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CARTA DO
PRESIDENTE

O consumo e a circulação de drogas lícitas e ilícitas são uma realidade que vem
afetando todos os segmentos da sociedade, trazendo consequências tanto para a gestão
das políticas públicas, em relação a sua oferta, como também para o desenvolvimento
humano e social das comunidades.
Estratégias específicas estão sendo desenvolvidas pelos gestores municipais. Em
sua maioria, elas contam com recursos próprios – fato que tem se mostrado insuficiente
para atender a uma situação crescente.
Diante desses acontecimentos, a Confederação Nacional de Municípios (CNM),
em parceria com a União Europeia, desenvolveu uma iniciativa inovadora no Brasil:
trabalhar a intersetorialidade para a reinserção social dos dependentes químicos.
O Projeto Reinserir – Integração Local para a Reinserção Social do Usuário de
Drogas teve como foco a estruturação de ações que facilitem o diálogo entre as autoridades locais e a sociedade civil, contribuindo para a prevenção ao uso de drogas e para
a reinserção socioeconômica de dependentes químicos em situação de vulnerabilidade
e risco social.
Os Municípios da 4a Região Geoadministrativa do Estado da Paraíba, além de
Olivedos/PB e Carnaúba dos Dantas/RN, aceitaram o desafio de trabalhar essa temática juntamente com a CNM. Os resultados do trabalho em conjunto contribuíram para
mudanças sociais, bem como estruturais, pois a forma como as equipes municipais passaram a planejar suas intervenções profissionais também mudou, gerando ganhos significativos para a população que faz uso dos serviços públicos de saúde, assistência social
e educação.
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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“No nosso município foi diagnosticado não só a parte do alcoolismo, mas também de outras drogas que vem aumentando muito.
O diagnóstico foi fundamental.”
JOVINO PEREIRA NETO
PREFEITO DE BARRA DE SANTA
ROSA/PB (2017-2020)

"O Reinserir nos trouxe muitos
benefícios. Entre eles, o mapeamento que fez um retrato do
que o Município vivencia. Eu
sou muito grata por fazer parte
desse projeto.

NATÁLIA BRITO DE OLIVEIRA
GT DE OLIVEDOS/PB (2015-2016)

“Queremos servir de exemplo para
outros municipios, pois o passado
dessas pessoas ficou pra trás, é
uma oportunidade de trazer essas
pessoas para a sociedade e que
elas sejam novamente aceitas”
DAILMA JOANA DE MEDEIROS
GT DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
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“A gente acredita que a Paraíba vai ser
modelo para outros municípios do Brasil. Esse é um projeto que trata com um
novo olhar os usuários e esperamos
que os municípios possam ter isso
como cultura. Esperamos que esse projeto tenha sustentabilidade e continue".
POLIANA DANTAS DA NÓBREGA,
AGENTE LOCAL DO REINSERIR

"Foi um Projeto muito importante, onde eu adquiri muita
experiência sobre como lidar,
buscar e tratar usuários de drogas".

KENIRA DIAS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA DE
NOVA PALMEIRA/PB (até 2016)

“Reinserir pra mim é acolher
essa família, é abraçar é ouvir,
ter um olhar diferenciado” .

BERNARDETE CORDEIRO
GT DE PEDRA LAVRADA/PB
(2015-2017)
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"Considero o projeto Reinserir uma
oportunidade de reconstrução, tanto para os usuários quanto para os
profissionais da rede, todos tem a
oportunidade de fazer diferente".

CAMILA PACÍFICO

ASSISTENTE DO PROJETO (ATÉ 2016)

“Mudou a realidade não só do
meu Município, mas de toda a
região. Nos fez enxergar a importância da qualificação e das parcerias. Hoje existe um trabalho
de forma integrada”.

ADAIANO FARIAS
GT DE PICUÍ/PB (2016-2017)

"O Projeto Reinserir nos permitiu a
realização de um sonho. Por vezes
enfrentamos dificuldades, mas todas foram superadas com companheirismo e paixão pelo trabalho
desenvolvido".
MARIANA BOFF BARRETO
OBSERVATÓRIO DO CRACK (CNM)
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INTRODUÇÃO

A CNM firmou uma parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil para
a execução do projeto Integração Local para Reinserção do Usuário de Drogas, que tem
como objetivo fomentar o trabalho integrado das redes de educação, saúde e assistência
social em conjunto com a sociedade civil, para gerar oportunidades de reinserção social
e econômica dos usuários de drogas, atendidos pela rede dos Municípios parceiros.
Essa iniciativa foi desenvolvida na 4a Região Geoadministrativa da Paraíba, contando inicialmente com a participação de 12 Municípios: Baraúna; Barra de Santa Rosa;
Cubati; Cuité; Damião; Frei Martinho; Nova Floresta; Nova Palmeira; Pedra Lavrada;
Picuí; São Vicente do Seridó e Sossego. Durante as primeiras reuniões de pactuação do
projeto, o Município de Olivedos demonstrou interesse em atuar no projeto, bem como
Carnaúba dos Dantas/RN, passando a contar com 14 cidades para essa parceria.
Como forma de registrar e disponibilizar aos gestores e técnicos municipais de
todo o país o processo de desenvolvimento do projeto, a CNM apresenta a publicação
em questão, que conta com os principais produtos elaborados pelos Municípios bem
como seus resultados.
"Os municípos fizeram um trabalho espetacular. Temos que agradecer o empenho a cada um dos
membros dos grupos de trabalho
que realizaram essa ações e aos
prefeitos que assumiram este assunto como prioridade em suas
gestões".

EDUARDO STRANZ,
COORDENADOR DO REINSERIR)

Resultados
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O PROJETO REINSERIR

O projeto Integração Local para Reinserção Social do Usuário de Drogas – Reinserir
tem todos os seus objetivos e atividades pautados no fortalecimento da participação social,
no desenvolvimento das capacidades locais e na autonomia municipal. Trata-se de uma
metodologia focada na gestão participativa em que, por meio da junção das forças dessas
duas frentes de trabalho, sociedade civil e governo, busca-se a reinserção social dos usuários de drogas, modificando as relações sociais existentes entre eles.
Para fomentar a articulação na região, contou-se com a presença constante da agente local, técnica do projeto na região, responsável por acompanhar e dar suporte para o
desenvolvimento das ações do projeto, articulando demandas com os grupos de trabalho.
Ao longo do desenvolvimento do projeto, sua atuação concentrou-se em 3 frentes
de trabalho: diagnóstico (mapeamento da realidade local), capacitação e incidência política (articulação com o Executivo e Legislativo municipal).
Objetivos do projeto
O projeto tem como principal objetivo a geração de oportunidades de reinserção
social dos usuários de drogas na 4a Região Geoadministrativa da Paraíba, apoiando ações
que facilitem um diálogo estruturado entre as autoridades locais e a sociedade civil, contribuindo também para a prevenção ao uso de drogas e a reinserção socioeconômica de
dependentes químicos em situação de vulnerabilidade e risco social.
Objetivo específico
O objetivo específico do projeto é fomentar a integração das redes de assistência
social, saúde e apoio na região para reinserção social do usuário de drogas.
Resultados esperados
• Rede local de atenção aos dependentes químicos, mapeada e integrada.
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• Parceiros locais identificados e envolvidos no processo.
• Governos locais e sociedade civil articulados para oferta de serviços aos dependentes químicos.
• Governos e parceiros locais, integrados em rede, atuando na reinserção social.
O projeto contou ainda com uma equipe específica:
• coordenação-geral;
• coordenação técnica;
• agente local;
• assistente de projeto;
• assessoria de comunicação.

