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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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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.
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 na iniciativa, bem
como Carnaúba dos Dantas/RN, e agora 14 cidades compõem essa parceria.
Como forma de registrar e disponibilizar aos gestores e técnicos municipais uma
memória de suas ações e trajetória na execução do projeto, a CNM apresenta a publicação em questão, que conta com os principais produtos elaborados pelo Município de
Damião/PB durante a execução do Projeto Reinserir.
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1. O projeto
Reinserir

Resultados

13

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 destas 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, articulando demandas com os grupos de trabalho.

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.

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
▶ 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
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2. Município de
Damião/PB

Entre os anos de 1860 e 1870 era a época em que alguns retirantes, fugindo da seca
no sertão paraibano, se deslocavam para a região do brejo. Porém, entre os menos favorecidos, também vinham pessoas com poder aquisitivo maior, bem como os Senhores
Cosme e Damião que chegaram nesta época trazendo consigo um rebanho de animais.
O Senhor Cosme construiu uma cabana onde hoje se denomina Sítio Olho D’água.
É possível ainda encontrar um morro denominado “Serrote do Cosme” e “Capoeira do
Cosme”, pois foi justamente nesse local que ele realizou sua primeira plantação. O seu
irmão foi um pouco mais adiante, precisamente às margens de uma lagoa que hoje é
conhecida como “Lagoa de Nico”, onde também ergueu uma cabana. Ele era casado e
sua família era bastante acolhedora, pois quem os visitava tinha o prazer de ali retornar.
Nos finais de semana e feriados sua casa era bastante visitada por pessoas que buscavam
algum tipo de suprimento alimentar. Quando algumas pessoas se encontravam no meio
do caminho, uma perguntava para a outra: “Donde tu vem”? A outra respondia: “Vem lá
de Damião”. Portanto, até os dias de hoje, se alguém encontra outra pessoa nas proximidades da cidade e pergunta: “De onde você vem?”, certamente essa pessoa vai responder:
“Venho lá de Damião”. Isso virou hábito e, consequentemente, o nome da Cidade.
A emancipação só veio ocorrer após muitos anos, no dia 29 de abril de 1994, sendo sua instalação no dia 1º de janeiro de 1997. A população total do Município era de
19.946 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000).
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3. Grupo de
Trabalho Local
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Para que o projeto obtivesse sucesso, planejou-se uma estrutura de trabalho que
colocasse lado a lado sociedade civil e gestores locais: é o que chamamos de Grupos de
Trabalho Local (GTL).
Cada Município conta com um GT composto por 5 pessoas, de modo que os integrantes sejam: um (1) da área da educação, um (1) da saúde, um (1) da assistência social
e dois (2) da sociedade civil.
Tal estratégia pôde contribuir para fortalecer o diálogo entre comunidade e governo local, modificando sua dinâmica como cidadãos e gestores, compreendendo juntos
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 dos mesmos.
Essa proposta de metodologia participativa nas ações do projeto pôde contribuir
para a capacitação das autoridades locais e da sociedade civil, para desenvolver ações de
enfrentamento ao consumo de drogas e sua circulação, bem como para a melhoria da
oferta de políticas públicas municipais de saúde e proteção social.
O grupo de trabalho de Damião/PB:
Nome
Marinez Costa Casado
Luciano Ferreira da Silva
Rogério Rodrigues de Souza Freire
Francisca Ivania Silva Medeiros
Maria Lucicleide Melo Sales

Resultados

Área de atuação
Secretaria de Saúde
Sociedade Civil
Secretaria de Assistência Social
Secretaria de Educação
Igreja Católica
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4. Rede municipal de
atenção ao dependente
químico

Para fortalecer o trabalho intersetorial é
fundamental identificar os serviços que compõem a rede do Município. No caso de Damião/PB, foram identificados a partir do mapeamento realizado por meio de oficina que, em
seguida, foi transformado em um folder para
que pudesse ser distribuído à comunidade.
Destacam-se os seguintes equipamentos:

Apresentação
Este guia apresenta os principais serviços
de saúde, assistência social, educação e
rede de apoio à comunidade, no sentido
de assegurar direitos sociais. Essa rede
busca promover o resgate da família,
potencializando sua capacidade de proteção
aos seus membros. As
iniciativas das instituições
visam fortalecer a
autoestima dos
indivíduos, oferecendo
acesso a direitos
socioassistenciais,
estimulando o
protagonismo e a
participação social.

Agente Local na Paraíba:
E-mail: poliana.nobrega@cnm.org.br
Brasília:
Tel: (61) 2101-6607
E-mail: projeto.reinserir@cnm.org.br

Integrando a rede de

DAMIÃO/PB

Observatório do crack:
Tel: (61) 2101- 6000
E-mail: observatorio@cnm.org.br

Dados do Município
DAMIÃO/PB
Data de Instalação: 01/01/1997
Gentílico: damiãoense
População*: 5,246 habitantes
Área: 185,69 km²
Densidade Demográfica: 27,69 hab/km²
IDH**: 0,521
LOCALIZAÇÃO
Mesorregião: Agreste Paraibano
Microrregião: Curimataú Ocidental
Distância da Capital: 129,94 km

facebook.com/reinserir
instagram.com/reinserir
www.reinserir.cnm.org.br

Esta publicação é uma realização da CNM com o apoio da
Delegação da União Europeia no Brasil. O conteúdo desta
obra é de responsabilidade única da CNM e não reflete
necessariamente a visão da União Europeia.

