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CARTA DO 
PRESIDENTE

A questão do uso de crack e outras drogas é uma situação que se apresen-
ta como mais um desafio para a gestão municipal. Uma realidade que vem afe-
tando todos os segmentos da sociedade, trazendo com ela uma larga variedade 
de consequências negativas. 

Estratégias específicas estão sendo desenvolvidas pelos gestores muni-
cipais, em sua maioria, com recursos próprios, realidade que vem se mostrando 
insuficiente para atender a uma situação crescente.

Diante desses fatos, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), em 
parceria com a União Europeia, começou a desenvolver uma iniciativa extrema-
mente significativa no Brasil, trabalhar a intersetorialidade para a reinserção so-
cial dos dependentes químicos. 

O Projeto Reinserir – “Integração Local para a Reinserção Social do Usuá-
rio de Drogas” visa a estruturação de ações que facilitem um diálogo entre as 
autoridades locais e a sociedade civil, contribuindo para a prevenção ao uso de 
drogas e a reinserção socioeconômica de dependentes químicos em situação de 
vulnerabilidade e risco social.

Os Municípios da 4ª Região Geoadministrativa do Estado da Paraíba 
aceitaram o desafio de trabalhar esta temática juntamente com a CNM.

Nossa expectativa é que o trabalho em conjunto permita que possamos 
alcançar resultados positivos perante esse problema que tanto preocupa nossa 
sociedade.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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DIÁRIO DO 
PROJETO

Registrando as atividade do Projeto!

O projeto “Integração Local para Reinserção Social do Usuário de Dro-
gas” é uma iniciativa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o 
apoio financeiro da Delegação da União Europeia no Brasil que visa a desenvol-
ver atividades que incentivam a integração das redes de assistência social, saúde, 
educação, bem como os trabalhos sociais desenvolvidos pelas comunidades na 
4a Região Geoadministrativa da Paraíba, a fim de promover a reinserção social 
de dependentes químicos em tratamento, e o reestabelecimento de seus víncu-
los familiares e comunitários.

 Este Diário é um importante instrumento de trabalho, que tem como 
objetivo registrar cada atividade proposta pelo projeto, agregando informações 
e imagens de cada visita, seminário e oficina com a sua perspectiva, com a sua 
impressão e opinião!

Projeto Reinserir!
Religar  Integrar   Socializar  Ir
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APRESENTAÇÃO

Cole aqui uma foto do seu Município 

Qual o seu nome?

Qual o seu Município?

Seu e-mail:

Seu contato telefônico:
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EQUIPE DO 
PROJETO

Coordenação Geral

Nome:

E-mail:

Tel.:

Coordenação Técnica

Nome:

E-mail:

Tel.:

Assistente do Projeto

Nome:

E-mail:

Tel.:



9
Diário do Projeto

Assistente do Projeto

Nome:

E-mail:

Tel.:

Assessoria de Comunicação

Nome:

E-mail:

Tel.:

Grupo de Trabalho Local | Técnico Municipal

 
Nome:

E-mail:

Tel.:

Nome:

E-mail:

Tel.:
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Nome:

E-mail:

Tel.:

Nome:

E-mail:

Tel.:

Nome:

E-mail:

Tel.:

Agente Local

Nome:

E-mail:

Tel.:
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EVENTOS 
E AÇÕES

Seminário de Pactuação Metodológica
Nossa primeira grande atividade juntos!

É o momento de compartilharmos expectativas e marcarmos o início dos 
nossos trabalhos. 

Aqui iremos consolidar nosso Grupo de Trabalho Local (GTL) e debater 
sobre cada passo que daremos para alcançar os objetivos do nosso projeto, bem 
como as expectativas de vocês.

Cole aqui uma foto do seu GTL
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Cole aqui uma foto de um momento marcante do Seminário

Data:

Local:

Descreva a importância desse projeto para sua comunidade!
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O que julga mais significativo para sua atuação profissional a partir do Seminá-
rio de Pactuação Metodológica?

Seu Município desenvolve alguma ação que contribui para reinserção social de 
usuários de drogas? Se sim, qual (is)?