“É uma proposta inovadora, poucos municípios no país tiveram a
ousadia de trabalhar com a reinserção social. Então, capacitar
as suas equipes a partir daquilo
que eles tinham condições de
fazer é desafiador. Mas nós conseguimos isso, pois trabalhamos
em conjunto. São 14 municípios
que estão unidos. E assim vamos
replicando as ideias”
ROSÂNGELA DA SILVA RIBEIRO,
COORDENADORA TÉCNICA DO
REINSERIR

Resultados
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METODOLOGIA
DE TRABALHO

Seminário de Pactuação
Metodológica (2015)

Seminário de Repactuação
Metodológica (2017)
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Seleção dos Municípios
Em 2010, inúmeros gestores municipais de todo o país entraram em contato
com a requerente, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), para relatar a
situação do uso de crack; em especial, os
prefeitos da 4a Região do Estado da Paraíba. Eles relataram uma situação crítica de
uso de drogas e requereram informação
e apoio para lidar com o tema. Enquanto
isso, o governo da Paraíba pactuou com o
governo federal o Programa “Crack, é possível vencer”, mas não realizou um plano
no qual os Municípios fossem contemplados. As lideranças locais perceberam a
necessidade de trabalhar o tema por conta
própria.
A partir dessa realidade, a CNM realizou um diagnóstico para verificar a real
situação nos Municípios brasileiros, o qual
indicou que 98% (3.950) dos Entes federados pesquisados apresentavam problemas
relacionados ao crack.
As autoridades locais e a sociedade
civil da região (grupos-alvos) demonstraram interesse em uma ação mais integrada
Resultados

na área, bem como apresentaram condições favoráveis à execução do projeto, o que contribuiu para sua implementação e sustentabilidade. No ano de 2012, esses Municípios
solicitaram à CNM a apresentação dos resultados da pesquisa realizada sobre os problemas com consumo e circulação de drogas, durante a Feira de Conhecimento sobre
Drogas no Município de Picuí/PB, a qual reuniu cerca de 3 mil participantes, sendo 70%
gestores municipais e 30% representantes da sociedade civil da região.
Os problemas existentes na região também incluem o acesso reduzido aos serviços disponíveis em razão da falta de informação pelo usuário e do escasso diálogo entre
as diferentes áreas da prefeitura. Há carência de material informativo e didático sobre
drogas, especialistas na área de dependência química e articulação entre as estruturas
existentes (CNM, 2011).
Do ponto de vista econômico, a região, que está localizada em pleno interior do
Nordeste Semiárido, apresenta diversas potencialidades econômicas em razão do dinamismo e da diversidade da base econômica urbana local, da presença de importante
riqueza mineral e do potencial para a expansão de diversas atividades, como o turismo
e o artesanato. Ao mesmo tempo, a reinserção laboral do usuário de drogas é uma das
maiores dificuldades a serem enfrentadas por esse grupo, sendo aspectos-chave a promoção de treinamentos e a capacitação profissional.
Diante dessa realidade, firmou-se parceria com o conjunto de Municípios para a
execução do projeto.
Municípios participantes do projeto

Resultados
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Baraúna/PB

Barra de
Santa Rosa/PB

Carnaúba dos
Dantas/RN

Cubati/PB

CuitéPB

Damião/PB

Frei
Martinho/PB

Nova
Floresta/PB

Nova
Palmeira/PB

Olivedos/PB

Pedra
Lavrada/PB

Picuí/PB

São Vicente
do Seridó/PB

Sossego/PB
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Pactuação dos trabalhos
Para consolidar a metodologia de
trabalho proposta pelo projeto, foi realizado um seminário de pactuação com representantes do governo, de seguimentos da
sociedade civil e técnicos locais, no caso
profissionais da área de assistência social,
saúde e educação, para compor os Grupos
de Trabalho (GTs).
As pessoas indicadas para compor
esses grupos se comprometeram, de forma
voluntária, a participar de todas as oficinas, seminários e demais atividades do
projeto, de maneira a adquirir formação
técnica sobre a temática e trabalhar ativamente na realização de ações locais e na
prática de incidência política junto aos(às)
gestores(as) municipais para conquistar
mudanças.
Foi realizado um Seminário de Pactuação Metodológica, onde cada Município montou seu grupo de trabalho, composto por pessoas de diferentes perfis e
segmentos sociais. Na ocasião foi entregue
uma cartilha, o Guia Metodológico, contendo todas as informações a respeito da
proposta do projeto, como objetivos, resultados esperados e cronograma das atividades.
Grupos de Trabalho Local
Para que o projeto obtivesse sucesso, planejou-se uma estrutura de trabalho
que colocasse lado a lado, como forma de
fomentar a integração, sociedade civil e

Resultados

gestores locais: é o que chamamos de Grupos de Trabalho Local (GTL).
Cada Município contou com um GT composto por no mínimo 5 pessoas com
integrantes das áreas de educação, saúde, assistência social e sociedade civil.
Tal estratégia pôde contribuir para fortalecer o diálogo entre comunidade e governo local, modificando sua dinâmica como cidadãos e gestores. Compreendendo juntos,
assim, sua realidade e limites institucionais dentro das políticas públicas municipais,
para então interferir de forma positiva na melhoria de suas vidas e da comunidade em
geral.
Cada atividade proposta pelo projeto foi pactuada previamente com os grupos de
trabalho e contou com a participação deles.
Essa proposta de metodologia participativa nas ações do projeto pôde contribuir
para capacitação das autoridades locais e da sociedade civil, a fim de desenvolver ações
de enfrentamento ao consumo de drogas e sua circulação, bem como a melhoria da oferta de políticas públicas municipais de saúde e proteção social.
Equipe do projeto
Para facilitar a interlocução com os Municípios integrantes do projeto, foi contratada uma agente regional, responsável pelos arranjos necessários para a execução das
atividades do projeto nos Municípios e pelo suporte técnico constante aos Grupos de
Trabalho (GTs).
Em Brasília, contamos com uma equipe formada por profissionais responsáveis
pela coordenação-geral, técnica e financeira, assistência de projeto, monitoramento e
avaliação, assessoria de imprensa e design.
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INSTRUMENTOS
DE TRABALHO

“Um dos diferenciais do Projeto Reinserir é o foco nas capacitações necessárias
ao aprimoramento de técnicas e instrumentos de trabalho voltados ao atendimento dos
usuários de drogas, de forma a considerar as capacidades locais, bem como sua rede de
atendimento.” Rosângela da Silva Ribeiro (coordenadora técnica)
Como forma de fortalecer e divulgar a rede de atenção ao usuário de drogas,
propôs-se trabalhar de forma democrática e participativa, onde cada Município pudesse
ofertar espaços para as capacitações planejadas; assim, toda a região teria acesso aos
serviços disponibilizados nos 14 Municípios participantes.
Capacitações
Ao longo do projeto, foram ofertadas capacitações estratégicas na área da dependência química, com temas construídos em parceria com os grupos de trabalho,
pensando formas de atuação profissional baseadas na perspectiva dos direitos humanos
e garantia do acesso a serviços.

“Para mim, o Projeto Reinserir
significa oportunidade. Ele é
desenvolvido na Paraíba mas
tem uma metodologia que pode
ser replicada por outros Municípios”.
JANAYNE BRAGA BARRENSE,
ASSISTENTE DO REINSERIR
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminário de apresentação do projeto e pactuação metodológica
Seminário com perspectiva biopsicossocial da dependência química
Oficina de mapeamento das redes de assistência social, saúde, educação
e apoio
Seminários de Apresentação e Lançamento dos Diagnósticos Municipais
Oficina sobre a criação dos conselhos municipais de políticas sobre
drogas (Compod)
Oficina sobre a criação de Alcóolicos
Anônimos (AA) e Programa Educacional
de Resistência às Drogas (Proerd)
Oficina sobre Redução de Danos e
Tratamento Comunitário
Oficina sobre Criação dos Planos
Municipais de Políticas Sobre Drogas
e criação dos Fundos da Infância e da
Adolescência (FIA)
Oficina Trabalho Social com Família
Oficina
sobre
drogas
e
suas
especificidades
Oficina sobre terapia comunitária
Oficina de atualização e avaliação do
mapeamento da rede
Oficina sobre criação e fortalecimento da
rede de apoio
Oficina sobre trabalho em rede e direitos humanos
Oficina sobre inclusão social
Oficina Narcóticos Anônimos e Al-Anon
Seminário de apresentação dos resultados do projeto
Apresentações do Projeto Reinserir em eventos nacionais da CNM:
Marcha e Novos Gestores e Congressos nacionais e internacionais

