visitas

Sábados e domingos.
Ver horários e visitas especiais
na Unidade Prisional.
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Roupas

PODE

Calça e blusa com manga
Vestido ou saia longa abaixo do joelho
(roupas que não
marquem o corpo)

Blusa com
manga

Chinelos de borracha
sem metais
(tipo havaianas)
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NÃO PODE

Roupa preta,
vermelha ou
com estampa
camuflada
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Bijuterias ou joias
(aliança pode)

Celular
Chip
Baterias
Carregadores

Atenção!

VOCÊ NÃO QUER SER PRESO, CERTO?
ENTÃO, NÃO TENTE ENTRAR COM DROGAS, ARMAS OU FACAS,
CANIVETES, SERRAS, CELULARES OU CHIPS DE TELEFONES.
VOCÊ SERÁ REVISTADO E PRESO EM FLAGRANTE.
Isso só vai piorar a situação de sua família. Ao invés de uma pessoa
presa, serão duas! O drama e sofrimento serão maiores.
Proibido entrar com:
▪▪
drogas
▪▪
armas
▪▪
facas, canivete, estilete etc.
▪▪
telefone
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Revista para entrar

Respeitada a saúde e a dignidade
de todos, os visitantes passarão por
equipamentos de Raio X ou serão
revistados.
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O que pode ser entregue
FORA DOS DIAS DE VISITA

Verifique o dia certo para entrega na unidade prisional do seu familiar.

A - Alimentos

Achocolatado
em pó (250g)

Bolacha sem recheio
(tipo água e sal, maisena
ou amanteigado – 400g)

Pão de forma
(1 pacote) ou
5 pães franceses
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Suco em pó
adoçado (600g)

Doce de leite
em barra (puro)

Goiabada em
barra (pura)

Bolo sem recheio
ou cobertura

Obs. Esses alimentos só serão aceitos no dia de visita, se o visitante
já tiver comprovado em seu credenciamento que mora a mais de
100km da unidade prisional.

B - Higiene Pessoal
O Que?

Quantidade

Quando

Observação

Aparelho de barbear
(cabo vazado com
uma lâmina)

1 unidade

Semanal

O usado
terá que
ser trocado
pelo novo

Desodorante
em creme

1 unidade

Mensal

---
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Shampoo
(350ml, cor clara
em embalagem
transparente)

1 unidade

Mensal

---

Condicionador
(350ml, cor clara
em embalagem
transparente)

1 unidade

Mensal

Somente
presas e
transexuais

Creme dental
(100g)

1 unidade

Mensal

---

Sabonete
em barra

2 unidades

Mensal

----

Hidratante corporal
(200ml)

1 unidade

Mensal

---

Bucha vegetal sem
forro, limpa e sem
semente ou esponja
de banho (tamanho
máximo 15cm)

1 unidade

Mensal

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

Absorvente íntimo
(pacote com no
máximo 10, lacrado)

2 unidades

Mensal

---

Papel higiênico
(rolo 60m)

2 unidades

Mensal

---

Mensal

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

Escova
de dentes

1 unidade
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Escova para
lavar roupas
(redonda de plástico)

1 unidade

Mensal

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

Cortador de
unha sem lixa

1 unidade

Mensal

O usado
terá que
ser trocado
pelo novo

Creme alisante,
tinta para cabelo

1 unidade

Mensal

Somente
presas e
transexuais

 O visitante deverá levar sacos plásticos transparentes para guardar os itens
acima citados na hora da revista.

C - Uso Pessoal
O Que?
Sutiã ou top novos
(sem aro e sem
enchimento)

Quantidade

2 unidades

Quando

Observação

Mensal

O usado
terá que
ser trocado
pelo novo
Somente presas
e transexuais

Calcinha nova

Meia

Chinelo
(tipo havaianas)

4 unidades

Mensal

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

1 par

Mensal

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

1 par

Quando
necessário

O usado
terá que
ser trocado
pelo novo
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4 unidades

Mensal

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

1 unidade

Quando
necessário

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

1 unidade

Quando
necessário

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

1 unidade

Quando
necessário

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

1 unidade

Quando
necessário

A usada
terá que
ser trocada
pela nova

1 unidade

Quando
necessário

O usado
terá que
ser trocado
pelo novo

Cobertor de
solteiro simples

1 unidade

Quando
necessário

O usado
terá que
ser trocado
pelo novo

Fotos

4 unidades

---

---

1 unidade

Quando
necessário

O usado
terá que
ser trocado
pelo novo

Cueca nova

Calça

Bermuda

Blusa de frio, sem
capuz, sem forro
e sem zíper
(tipo moleton)

Blusa de malha

Tênis sem
cadarço

Pano de chão
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D - Eletrônicos

Rádio 15 x 25 cm com
no máximo 2 faixas

TV de até 14 polegadas
sem controle remoto
(celas individuais)

14”

TV até 20 polegadas
(cela coletiva)

Obs. Pode apenas 1 eletrônico por cela. Os equipamentos podem ser
usados, mas só serão aceitos com apresentação da nota fiscal.

E - Produtos de Limpeza
O Que?

500g

Quantidade

Quando

Observação

Desinfetante
(embalagem
transparente,
com 250ml)

1 unidade

Mensal

Pinho Sol
não pode

Sabão em barra

1 unidade

Mensal

---

Sabão em pó
(500g)

1 unidade

Mensal

---
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F - Materiais para envio de correspondências
O Que?