Essa ação envolve que áreas e profissionais? Conta com a participação da socie-
dade civil? Se sim, qual setor?
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1a Oficina de Capacitação em Monitoramen-
to e Avaliação

O processo de acompanhamento das atividades de um projeto é funda-
mental para sua avaliação. Os resultados, sejam eles os esperados ou não, signifi-
cam muito para melhorarmos nossa atuação profissional! Por isso, teremos uma 
série de encontros sobre monitoramento e avaliação!

Conte-nos sobre sua visão a respeito do que é o monitoramento e a ava-
liação de uma atividade.

Data:

Local:

Seminário com perspectiva “biopsicossocial” 
da dependência química

A dependência química pode ser mais bem trabalhada se percebermos 
seus aspectos biopsicossociais, ou seja, observando as questões biológicas, psico-
lógicas e, sobretudo, as sociais, assim temos mais chances de garantir a qualquer 
usuário atenção integral.

Para apoiá-los na compreensão desse tema, vocês irão receber uma carti-
lha com informações conceituais e atualizadas a respeito dessa abordagem, pon-
tuando também o tratamento.
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Descreva para nós como e se em seu Município essas 3 (três) abordagens 
estão presentes no atendimento ao dependente químico. Caso sim, em que pro-
grama?

Data:

Local:

Oficinas para validação do mapeamento das 
redes de assistência social, saúde, educação 
e fomento ao trabalho em rede

Oficina 1 – Conhecer para atuar! Aqui nossa equipe chegará com um 
mapa da rede existente em cada Município, preparado previamente para vali-
dação de vocês. 

Façam suas anotações para construção de um relatório ao final das oficinas!
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Cole aqui uma foto do trabalho realizado nessa oficina

Data:

Local:



17
Diário do Projeto

Oficina de fomento ao trabalho em rede

Um dos maiores desafios à boa gestão das políticas públicas é estabelecer 
e executar um trabalho em rede! Vamos ao nosso desafio!

Não se esqueçam do nosso relatório, ele nos ajudará nos próximos passos!
Primeiro, compartilhe conosco o que você entende por trabalho em rede 

e, depois, liste 3 (três) pontos positivos e 3 (três) desafios relacionados a isso.

Cole aqui uma foto dessa Oficina

Data:

Local:
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2a Oficina de Capacitação em monitoramen-
to e avaliação

Vocês receberão ainda uma publicação (cartilha) focada nesse tema para 
apoiá-los no acompanhamento do projeto e em qualquer outra atividade que 
desempenhem no seu espaço de trabalho!

Cole aqui uma foto desse segundo encontro
de capacitação em monitoramento e avaliação

Data:

Local:
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Visita de sensibilização dos atores locais para 
a reinserção social de usuários de drogas

Chegamos a um dos momentos mais bacanas do nosso projeto, o início da 
construção das nossas parcerias para edificação de oportunidades de reinserção 
social!! Vocês devem ter recebido uma cartilha como material de apoio à idealiza-
ção dessas oportunidades. Trata-se de um documento com outras experiências de 
sucesso, sejam na área de educação, saúde, assistência social ou participação social.

Temos aqui outro momento fundamental para garantir o sucesso do nosso 
projeto – o início da elaboração da nossa Matriz de Contribuições. Agora vocês de-
vem estar se perguntando, o que será isso? Pois bem, trata-se de um instrumento 
bem simples, o qual nos ajudará a organizar e a acompanhar nossos parceiros na 
geração de oportunidades de reinserção social. Vamos iniciá-la! 

Liste para nós instituições, comércios, ONGs, associações etc. que você 
acredita que podem nos apoiar, seja ofertando vagas para capacitação profissio-
nal, retornos aos estudos etc.

Nome:

E-mail:

Tel.:

Nome:

E-mail:

Tel.:
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Nome:

E-mail:

Tel.:

Nome:

E-mail:

Tel.:

Nome:

E-mail:

Tel.:

Nome:

E-mail:

Tel.:

Nome:

E-mail:

Tel.:

Data:

Local:
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3a Oficina de Capacitação em monitoramen-
to e avaliação

Descreva para nós o que absorveu nesses 3 (três) encontros sobre moni-
toramento e avaliação e se conseguiu aplicar essa metodologia em algum espaço 
de atuação. Caso sim, liste em que área e/ou programa.