Resultados

27

Cartilhas Temáticas
Foram elaboradas cartilhas temáticas para os principais assuntos trabalhados pelo
projeto, a fim de que os grupos de trabalho pudessem utilizar durante as capacitações
planejadas, mas, sobretudo, com sua comunidade, estudantes e demais lideranças.
Um guia metodológico foi criado especificamente para subsidiar tecnicamente os
grupos de trabalho durante o projeto.
Disponível em: <http://reinserir.cnm.org.br/>.
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Diagnóstico dos usuários de drogas
A elaboração desse diagnóstico foi uma etapa complementar ao projeto e teve
como objetivo apresentar o perfil de cada cidade em relação ao consumo e à circulação
de drogas lícitas e ilícitas, trazendo recortes importantes para o planejamento de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas, tratamento e reinserção social, tais como
gênero, faixa etária, grau de escolaridade, local de consumo e local de aquisição, contemplando espaços urbanos e rurais.
Assim, as informações produzidas pelo Diagnóstico subsidiaram a formulação e a
avaliação das políticas públicas setoriais, incentivando a integração e a coordenação dos
diversos órgãos envolvidos na problemática das drogas de forma a assegurar uma maior
efetividade nas intervenções relacionadas à prevenção, ao tratamento e à reinserção social dos usuários de drogas.
O público-alvo em questão foram os estudantes e os agentes comunitários de saúde (ACS).
Trata-se de um levantamento epidemiológico, de corte transversal, que representa o universo de estudantes do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental II, 1a a 3a séries do
Ensino Médio e turmas do EJA e do Programa Alumbrar (doravante denominadas de
Turmas Especiais – TE), de escolas públicas municipais e estaduais dos 14 Municípios
que compõem o projeto. A abordagem metodológica utilizada com os ACS foi quantitativa, onde puderam responder ao questionário com base nas informações do sistema
E-Sus, departamento da atenção básica do Ministério da Saúde.
Foram coletadas informações de usuários de drogas lícitas e ilícitas residentes nas
áreas urbanas e rurais dos Municípios pesquisados que consumiram algum tipo de droga nos últimos 12 meses do período da pesquisa.
Educação
O universo considerado dos estudantes nas diferentes modalidades do Ensino foi
constituído por 13.428 estudantes, os dados da pesquisa com a participação dos alunos
foram coletados por meio de um questionário fechado, de autopreenchimento e anônimo.
Pode-se afirmar que, do universo considerado de 13.428 alunos, 79,5% (10.670)
destes responderam ao questionário. Esse índice é maior para o Ensino Fundamental II
(86,1%), um pouco menor para o Ensino Médio (80,2%) e bem inferior para as turmas
do EJA e do Programa Alumbrar (52,5%).
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Tabela 1.3 – Uso de diferente tipos drogas psicotrópicas entre 10.548 estudantes de Ensino
Fundamental II, Médio e Turmas Especiais da rede pública municipal e estadual
dos municípios da 4ª Região Geoadministrativa da Paraíba, de acordo com os
tipos de uso, com análise comparativa entre as modalidades de ensino

Tipo de Drogas
Solventes/
Inalantes

Uso no ano (%)(3)

Uso na vida (%)(2)
F

M

TE

6,1

9,1

12,1

TO
7,6

F

M

4,3

4,7

TE
5,7

Uso no mês (%)(3)
TO
4,5

F

M

3,1

2,9

TE
2,9

TO
3,0

Maconha

2,3

5,1

12,3

4,2

1,7

2,4

4,9

2,2

1,0

1,1

2,8

1,2

Cocaína

0,8

1,4

4,7

1,4

0,5

0,9

2,1

0,8

0,2

0,3

1,2

0,4

Crack

0,5

0,3

1,3

0,5

0,3

0,2

0,7

0,3

0,2

0,1

0,3

0,2

Êxtase

0,5

0,3

1,5

0,5

0,2

0,1

1,5

0,3

–

0,2

–

0,1

LSD

0,1

0,3

0,5

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

Heroína

0,4

0,2

0,9

0,4

–

–

–

–

–

–

–

–

Energético com
Álcool

6,5

26,2

36,1

15,4

–

–

–

–

–

–

–

–

11,9

30,9

41,7

20,6

5,3

6,7

10,3

6,2

3,9

3,9

5,9

4,1

Qualquer Droga(1)
Tabaco

5,9

11,0

24,8

9,3

4,0

5,9

12,3

5,4

2,6

3,5

6,8

3,3

Álcool

27,0

65,9

454,1

79,8

9,5

11,9

12,6

10,5

9,5

11,9

12,6

10,5

Nota: F – Ensino Fundamental II; M – Ensino Médio; TE – Turmas Especiais; TO – Total.
(1) Excluído álcool e tabaco.
(2) Maconha, cocaína, crack, solventes/inalantes, heroína, LSD, êxtase, energético com álcool.
(3) Maconha, cocaína, crack, solventes/inalantes, êxtase.

Saúde – Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
Ao todo, foram identificados 11.214 usuários de drogas psicotrópicas nos Municípios do projeto, sendo 6.452 residentes na área urbana e 4.762 na área rural. Com o
diagnóstico, foi possível perceber que a maioria dos casos é do sexo masculino, tanto na
zona urbana como na zona rural, chegando nesse último a 75,6% do total. Quanto à idade, os casos se encontram relativamente distribuídos nas diferentes faixas, porém mais
concentrados entre os 30 e 49 anos de idade. Com relação à escolaridade, a quase totalidade praticamente tem até o Ensino Médio (distribuído entre os vários anos de estudo).
Entre os tipos de drogas mais comuns aparecem a bebida alcoólica, o cigarro e a
bebida alcoólica com energético, independentemente da situação do domicílio (urbano
ou rural) e do gênero.
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Tabela 1.15 – Uso de drogas psicotrópicas entre 11.214 usuários dos municípios da 4ª Região
Geoadministrativa da Paraíba segundo a percepção dos ACS, de acordo
com o tipo de droga, por situação do domicílio e gênero

Droga(1)
Total do Município

Bebida alcoólica
Cigarro
Maconha
Bebida alcoólica misturada com energético
Crack
Cocaína
Êxtase
Heroína
Cola
Éter
Loló/lança
Número de usuários

Urbano

Bebida alcoólica
Cigarro
Maconha
Bebida alcoólica misturada com energético
Crack
Cocaína
Êxtase
Heroína
Cola
Loló/lança
Número de usuários

Gênero
Masculino
Feminino
n
%
n
%

Total
n

%

5468
3742
478
344
115
83
3
1
3
–
2
7874

69,4
47,5
6,1
4,4
1,5
1,1
0,0
0,0
0,0
–
0,0
70,2

1261
2349
71
152
25
7
1
–
–
1
–
3340

37,8
70,3
2,1
4,6
0,7
0,2
0,0
–
–
0,0
–
29,8

6729
6091
549
496
140
90
4
1
3
1
2
11214

60,4
54,3
4,9
4,4
1,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

2875
2019
339
223
104
56
1
1
1
1
4274

67,3
47,2
7,9
5,2
2,4
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
66,2

845
1521
65
110
22
7
–
–
–
–
2178

38,8
69,8
3,0
5,1
1,0
0,3
–
–
–
–
33,8

3720
3540
404
333
126
63
1
1
1
1
6452

57,7
54,9
6,3
5,2
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Rural

Bebida alcoólica
2593
72,0
416
35,8
3009
63,2
Cigarro
1723
47,9
828
71,3
2551
53,6
Bebida alcoólica misturada com energético
121
3,4
42
3,6
163
3,4
Maconha
139
3,9
6
0,5
145
3,0
Cocaína
27
0,8
–
–
27
0,6
Crack
11
0,3
3
0,3
14
0,3
Êxtase
2
0,1
1
0,0
3
0,0
Cola
2
0,1
–
–
2
0,0
Éter
–
–
1
0,0
1
0,0
Loló/lança
1
0,0
–
–
1
0,0
Número de usuários
3600
75,6
1162
24,2
4762
100,0
Nota: ( 0,0 ) Dado numérico igual a zero resultante de arredondamento.
(1) Questão de múltipla escolha. O ACS poderia registrar uma ou mais drogas para um mesmo usuário.
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Plano de ação com foco nos resultados do projeto
Como forma de fortalecer as ações planejadas pelo projeto, trabalhou-se junto
aos grupos de trabalho em cada Município a construção de Planos de Ação, instrumento
que descreve os objetivos e os resultados esperados pelo Projeto, para que, em consonância com esses, os GTs pudessem propor suas próprias ações.
O principal objetivo foi conscientizar os grupos de trabalho sobre o ciclo do Projeto e sobre a importância de planejar ações concretas para cada etapa planejada.