Quantidade

Quando

Envelope

10 unidades

Mensal

Selo
(acima de R$ 0,65)

10 unidades

Mensal

Caneta
(azul ou preta transparente)

1 unidade

Mensal

Caderno brochurão, sem molas
96 folhas

1 unidade

Mensal

Quantidade

Quando

Observação

5 maços

Semanal

---

G - Diversos
O Que?
Cigarro

Isqueiro
transparente

1 unidade

Mensal

Livro
(pornografia
não pode)

1 unidade

Semanal

Bíblia pequena
de capa mole
e sem zíper

1 unidade

---

O usado
terá que
ser trocado
pelo novo
O usado
terá que
ser trocado
pelo novo
---
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O que pode ser levado
NOS DIAS DE VISITA

Bolo
(sem recheio e
cobertura, 1 unidade)

Biscoito
sem recheio
(até 200g)

Pão de
queijo grande
(até 400g)

Mortadela
(100g)

Presunto
(100g)

Muçarela
(100g)

Refrigerante 2L,
cor escura não pode
(1 unidade)

Água mineral 1L
(1 unidade)

1 pacote de pão
de forma ou
5 pães de sal
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Apenas 3 frutas em cada
visita que devem estar
descascadas, picadas
e colocadas em vasilha
plástica transparente
(Pode: banana, mamão,
manga, morango, melão)

Copo, prato e colher de
plástico - acrílico não pode
(2 unidades - vasilhames
retornam após visita)

Suco em pó adoçado
(1 envelope de até
200g lacrado)

Comida caseira (em vasilhame
de plástico transparente).
NÃO PODE: farofa, feijoada,
margarina, tropeiro, bacon,
manteiga, carne com osso, carne
com gordura, pão integral

Observações: Todos os itens industrializados deverão estar fechados /
lacrados (nunca podem ter sido abertos).
Os alimentos, refrigerantes e pertences deverão ser levados em até
2 sacolas plásticas (1 sacola para bebidas e 1 para comidas), com
capacidade para 8 quilos de peso no total.
Os alimentos que não forem consumidos durante a visita deverão ser
levados embora pelo visitante.
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PERGUNTAS
E RESPOSTAS
1

Uma pessoa da minha família está presa.
E agora, o que devo fazer?
Procure um
advogado, para
defender o seu
familiar.

2

Onde e quem eu devo procurar para
defender o meu familiar?

A Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte
está prestando essa assistência gratuita.
Vá até o Núcleo de Práticas Jurídicas
de Belo Horizonte (endereço na página
a seguir).
Lá o caso do seu familiar será
analisado por um grupo de especialistas
que irão orientar os passos a serem
seguidos, de forma que o seu familiar
cumpra a pena devida, tenha seus
direitos preservados, e recupere a
liberdade o mais breve possível.
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Núcleo de Práticas Jurídicas da
Faculdade Pitágoras - Belo Horizonte
ENDEREÇO
Rua Santa Madalena Sofia, 30 . Cidade Jardim, Belo Horizonte/
MG, bem próximo à Av. Prudente de Morais (ao lado do
Supermercado Epa).
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
De 2ª a 6ª feira, de 14h às 18h.
MAIS INFORMAÇÕES
(31) 3055-1002
LINHAS DE ÔNIBUS
 8103 Nova Floresta/Santa Lúcia

Partidas do Centro: Rua dos Tamoios, 482 entre
as Ruas São Paulo e Curitiba

 9101 – Alto Vera Cruz/Santa Lúcia

Partidas do Centro: Rua dos Tamoios, 482 entre
as Ruas São Paulo e Curitiba

 8101 Santa Cruz/Alto Santa Lúcia

Partidas do Centro: Rua Curitiba, 786 entre
as Ruas Tamoios e Carijós

 1170 Santa Lúcia/Mangabeiras
Via São Bento e Savassi

 S20 – Suplementar Palmeiras/Serra
Via Buritis/Sion/Santo Antônio

 4106 – São Cristovão/Santo Antônio
Via Praça da Liberdade
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3

O que devo levar nessa primeira ida
ao Núcleo da Faculdade Pitágoras?

 Xerox da carteira de Identidade
(RG) e do CPF
 Número do processo judicial

4

Meu familiar vai sair em liberdade no fim de
semana, ou ficará em liberdade condicional
ou em prisão domiciliar. E agora?
Entenda as regras que seu familiar
deverá obedecer e cobre dele o
cumprimento, tais como horário
que deverá estar em casa, lugares
que não pode ir como bares, coisas
que não pode consumir como
bebidas alcoólicas e drogas, entre
outras obrigações que o juiz definir.
Ajude seu familiar e o oriente a se
afastar das pessoas envolvidas em
práticas ilegais.
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Outras instituições que podem ajudar:

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
Endereço: Rua Guajajaras, 1707 . Barro Preto . Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3526-0500
Horário de atendimento: 7h às 18h
Necessidade de agendamento: sim, presencialmente
Linha de ônibus:
 SC03A - Parada da Av. Augusto de Lima, 1549
 Todos os ônibus que passam pela Av. Amazonas e Av. Augusto de
Lima
Referência: próximo ao Fórum Lafayette.

OAB/MG - Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas
Gerais Comissão de Direitos Humanos
Endereço: Rua Guajajaras, 2287 . Barro Preto . Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 2512-9607
Horário de atendimento: 9h as 12h/ 14h as 18h
Necessidade de agendamento: sim, por telefone
Linha de ônibus/metrô:
 2152 Salgado Filho/Cruzeiro - Parada da Av. Barbacena, 455
 Metrô Estação Carlos Prates (cerca de 500m)
 Todos os ônibus que passam pela Av. Augusto de Lima e Av. do
Contorno.
Referência: próximo ao Hospital Felício Rocho e UAI Barro Preto.
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FALE
CONOSCO

(31) 3055-1002
Em caso de dúvidas,
sugestões ou reclamações.
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