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A Sejusp é responsável pela administração de
178 unidades prisionais de pequeno, médio e
grande porte no estado de Minas Gerais, com a
custódia de cerca de 62.000 indivíduos privados
de liberdade. O uso de materiais bélicos visa à
garantia da segurança das unidades.



Grande parte do sucesso das políticas prisional e
socioeducativa do estado de Minas Gerais reside
na garantia da segurança das unidades sob
responsabilidade da Sejusp.



As tentativas de atos ilícitos nas unidades prisionais
vêm se sofisticando, o que exige resposta célere. O
uso de aeronaves remotamente tripuladas (RPA) e
abatedores faz parte do esforço da Sejusp em realizar
apreensões de materiais ilícitos com vistas à
restauração da ordem pública e garantia da sensação
de segurança do cidadão mineiro.

Abatedor de drone



As políticas executadas pela Sejusp contam com a contribuição
indispensável de seus servidores. Valorizar os servidores, com
reflexo na otimização da prestação dos serviços das políticas
prisional, socioeducativa e de integração da Sejusp, exige
melhorias nos equipamentos tecnológicos e nos mobiliários.



A Sejusp busca alternativas para melhoria da sua
infraestrutura e desempenho na prestação dos
serviços, visando também à redução de custos e
à geração de economicidade para o Estado.



As políticas prisional, de atendimento
socioeducativo, de prevenção social à
criminalidade e de integração exigem, em sua
frota, veículos e equipamentos para o
transporte seguro dos servidores e das pessoas
sob seus cuidados, e realização de operações.

Sistema Prisional

Operações Integradas

Prevenção à Criminalidade

Núcleo de Treinamento

Sistema Socioeducativo



A Sejusp desenvolve programas de prevenção
social à criminalidade junto a públicos de maior
vulnerabilidade social e com a participação da
comunidade local.





A política socioeducativa é destinada a ofertar o
melhor atendimento aos adolescentes sob
cuidado do Estado. Os eixos desta política
envolvem, para além da responsabilização,
aspectos de saúde, educação, profissionalização,
esporte, cultura, lazer e reconexão com a família.



Uma das principais preocupações da política prisional
desenvolvida pela Sejusp é a ressocialização dos
indivíduos privados de liberdade. A instalação de
fábricas de bloquetes nas unidades prisionais do
estado de Minas Gerais visa a propor nova
oportunidade de socialização por meio do trabalho,
além de gerar economicidade para o Estado.

26.400 bloquetes – 0,5km linear
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