Modelo de Plano de Ação
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Apresentação

Folder da rede de atenção ao
dependente químico
Um dos grandes legados do Projeto
é sua intenção de democratizar o acesso
aos serviços de saúde, assistência social,
educação e de envolver a comunidade nesse processo, desmistificando mitos a respeito da reinserção social de usuários de
drogas.
Para tanto, foi realizado junto aos
grupos de trabalho um levantamento detalhado dos serviços ofertados pelos Municípios aos usuários de drogas, os quais
envolviam serviços das áreas de saúde,
assistência social, educação, terceiro setor,
alcóolicos anônimos etc. Esse trabalho resultou em um folder, cujo objetivo principal era o de que cada GT pudesse divulgar
junto à sua comunidade seus serviços e assim fortalecer sua rede.
Instrumentos de comunicação

•
•
•
•
•
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http://www.reinserir.cnm.org.br/
Biblioteca com publicações de apoio
para os GTs e público em geral.
Área de download de publicações
do projeto.
Espaço de Boas Práticas, com exemplos de projetos exitosos na área.
Últimas notícias e pesquisas.
Matérias sobre atividades realizadas durante o Projeto.
Facebook: facebook.com/reinserir
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•
•
•
•

Facebook
www.facebook.com/reinserir/
Divulgação rápida de fotos de atividades realizadas nos Municípios parceiros.
Compartilhamento de notícias, sites e campanhas.
Interação entre os GTs.
Visualizado por mais de 3 mil pessoas.
Instagram
Divulgação rápida de atividades realizadas nos Municípios parceiros.

WhatsApp
Foi criado no aplicativo WhatsApp um grupo para integrar os grupos de trabalho
e equipes do projeto. Por meio desse canal de comunicação, foram compartilhadas informações relativas ao projeto, como agenda, temas para capacitação, prazos para atividades, bem como conteúdos relativos ao tema do uso de drogas em geral.

“A campanha Reinserir para
Transformar foi um grande sucesso. As ações mobilizaram os
Municípios e geraram ampla divulgação nas mídias da região”.
SARAH BUOGO,
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO
DO PROJETO REINSERIR
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CAMPANHA REINSERIR
PARA TRANSFORMAR

Para incentivar que os Municípios debatessem e encaminhassem políticas de estímulo à reinserção social, foi
realizada entre os meses de agosto e novembro de 2017 a
campanha Reinserir para Transformar.
O objetivo principal foi intensificar o debate
sobre a reinserção social junto com a comunidade e
o poder público, fomentando o desenvolvimento das
políticas públicas, por meio da aprovação de projetos
nas Câmara Municipal.
A campanha trabalhou a temática por quatro diferentes ângulos, do usuário, do Município, da família e amigos e do comerciante. Os Municípios foram convocados a desenvolver atividades/ações que contemplem os objetivos propostos, respeitando a realidade local.
Foram promovidas mais de 100 atividades nos 14 Municípios, entre rodas de conversas, oficinas e audiências públicas. As ações da campanha também resultaram em
ampla divulgação do Projeto na mídia local e regional. Foram mais de 70 inserções na
mídia nos três meses de execução.
O selo Reinserir
O ponto alto da campanha foi a
entrega dos selos PARCEIRO do Reinserir para os comerciantes que apoiassem
a reinserção, se comprometessem a não
vender bebida alcóolica para menores,
ou tivessem casos de reinserção; para as
instituições públicas com casos de reinserção monitorados; e para os Municípios que
aprovarem leis de incentivo à reinserção.

Resultados
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MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

O monitoramento é fundamental pra acompanhar o desenvolvimento do projeto,
principalmente o alcance de seus objetivos, bem como é peça-chave para identificar e
avaliar os pontos positivos das ações planejadas, como também contribui para observar
se as orientações e os conhecimentos que estavam sendo transferidos nas oficinas técnicas estavam sendo assimilados.
Foram planejados 5 (cinco) encontros de monitoramento e avalição do projeto.
1a Oficina de monitoramento e avaliação
A primeira oficina foi realizada em outubro de 2015; teve foco na capacitação
dos grupos de trabalho, a fim de que eles pudessem ter acesso aos conceitos básicos em
Monitoramento e Avaliação, à cadeia de valor do projeto, à introdução à construção de
redes, aos elos existentes e aos que ainda são necessários, bem como à preparação para
elaboração da Linha de Base do Projeto.
2a Oficina de monitoramento e avaliação.
A oficina 2 compreendeu visitas aos Municípios de forma individual, ou reunidos em grupos de 2 Municípios, e foi realizada em janeiro de 2016, com os seguintes
objetivos:
• monitorar o andamento das atividades do projeto até o momento;
• apoiar os Municípios na conclusão dos formulários da Linha de Base;
• orientar os Municípios sobre o trabalho de diagnóstico que será realizado nos
meses de fevereiro e março de 2016;
• discutir sobre estratégias futuras.
Em cada encontro, foi discutida a atuação dos GTs a partir das atividades desenvolvidas pelo projeto desde o seu início.
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3ª Oficina de monitoramento e
avaliação
Essa atividade foi realizada em novembro de 2016, compreendendo 2 dias
de trabalho com 2 grupos de Municípios,
com os seguintes objetivos:
• monitorar o andamento das atividades do projeto até o momento;
• localizar no território municipal a
rede mapeada de forma participativa /horizontalizar a informação;
• elaborar Plano de Ação das ações
previstas até o final do projeto (com
cronograma).
4ª Oficina de monitoramento e
avaliação
O 4º encontro foi realizado em abril
de 2017, compreendendo também 2 dias
de trabalho com 2 grupos de Municípios,
com os seguintes objetivos:
• resgate do ciclo de vida/da cadeia
de valor e dos conceitos de monitoramento e avaliação;
• planos de ação e Matrizes de Contribuição à luz do Marco Lógico do
Projeto;
• aplicação dos conceitos nos planos de ação municipais – como vou
monitorar e avaliar meu plano de
ação?

1a Oficina de monitoramento e avaliação

2a Oficina de monitoramento e avaliação

3a Oficina de monitoramento e avaliação

4a Oficina de monitoramento e avaliação

5a Oficina de monitoramento e avaliação

Resultados
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5ª Oficina de monitoramento e avaliação
O último encontro para avaliação e monitoramento ocorreu em dezembro de
2017, compreendendo 2 dias de trabalho com 2 grupos de Municípios, um dos momentos mais importantes, onde cada grupo de trabalho pôde avaliar as ações do projeto
desde seu início, bem como sua atuação de modo particular, em seu Município.
O principal objetivo foi concluir o monitoramento dos planos de ação até
dez./2017 e realizar a avaliação de resultados pelos GTs – a partir de instrumento de avaliação preenchido por cada grupo – e avaliação oral dos grupos de trabalho – a partir dos
conceitos básicos em Monitoramento e Avaliação trabalhados com as equipes municipais –, bem como resgatar os instrumentos de planejamento e as realizações do projeto.

"O Projeto representou para mim uma
grande oportunidade de conhecer a realidade de pequenos municípios do interior da Paraíba e o quanto é complexa
a questão da recessão de usuários de
álcool e outras drogas".
MARCIA JOPPERT,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

"O projeto nos deu a oportunidade de
conhecer a capacidade criativa das
equipes Municipais. Também, um enorme ganho pessoal e profissional com a
troca de experiências a partir do monitoramento e avaliação conjunta. Linda a
gente do Sertão!"
DENISE MESSIAS,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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SUSTENTABILIDADE E
INCIDÊNCIA POLÍTICA

Leis de fomento à Reinserção Social
Com o objetivo de fortalecer e dar sustentabilidade à continuidade da metodologia trabalhada pelo projeto e fortalecer o alcance dos resultados esperados do projeto e,
além disso, como forma de dar subsídio político aos grupos de trabalho, foi elaborada
uma pesquisa sobre Leis e Programas Nacionais e Internacionais de Reinserção de Dependentes Químicos no Mercado de Trabalho.
Trata-se de apanhado geral de leis e projetos de leis federais, estaduais e municipais voltados à questão da reinserção profissional de dependentes químicos no país.
Como produto do estudo, foram apresentadas 3 propostas de lei com foco na
reinserção social, para que com o apoio do Legislativo municipal pudessem assegurar
juridicamente oportunidades para os usuários de droga em tratamento, atendidos pela
rede municipal. Na ocasião, houve a realização de audiências públicas para apresentação
e discussão sobre as propostas de lei.
As propostas de lei foram apresentadas pela
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LEI DE INCENTIVO À GERAÇÃO DE EMPREGO – Lei Municipal n.__________
Institui o Programa Municipal de Geração de
Empregos para Dependentes Químicos em Recuperação.
LEI DE INCENTIVO À CONCESSÃO
DE REDUÇÃO DE IMPOSTO – Lei Municipal
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n.__________
Dispõe sobre a concessão de redução de imposto predial e territorial urbano –
IPTU e das taxas de serviços urbanos para pessoas físicas e jurídicas que contratarem
dependentes químicos em recuperação no município de________.
LEI DE INCENTIVO À INCLUSÃO SOCIAL – Lei Municipal n.__________
Dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho para homens e mulheres dependentes
químicos em recuperação nas contratações de obras ou serviços da administração pública municipal.