Data:

Local:

Visita aos Municípios para apoiar as ações 
de reinserção social

Olha nós aqui outra vez! Lembra-se da nossa visita para iniciarmos as 
parcerias com a comunidade e gerarmos oportunidades aos nossos usuários de 
reinserção social?! Pois é, conte aí como anda esse desafio! 

Lembrando que vocês também contarão com apoio pedagógico de duas 
cartilhas, uma abordando ações de prevenção e outra com sugestões de ações re-
lacionadas à reinserção social!
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Quais instituições permanecem parceiras, que oportunidades elas conse-
guiram gerar? 

Nome:

E-mail:

Tel.:

Ação:

Nome:

E-mail:

Tel.:

Ação:

Nome:

E-mail:

Tel.:

Ação:

Nome:

E-mail:

Tel.:

Ação:
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E, após listar isso, nos ajudem a perceber as dificuldades que nos impe-
diram de firmar essas parcerias. Conte-nos o que identificou como dificuldade:

Data:

Local:
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4a Capacitação em monitoramento e avaliação

Cole aqui uma foto desse quarto encontro

Data:

Local:
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Visita de repactuação do projeto

Vocês devem estar se perguntando o que será isso? Pois bem, passada a 
eleição municipal, atenção pessoal! É um momento crucial para o andamento das 
atividades do nosso projeto. Alguns de vocês podem estar iniciando uma nova 
gestão, por isso, contamos com seu apoio para fortalecer nossos objetivos! Sendo 
assim, vamos repassar juntos aos novos gestores tudo o que pensamos em exe-
cutar e o que já executamos!

Cole aqui uma foto da sua atual equipe, 
incluindo seu/sua secretária/o municipal

Data:

Local:



5a Capacitação em monitoramento e avaliação

Essa é nossa última capacitação em monitoramento e avaliação. Caminha-
mos muito até aqui e gostaríamos de ler uma história sobre a aplicação de seus 
aprendizados nesse tema! Conte-nos algo sobre o que aprendeu!

Data:

Local:
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Oficina de atualização e avaliação do mapea-
mento da rede

Reta final, pessoal! Vamos verificar se a nossa rede de atenção ao usuário 
de drogas se consolidou e expandiu!! 

Cole aqui uma foto da oficina de atualização

Data:

Local:



28
Diário do Projeto

Seminário de apresentação dos resultados 
do projeto

Nosso momento de realização, vamos ver o que conquistamos! Foram 3 
(três) anos de muito diálogo, de construção de novas relações e ressignificação de 
outras, momentos de muito aprendizado e de inúmeros desafios! 

Essa atividade será preferencialmente realizada em Brasília, em paralelo 
à Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, mas os resultados do nosso proje-
to também serão socializados nas demais atividades da CNM, como em semi-
nários regionais.

Para que o nosso seminário final seja propositivo e aproxime os demais 
gestores dos Municípios brasileiros desse tema, pensamos em apresentar, além 
dos resultados, o processo de desenvolvimento das nossas atividades por meio 
de casos reais, por isso, precisamos da sua colaboração.

Socialize conosco um caso que acompanhou durante o projeto, que tenha 
obtido êxito ou não na reinserção desse usuário. Use nomes fictícios e conte-nos 
quais foram as situações que se apresentaram como problema e também as que 
foram de sucesso, bem como as áreas envolvidas e as atividades que realizaram.

Anotações gerais sobre o projeto:
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Caros colegas, foi uma longa caminhada, mas finalmente chegamos ao 
seu “final”!!! No decorrer desses 3 anos, interagimos, aprendemos e ensinamos!! 
PARABÉNS a todos(as) pelo empenho e desempenho demonstrado!!!

Os momentos em que passamos juntos nesses meses servirão para que o 
processo de integração multidisciplinar seja continuado. Sabemos que as dificul-
dades foram muitas, mas que conseguimos, juntos(as), alcançar melhorias, tanto 
como pessoas, como profissionais. 

Esperamos que vocês tenham aproveitado ao máximo esse tempo para 
ampliar os conhecimentos, e que, em um futuro próximo, colham os frutos des-
se aprendizado. 

“Feliz aquele que transfere o que 
sabe e aprende o que ensina”. 

Cora Coralina
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