“Com apoio do legislativo, conseguimos implantar a lei da
Reinserção em pessoas que estão em vulnerabilidade. A partir
de agora é uma política pública.
É um marco muito importante
para Picuí e para região”.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO,
PREFEITO DE PICUÍ

40

Resultados

PRINCIPAIS AÇÕES DOS
MUNICÍPIOS NO ÂMBITO
DO PROJETO
Resultados alcançados nos Municípios:
O Projeto Reinserir propiciou ao Município inúmeras oportunidades de capacitação profissional que abarcaram diversas temáticas relacionadas ao tema do uso de
drogas e do trabalho em rede. Os eventos contavam com diversos profissionais da saúde,
educação, assistência social, conselhos e sociedade civil que estão diariamente em contato com a problemática das drogas.
O monitoramento constante das ações realizadas durante os 3 anos de projeto,
juntos aos grupos de trabalho, possibilitou a identificação de inúmeros resultados.

“A gente viu uma forma diferente de
tratar o usuário com a estratégia de
redução de danos, o reinserir pode
nos dar essa base de como se retratar a esse usuário e até mesmo
as famílias”.
HUMARAH VERISSIMO QUARESMA
TÉCNICA DO REINSERIR DE CUITÉ

Resultados
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Baraúna/PB
As principais atividades realizadas do Plano de ação de Baraúna/PB foram:
• reuniões da rede, articulando profissionais da área da saúde, educação, assistência
social e sociedade civil;
• entrega do diagnóstico para a rede do Município para planejamento de ações conjuntas;
• fortalecimento da participação de membros de Alcoólicos Anônimos nas atividades;
• envolvimento do jovem ex-usuário de drogas nos encontros. Esse jovem também
participou da reportagem feita pela Globo (G1);
• participação do Reinserir na Campanha sobre Drogas realizada anualmente pelo
Conselho Tutelar e rede do Município;
• audiência Pública para aprovação de
leis de reinserção na câmara de vereadores
de Baraúna;
• divulgação da Rede na campanha
“Reinserir para transformar” nos serviços e rádios propiciando parcerias para
reinserção.
Campanha de combate as drogas
(Baraúna 2016)

Foram realizadas junto ao GT de Baraúna/
PB no âmbito da campanha Reinserir para
Transformar:

• reunião de planejamento da campanha “Reinserir para Transformar” – ação de
divulgação da rede no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e nas turmas de ensino
médio;
• panfletagem dos folders para divulgação dos serviços disponibilizados pela rede
de atenção ao dependente químico do Município. As ações ocorreram no Cras,
nas escolas municipais, na academia de saúde e no Núcleo de Apoio ao Saúde da
Família (Nasf);
• ação de divulgação da rede na Academia de saúde;
• ação de divulgação da rede com usuários do programa bolsa família;
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• participação do grupo de trabalho na rádio;
• audiência pública – entrega das propostas de lei para os vereadores, aguarda aprovação;
• entrega dos selos aos parceiros envolvidos no processo.
Em relação a casos de reinserção social, o Município conseguiu através da ONG
Nova Baraúna concretizar 1 (um) caso muito especial, o de um jovem que utilizava drogas e atualmente coleciona medalhas de atletismo. Esse jovem participou de vários eventos do Reinserir, compartilhando seu depoimento de vida e a importância de recomeçar;
além disso, participou de entrevistas nacionais. Atualmente, esse jovem trabalha e participa de campeonatos de atletismo.
Barra de Santa Rosa/PB
As principais atividades realizadas do Plano de ação de Barra de Santa Rosa/PB
foram:
• encontros com a rede municipal de atenção ao dependente químico para planejar ações conjuntas;
• entrega do diagnóstico à equipe pedagógica do Município e a toda a rede do
Município para planejamento de ações conjuntas;
• atualização do mapa da rede de saúde, educação e assistência social;
• visitas aos comerciantes como forma de sensibilizá-los a não vender
bebida alcóolica para menores e
incentivar a reinserção social;
• articulação com o grupo de Alcóolicos Anônimos de Campina
Grande-PB para a implementação
do AA no Município;
Abertura da campanha Reinserir para
• apresentação dos projetos de lei de
Transformar (Barra de Santa Rosa/2017)
reinserção aos vereadores na Semana de Juventude, com a participação ativa do Grupo de Trabalho do
Reinserir;
• concretização de 2 casos de reinserção social pela prefeitura municipal;

Resultados
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• inclusão de usuários em atividades musicais e de teatro.
Foram realizados junto ao GT de Barra de Santa Rosa/PB no âmbito da campanha
Reinserir para Transformar:
• evento de apresentação da campanha “Reinserir para Transformar”. Estiveram
presentes o prefeito, os secretários municipais, representantes do Alcóolicos
Anônimos (AA) de Campina Grande/PB e profissionais da rede do Município;
• salas de espera com usuários entregando os folders e falando sobre a Campanha;
• apresentações das propostas de leis de reinserção social na “Semana da juventude”, com a presença dos vereadores do Município, aguardando aprovação;
• evento na praça envolvendo toda a sociedade, na semana da Juventude do Município;
• entrega de selos aos parceiros envolvidos no processo.
Em relação a casos de reinserção social, o Município conseguiu ao longo do projeto concretizar 1 (um) caso de reinserção através da parceria com a prefeitura municipal
que disponibilizou uma vaga de emprego na área de Reciclagem a um usuário. Atualmente, ele encontra-se sendo acompanhado pela rede local.
Carnaúba dos Dantas/RN
As principais atividades realizadas do Plano de ação de Carnaúba dos Dantas/RN
foram:
• reuniões da rede, articulando profissionais da área de saúde, educação, assistência social e sociedade civil;
• entrega do diagnóstico com a participação da rede e de conselhos para planejamento de ações conjuntas;
• realização de I Fórum Municipal sobre Drogas, que contou com a participação
de profissionais da rede e usuários;
• criação e divulgação de vídeo com a participação dos usuários de drogas reinseridos pela prefeitura;
• conscientização dos comerciantes e bares sobre a venda de bebidas alcoólicas
para menores de idade;
• envolvimento de ações e projetos do Município, de modo a ampliar o acompa-
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nhamento dos usuários nas atividades: Filarmônica 11 de Dezembro; Proerd;
Projeto Roda Comunitária; Ministério de Promoções Humanas; Apami; AA;
SCFV; Escolinhas Esportivas;
• criação do Projeto Lugares de Vida, que visa a oferecer acolhimento aos usuários
de drogas do Município;
• reinserção socioeconômica de usuários pela prefeitura e monitoramento desses
casos.
Foram realizadas junto ao GT de
Carnaúba dos Dantas/RN no âmbito da
campanha Reinserir para Transformar:
• abertura geral da campanha “Reinserir para Transformar” na Câmara
Municipal com a participação de
Oficina sobre acolhimento e trabalho
diversos setores;
social junto a família
• atividade da campanha na praça
(Carnaúba dos Dantas 2017)
pública junto ao prefeito, GT e toda
a sociedade civil, com a participação de um ex-usuário de drogas, dando seu depoimento;
• aprovação de duas leis municipais de reinserção social no Município; as leis
foram apresentadas para a sociedade;
• palestra sobre a campanha em diversos serviços do Município, realizando panfletagem e discutindo sobre a importância da reinserção na zona urbana e na
zona rural;
• divulgação da lei de reinserção aprovada no Município;
• rodas comunitárias e trabalho nas escolas do Município;
• atividade com os comerciantes para apresentar o Projeto Reinserir;
• entrega dos selos aos parceiros envolvidos no processo.
•
Em relação à reinserção social, o Município conseguiu ao longo do projeto concretizar 3 (três) casos, onde o principal parceiro foi a própria prefeitura, que ofertou as
vagas de emprego. Os usuários atualmente trabalham na Secretaria de Obras, Transportes Públicos e Serviços Urbanos. Tais casos são acompanhados pelo Grupo de Trabalho
Local.

Resultados
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Cubati/PB
As principais atividades realizadas
do Plano de ação de Cubati/PB foram:
• realização de atividades na Escola
Estadual trabalhando o diagnóstico com
as turmas de adolescentes; além disso,
Oficina sobre AA (Cubati/2017)
foram realizadas inúmeras palestras, que
visavam trabalhar a temática de prevenção com os alunos;
• realização de audiência pública do
Reinserir para apresentação de leis de reinserção aos vereadores e prefeito. Na
audiência, contamos com a participação de ex-usuárias de cigarro dando depoimentos aos presentes;
• fortalecimento do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, que contou no
ano de 2016 com a participação de um adolescente ex-usuário de drogas como
presidente.
• encontros com a rede local do Município, que também contou com o depoimento de um ex-usuário de álcool que pôde recomeçar a partir do grupo “A lucidez
será meu novo caminho”. Esse grupo foi desenvolvido a partir da parceria com a
Secretaria de Assistência do Município. Atualmente, esses usuários são acompanhados pelo Cras e pela UBS;
• entrega do diagnóstico com a participação da rede e de conselhos para planejamento de ações conjuntas;
• atividade com os comerciantes realizada em parceria com o conselho tutelar
para a conscientização da proibição da venda de bebida para menores.
Foram realizadas junto ao GT de Cubati/PB no âmbito da campanha Reinserir
para Transformar:
• reunião com o GT para o planejamento da campanha;
• panfletagem de folders para divulgação dos serviços disponibilizados pela rede
de atenção ao dependente químico do Município, nas Unidades Básicas de Saúde, nas Escolas e nos demais serviços;
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• audiência pública junto a prefeito, vereadores, GT do Município, profissionais da
rede e usuários em tratamento. No aguardo da aprovação;
• salas de espera na saúde e atividades nas escolas como forma de sensibilização
para a reinserção social;
• atividade com os adolescentes da ação social – Tema Reinserção Social. Foram
utilizados os folders das campanhas e a cartilha sobre reinserção social;
• participação do GT na rádio do Município “Cubati em foco”;
• entrega de selos aos parceiros do projeto, escolas, prefeitura, câmara municipal e
conselho tutelar;
• atividade com comerciantes e divulgação do projeto.
Em relação a casos de reinserção
social, o Município conseguiu ao longo do
projeto concretizar casos por meio do grupo de tabagismo do Município. Além disso, foi possível identificar 1 (um) caso de
reinserção por meio da parceria com a prefeitura, que dispôs de uma vaga de trabalho
para um usuário de drogas. Atualmente ele
trabalha no Cras.

Audiência Pública com entrega de leis de
incentivo a reinserção social (Cuité/2017)

Cuité/PB
As principais atividades realizadas
do Plano de ação de Cuité/PB foram:
• realização de palestras de prevenção ao uso de drogas nas escolas, unidades de
saúde, centros de referência de assistência social;
• entrega do diagnóstico com a participação da rede e de conselhos para planejamento de ações conjuntas;
• atualização do mapa da rede de atenção ao usuário de drogas;
• mobilização para incentivar a prevenção ao uso de drogas;
• reinserção social de jovens nas atividades esportivas e de lazer a partir dos serviços da Secretaria de Assistência Social do Município;
• atendimentos a usuários de drogas no serviço do CAPS e parceria com os Alcoólicos Anônimos do Município.

Resultados
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Foram realizados junto ao GT de Cuité/PB no âmbito da campanha Reinserir para
Transformar
• reunião de planejamento da campanha;
• salas de espera com usuários entregando os folders sobre a rede de atenção e
debatendo sobre a reinserção em serviços da rede;
• eventos nas escolas – Mobilização da Campanha com participação dos estudantes;
• audiência pública na Câmara de vereadores – entrega de projetos de leis de incentivo à reinserção social;
• atividade no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
• entrega de selos aos parceiros de reinserção do Município.
A respeito das propostas de lei de reinserção social, o GT do Município realizou
audiência pública junto ao Legislativo municipal e conseguiu aprovar duas leis de reinserção. Tal medida é de suma importância para que seja possível tornar a reinserção uma
prática constante no Município.
Damião/PB
As principais atividades realizadas
do Plano de ação de Damião/PB foram:
• entrega do diagnóstico à equipe pedagógica do Município e a toda a rede do
Município para planejamento de ações
conjuntas;
Reunião com GT e rede local
• reuniões com a rede local e criação
(Damião/2016)
do Comitê sobre drogas do Município que
contou com a participação de um ex-usuário de álcool que pôde ser reinserido socioeconomicamente pelo Município;
• distribuição de Folders com informações pertinentes dos serviços locais referenciados para divulgação da rede a toda a sociedade;
• visitas aos espaços públicos e privados para formar parcerias e divulgação nos
meios digitais.

48

Resultados

Foram realizadas junto ao GT de Damião/PB no âmbito da campanha Reinserir
para Transformar:
• reunião de Planejamento da Campanha Reinserir para Transformar;
• divulgação da rede de atenção aos dependentes químicos com a participação do
Conselho Tutelar;
• apresentação do projeto reinserir e da rede de atenção aos dependentes químicos nas escolas junto a Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e enfermeiras;
• entrega dos modelos de leis de reinserção social. O GT realizará audiência pública para apresentar as propostas;
• entrega de selos aos parceiros envolvidos no processo.
Em relação a casos de reinserção
social, o Município conseguiu ao longo do
projeto concretizar 1 (um) caso de reinserção, por meio da parceria com a prefeitura
que disponibilizou um pequeno comércio
de balas para um usuário de álcool. Atualmente, o usuário encontra-se acompanhado pelos profissionais do Município.

Ação da campanha Reinserir
para Transformar (Frei Martinho/2017)

Frei Martinho/PB
As principais atividades realizadas do Plano de ação de Frei Martinho/PB foram:
• entrega do diagnóstico com a participação da rede e de conselhos para planejamento de ações conjuntas;
• realização de palestras nos serviços, panfletagem com folder para divulgação da
rede do Município nas escolas, Ubs e serviços da assistência social;
• parceria com o conselho tutelar para atividades nos comércios;
• audiência pública na Câmara de vereadores, apresentando propostas de lei de
reinserção. Essa atividade contou com a participação de adolescentes que puderam conhecer o projeto e também ouvir um depoimento de um ex-usuário, que
atualmente trabalha no Município.

Resultados
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• fortalecimento do grupo de tabagismo do Município.
Foram realizadas junto ao GT de Frei Martinho/PB no âmbito da campanha Reinserir para Transformar:
• reunião com o GT para planejamento da campanha Reinserir para Transformar;
• reunião com os Agentes Comunitários de Saúde para firmar parcerias para a
campanha;
• ação de divulgação da rede de atenção ao dependente químico na escola estadual, unidade mista de saúde, hospital municipal e assistência social;
• reunião com o AA;
• divulgação na web rádio;
• ação de sensibilização e divulgação no comércio com o conselho tutelar;
• realização de audiência pública com os vereadores, no aguardo da aprovação;
• entrega de selos aos parceiros.
Em relação a casos de reinserção social, o Município conseguiu ao longo do projeto identificar usuários que participaram do grupo de tabagismo do Município e que atualmente estão reinseridos. Além disso, há 1 (um) caso de um ex-usuário que atualmente
tem um emprego através da parceria com a prefeitura.
Nova Floresta/PB
As principais atividades realizadas
do Plano de ação de Nova Floresta/PB foram:
• reuniões da rede de socioassistencial;
• apresentação do projeto Reinserir
Ação da campanha Reinserir
para sensibilizar a rede: Conferência Mupara Transformar (Nova Floresta/2017)
nicipal de Saúde;
• atualização do mapa da rede municipal de atenção ao dependente químico;
• elaboração da matriz de contribuição (indicação de parceiros para o projeto);
• divulgação dos parceiros do projeto em redes sociais;
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•
•
•
•

fortalecimento do Alcoólicos Anônimos;
apresentação do diagnóstico para a rede;
atividades nas escolas;
apresentação da Lei de Reinserção ao vereador do Município, aguardando votação na Câmara.

Foram realizadas junto ao GT de Nova Floresta/PB no âmbito da campanha Reinserir para Transformar:
• reunião de planejamento da campanha “Reinserir para Transformar” e a entrega
dos folders com mapa da rede;
• salas de espera com usuários entregando os folders e falando sobre a Campanha;
• divulgação nas rádios e nas redes sociais;
• atividades de divulgação do projeto nas escolas municipais;
• entrega dos Projetos de Lei de incentivo à reinserção social para o Legislativo
municipal. No aguardo da aprovação;
• entrega de selos aos parceiros envolvidos no projeto.
Em relação a casos de reinserção
social, o Município conseguiu ao longo do
projeto concretizar 1 (um) caso por meio
da parceria com a Secretaria de Assistência
Social. O caso vem sendo acompanhado
pelo órgão.
Nova Palmeira/PB
As principais atividades realizadas
do Plano de ação de Nova Palmeira/PB foram:

Reunião com o GT e a rede do Município
(Nova Palmeira/2016)

• atualização do mapa da rede de atenção ao dependente químico;
• sensibilização da rede de educação com apresentação dos serviços municipais de
saúde e assistência social;
• fortalecimento do programa de combate ao tabagismo e reunião com adolescentes para se trabalhar a prevenção ao uso;
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• participação do GT em atividades nas escolas estaduais e municipais trabalhando a temática de prevenção ao uso de drogas;
• atividade em parceria com o conselho tutelar para se trabalhar com o comércio à
proibição de venda de álcool para menores;
• apresentação do diagnóstico para a rede e campanha de conscientização sobre
drogas.
Foram realizados junto ao GT de Nova Palmeira/PB no âmbito da campanha
Reinserir para Transformar:
• reunião de planejamento da campanha “Reinserir para Transformar” – ação de
divulgação da rede municipal de atenção ao dependente químico e Projeto Reinserir com folders municipais;
• reunião com vereadores para apresentação dos projetos de leis de incentivo à
reinserção social. No aguardo da aprovação.
• ação do conselho tutelar junto aos comerciantes proibindo a venda de bebidas
alcóolicas para menores de idade;
• evento com adolescentes do ensino
médio, “Dia D”;
• entrega de folders na rede de saúde,
educação, assistência social e conselhos
para a divulgação da rede.
Entrega do diagnóstico de usuários de
drogas no Município (Olivedos/2016)

Em relação a casos de reinserção
social, o Município conseguiu ao longo do
projeto concretizar parcerias com as secretarias. Atualmente, os grupos de tabagismo contam com casos de sucesso, e tais usuários
de cigarro são acompanhados pela rede.
Olivedos/PB
As principais atividades realizadas do Plano de ação de Olivedos/PB foram:
• reunião para integração da rede de atenção ao dependente químico articulando
todos os setores;
• criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas;
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• realização do I Fórum sobre Drogas do município;
• promoção de palestra com o público-alvo do diagnóstico municipal sobre o
perfil do uso de drogas;
• busca de parceria com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (Proerd) para formação com os estudantes;
• apresentação de atividades de
esporte do Município (Grupo de
capoeira) como boa prática;
• boa prática municipal – parceria
com o grupo de esporte “Pequenos
Guerreiros”, que conta com aulas de
capoeira etc.
Foram realizadas junto ao GT de
Olivedos/PB no âmbito da campanha
Reinserir para Transformar:

Oficina fomento do trabalho em rede
(Pedra Lavrada/2016)

• ação de divulgação da rede por meio da entrega de folders;
• campanha Reinserir para Transformar, sendo divulgada no desfile cívico de 7 de
setembro;
• articulação para a entrega das leis de reinserção aos vereadores do Município.
Em relação a casos de reinserção social, o Município conseguiu ao longo do projeto concretizar parceria com a ONG Pequenos Guerreiros, que realiza um trabalho de
reinserção através do esporte. Atualmente, inúmeras crianças e adolescentes que estão
em vulnerabilidade participam da ONG. Além disso, há 1 (um) caso de reinserção socioeconômica que vem sendo acompanhado pelo conselho tutelar do Município, que
também faz parte do GT.
Pedra Lavrada/PB
As principais atividades realizadas do Plano de ação de Pedra Lavrada/PB foram:
• reunião com a rede do Município para apresentação do diagnóstico. Essa atividade contou com a participação dos adolescentes;
• atividade na zona rural para familiares e estudantes trabalhando a temática das
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drogas e divulgando a rede do Município;
fortalecimento do grupo de tabagismo do Município;
apresentação do conselho municipal de políticas sobre drogas do Município.
Também foi fortalecido o controle social a partir do apoio para a criação do
Fundo da Infância;
reuniões de rede, que também contaram com a participação da ex-usuária de
drogas que atualmente é reinserida socioeconomicamente através de um trabalho no Cras;
aprovação da lei de reinserção a usuários de drogas no Legislativo.

Foram realizadas junto ao GT de Pedra Lavrada/PB no âmbito da campanha
Reinserir para Transformar:
• reunião de Planejamento da Campanha Reinserir para Transformar com o GT;
• divulgação da rede em atividades nas escolas da zona urbana e rural, bem como
com a Unidade Básica de Saúde e o grupo de tabagismo;
• atividade com os adolescentes da fanfarra;
• salas de espera na saúde;
• divulgação na rádio do projeto de lei de incentivo à reinserção social, aprovada
pelo Município;
• atividade na feira livre “Divulgação para sociedade civil”;
• reunião com pais e familiares da zona urbana e rural a respeito do tema prevenção ao uso de drogas e projeto Reinserir;
• sensibilização dos comerciantes por meio de visitas;
• divulgação da lei aprovada pelo Legislativo;
• entrega de selos aos parceiros envolvidos no processo.
Em relação a casos de reinserção social, o Município conseguiu ao longo do
projeto concretizar 1 (um) caso de reinserção social de sucesso por meio da parceria com a prefeitura. Atualmente, a usuária não está utilizando mais álcool, trabalha
no Cras e consegue sustentar os filhos. Nas reuniões do Reinserir, sempre tivemos a
participação e o depoimento dela, como forma de valorizar sua história de superação.
Picuí/PB
As principais atividades realizadas do Plano de ação de Picuí/PB foram:
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• encontros com a rede, que contaram com a participação de representantes das
secretarias, da ONG CEOP e do AA;
• divulgação dos serviços de saúde e assistência social do Município em redes
sociais e rádio;
• atualização do mapa da rede de serviços ofertada aos dependentes químicos;
• apresentação do diagnóstico para a rede; também foi apresentado para os alunos
da Escola Estadual Prof. Lordão em 2016, contando com a participação dos
adolescentes;
• capacitação sobre drogas com os profissionais do CAPS e do Creas para o programa Viva a vida, em 2015;
• participação do Reinserir nos grupos de tabagismo, em 2016;
• mobilização junto ao Ministério Público (MP), trabalhando a temática das
drogas em 2016. Nesse encontro,
foi pedido para que o Município
criasse o Conselho Municipal de
Políticas sobre Drogas – audiências
públicas realizadas pelo MP com
os comerciantes para proibição de
venda de bebida para menores em
2017;
• realização da campanha Reinserir
Oficina sobre inclusão e
para Transformar e divulgação do
direitos humanos (Picuí/2017)
projeto na rádio;
• oficina de prevenção ao uso de
drogas com o programa Jovens profissionais do Futuro;
• reunião com Alcóolicos Anônimos;
• apresentação de projetos de lei de reinserção social de usuários de drogas ao
Legislativo municipal, com aprovação pela Câmara de Vereadores;
• atividades sobre a temática incluídas no planejamento pedagógico do Município;
• divulgação dos projetos Nacad e Sementes do Seridó (Boas práticas) em sites do
Reinserir e da CNM.
Foram realizadas junto ao GT de Picuí/PB no âmbito da campanha Reinserir para
Transformar:
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• abertura da campanha Reinserir para Transformar, reunindo a rede no auditório da prefeitura. Participaram do encontro prefeito, secretários, profissionais e
vereador;
• divulgação na Rádio sobre o Projeto Reinserir e a campanha;
• salas de espera com usuários entregando os folders e falando sobre a Campanha;
• reunião com o grupo do CAPS;
• divulgação da lei de incentivo à reinserção social na rádio, com vereador e prefeito;
• divulgação da rede nas escolas municipais da zona urbana e no distrito de Santa
Luzia;
• entrega de selos aos parceiros envolvidos no processo.
Em relação a casos de reinserção social, o Município conseguiu concretizar parceria com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Atualmente, por meio da Secretaria de
Assistência Social, o “Projeto Sementes do Seridó” vem realizando um trabalho de reinserção com adolescentes em situação de vulnerabilidade ao uso de drogas.
São Vicente do Seridó/PB
As principais atividades realizadas
do Plano de ação de São Vicente do Seridó/PB foram:
• apresentação do projeto Reinserir e
diagnóstico para rede municipal de atenAudiência Pública para apresentação de
ção ao dependente químico;
leis de incentivo a reinserção social
(São Vicente do Seridó/2017)
• reuniões periódicas da rede;
• realização do I Fórum sobre Drogas
do Município, que contou com a participação da rede, do ministério público, igrejas, conselhos e adolescentes;
• atualização do mapa da rede municipal de atenção ao dependente químico;
• realização de encontros de sensibilização com comerciantes e demais integrantes
da sociedade;
• incentivo à criação do grupo de Alcoólicos Anônimos (AA);
• criação do Comitê sobre drogas para se trabalhar a temática no Município;

56

Resultados

• audiência pública com os vereadores para apresentar projetos de lei de reinserção social.
Foram realizadas junto ao GT de São Vicente do Seridó/PB no âmbito da campanha Reinserir para Transformar:
• divulgação da rede de atenção ao dependente químico do Município – abertura
da campanha Reinserir para Transformar, no evento da assistência social;
• ação de divulgação da rede na UBS
e Nasf;
• divulgação na rádio;
• audiência pública para apresentação dos projetos de lei de incentivo
à reinserção social, no aguardo da
aprovação;
• atividade com os professores da
rede de educação;
I Fórum sobre Drogas (Sossego/2016)
• atividades nas escolas envolvendo
pais e alunos;
• entrega de selos aos parceiros envolvidos no processo.
Em relação a casos de reinserção social, o Município identificou a realização da
reinserção de usuários de drogas por meio do trabalho realizado pela Igreja. Além disso, a partir do diagnóstico, foi possível identificar a relevância da criação do grupo de
AA para que seja possível reinserir socialmente usuários de álcool no Município. Esse
trabalho está em andamento, e, mesmo após o Projeto acabar, espera-se a continuidade
através do Comitê Reinserir, que foi formado pela rede de profissionais.
Sossego/PB
As principais atividades realizadas do Plano de ação de Sossego/PB foram:
• aprovação de 3 leis de reinserção a usuários de drogas no Legislativo;
• criação do Fundo da Infância e da Adolescência;
• atualização do mapa da rede de atenção ao usuário de drogas;
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realização do I Fórum sobre Drogas do Município;
apresentação do diagnóstico para rede;
audiência pública com comerciantes e vereadores;
utilização do diagnóstico e do mapeamento no Plano Municipal (PPA);
criação do Grupo de álcool e 3 grupos de tabagismo (Zona urbana e Rural),
oferecendo apoio a inúmeros usuários.

Foram realizadas junto ao GT de Sossego/PB no âmbito da campanha Reinserir
para Transformar:
• reunião com GT para entrega dos folders e a realização do planejamento das
ações da campanha “Reinserir para Transformar”;
• salas de espera com usuários entregando os folders e falando sobre a Campanha;
• divulgação da campanha na rádio do Município;
• entrega dos projetos de leis de incentivo à reinserção social para os vereadores –
O GT realizou a audiência pública;
• ação no Cras com o objetivo de apresentar o projeto aos comerciantes do Município e conscientizar sobre a proibição da venda de bebidas para menores;
• entrega de selos de reconhecimento de parceria aos comerciantes.
Em relação a casos de reinserção social, o Município conseguiu ao longo do projeto formar um grupo com usuários de álcool para que fosse possível oferecer um espaço
de tratamento. Atualmente, há 2 (dois) usuários de álcool que estão no processo de reinserção, sendo acompanhados pelo GT. Pretende-se, com as três leis aprovadas, que mais
usuários possam ser reinseridos no Município.
“Já colocamos no nosso quadro de funcionários uma pessoa que está em recuperação e
ela veio devolver o aluguel social que pagávamos para ele. Essa pessoa se sentiu reinserida e com a consciência tranquila, no momento em que está recebendo seu salário, ela
percebeu que não havia mais necessidade da
prefeitura bancar seu aluguel”

JARBAS DE MELO AZEVEDO
PREFEITO DE PEDRA LAVRADA (2017-2020)

58

Resultados

CONCLUSÃO

O objetivo da reinserção social é auxiliar o indivíduo a sentir-se útil, ter autoestima, confiança em si mesmo, amor próprio e serenidade. É também uma maneira de
indicar que todas as pessoas são importantes e mostrar que o valor do ser humano está
acima dos seus atos, que sua dignidade tem um valor incondicional digno de amor e
respeito. E que, apesar das falhas, todos merecem uma outra oportunidade na vida.
Para que haja a reinserção social de um indivíduo, é necessário um trabalho interdisciplinar, a partir de diversos pontos de vista. O apoio educativo, psicológico e a
realização de algum esporte servem de exemplo de meios de transmissão de valores positivos.
Todo ser humano que ocupa um lugar no agrupamento social exerce um papel.
Por isso, a reinserção ajuda a pessoa a integrar-se ao convívio social, a sentir-se valiosa,
e isso a ajuda a superar problemas, recuperar seu caminho e ser feliz.
O Projeto Reinserir apostou nos Municípios como agentes estratégicos para a realização de mudanças sociais, repensando conjuntamente a estrutura de atendimento ao
usuário de drogas, seus direitos e possibilidades de mudança.
Sem dúvida, trata-se de uma ação inovadora, por romper paradigmas e apostar
na força do trabalho em rede, nas parcerias entre o Executivo e o Legislativo municipal,
técnicos municipais e sociedade, todos atuando juntos em prol do desenvolvimento social de suas cidades.
A mudança social é um processo, requer determinação, trabalho conjunto, e cada
Município obteve resultados satisfatórios, pois apostaram na proposta do projeto, e estão
apenas começando a traçar seus caminhos sob uma nova perspectiva.
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"Foi um projeto com ações e resultados palpáveis que envolveu
as políticas públicas. Uma oportunidade positiva e proveitosa,
tanto na capacitação profissional
quanto ao que foi deixado de resultados para a população."

YANE SANTOS
TÉCNICA DO GT DE PICUÍ-PB

“A tentativa aqui foi de trocar experiências e trazer alguns elementos pra
pensar o planejamento consistente
para que os agravos a saúde dos usuários sejam diminuídos. Parabenizo
o projeto Reinserir pelo belo trabalho
com os 14 municípios.”
LEANDRO ROQUE PALESTRANTE NO
SEMINÁRIO DE REDUÇÃO DE DANOS
(PICUÍ/PB, MAIO/2017)

"Nossa região tem sofrido muito
com os avanços da drogadicção
e o Projeto Reinserir vem como
um importante instrumento para
minimizar tais danos que afetam
tantos jovens, adolescentes e
até adultos."

NUARA FREIRE
TÉCNICA DO GT DE SOSSEGO/PB
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“O Projeto trouxe uma visão coletiva sobre o caminho para a
reinserção dos usuários de drogas na nossa sociedade”.

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
PREFEITO DE DAMIÃO/PB

"O Reinserir nos mostrou ferramentas para resolver problemas
complexos, cujas soluções requerem análises e amadurecimento,
para que possam surgir efeitos duradouros.”

ILZIANE OLIVEIRA -TÉCNICA DO GT
DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB
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“Um grande projeto de recuperação de seres humanos em todos
os sentidos na vida de cada um
envolvido”.

AGUIFAILDO LIRA DANTAS
PREFEITO DE FREI MARTINHO/PB

"O Reinserir foi, e continua sendo, uma oportunidade de mudar
a realidade social, uma oportunidade de mudança que começa
em mim e que se reflete num trabalho em rede, e por consequência na sociedade".

SILVANO FIDELIS
TÉCNICO DE CUBATI/PB
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Projeto financiado
pela União Europeia

Projeto executado
pela CNM