Projeto financiado pela
União Europeia

Projeto executado
pela CNM

Área da Saúde
Secretaria de Saúde
Endereço: Rua Manoel Inácio da Silva
Unidades Básicas de Saúde - UBS
Endereço: Rua Manoel Inácio da Silva
Telefone: (83) 6535-1062
E-mail: smsdamiaopb@gmail.com
Serviços/projetos/grupos: Serviços básicos de saúde
Objetivo do equipamento: Proteção Básica
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
Endereço: Rua Firme Delgídio
Telefone: (83) 6535-1062
E-mail: smsdamiaopb@gmail.com
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Área da Assistência Social
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Telefone: (83) 6535-1046
E-mail: smasdamiao@gmail.com
Geração de Emprego e Renda
Sala Microempreendedor Individual
Endereço: Rua Manoel Honorato da Costa
Telefone: (83) 6535-1013
E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com
Área da Educação
Escola Professor Nino, ensino fundamental
Endereço: Rua São José
Escola Alexandre Diniz, ensino Infantil
Endereço: Rua Manoel H. Da Costa
Escola Estadual José Marques de Melo, ensino médio
Endereço: Rua Ronildo Fernandes
Creche Municipal
Endereço: Rua Presidente João Pessoa
Escola Infantil
Endereço: Rua Sebastião Martins Casaso
Conselhos Municipais
Conselho Municipal de Assistência social
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal de Esporte e Cultura
Endereço: Rua Manoel Honorato da Costa
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Conselho Tutelar
Endereço: Rua Presidente João Pessoa

Serviços de Referência
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS - Barra de Santa Rosa
Endereço: Rua João Batista Leite - Bairro Tancredo Neves
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS – Barra de Santa Rosa
Endereço: Rua Severino Matias de Almeida, s/nº (antigo italiano)
Hospital de referência: Hospital Regional de Picuí
Endereço: Rua Francisco Pereira Gomes, 15, Picuí-PB
Lideranças religiosas:
Igreja Católica
Endereço: Rua Manoel Inácio da Silva
Igreja Assembleia de Deus
Endereço: Rua Manoel Inácio da Silva
Igreja Adventista
Endereço: Rua José Xavier de Lima
Igreja Madureira
Endereço: Rua Projetada
Igreja Batista
Endereço: Rua São Luiz

20

Resultados

5. Diagnóstico municipal:
principais informações

O objetivo desse Diagnóstico foi apresentar o
DIAGNÓ
perfil de cada cidade em relação ao consumo e cirSTICO D
O MUNIC
ÍPIO
DAMIÃO
/PB
culação 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, idade, local de
consumo e local de aquisição, contemplando espaços urbanos e rurais.
Com o intuito de conhecer a realidade do
uso de drogas psicotrópicas no Município de Damião/PB, e com isso possuir instrumentos para
implantar programas de prevenção desse consumo, foi feito um levantamento estatístico em
duas etapas. No primeiro momento participaram 568 estudantes de Ensino Fundamental II, Médio e Turmas
Especiais da rede pública municipal e estadual. Na segunda etapa participaram os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município.
Projeto ex
ecutado
pela CN
M

Estudantes de Ensino Fundamental II, Médio e Turmas Especiais
da rede pública municipal e estadual

Com relação aos dados levantados entre os 568 alunos participantes, a primeira
frequência de uso a ser analisada foi se o aluno já usou alguma vez na vida drogas como
solventes ou inalantes, maconha, cocaína ou energético com álcool. Nessa situação, de
acordo com os dados, é verificado que a frequência de uso de drogas psicotrópicas por
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tipo de droga e por modalidades de ensino na primeira frequência de uso é a seguinte:
37,1% já consumiram álcool alguma vez na vida e 16,7% já consumiram outras drogas
como maconha, solventes, cocaína, crack, êxtase, heroína ou energético com álcool.
O uso na vida de energético com álcool foi indicado por 12,3% dos estudantes
pesquisados. Dos usuários de álcool, 64,3% estão nas Turmas Especiais e dos usuários
de outras drogas, 33,9% também estão em Turmas Especiais. Na segunda frequência,
19,4% usaram álcool e 4,9% outras drogas no ano referência da pesquisa. Dos usuários
de álcool, 25,6% estão no Ensino Médio e dos usuários de outras drogas, 8,9% estão em
Turmas Especiais.
Tipo de Drogas
Solventes/Inalantes
Maconha
Cocaína
Crack
Êxtase
Heroína
Energético com
Álcool
Qualquer Droga(1)
Tabaco
Álcool
Número de Alunos

F

Uso na vida (%)(2)
M
TE
TO

F

Uso no ano (%)(3)
M
TE
TO

F

Uso no mês (%)(4)
M
TE
TO

5,7

5,6

7,1

5,8

4,8

2,2

–

3,5

3,3

1,1

–

2,3

3,0
0,3
0,9
–
–

1,1
–
–
–
–

3,6
7,1
–
1,8
1,8

2,5
0,9
0,5
0,2
0,2

2,7
0,3
0,9
–
–

–
–
–
–
–

3,6
7,1
–
1,8
–

1,9
0,9
0,5
0,2
–

1,2
0,3
0,6
–
–

–
–
–
–
–

–
3,6
–
–
–

0,7
0,5
0,4
–
–

5,7

18,3

32,1

12,3

–

–

–

–

–

–

–

–

11,1
11,7
24,4
332

21,7
10,6
52,2
180

33,9
26,8
64,3
56

16,7
12,9
37,1
568

5,7
9,3
15,7
332

2,2
6,7
25,6
180

8,9
17,9
21,4
56

4,9
9,3
19,4
568

4,2
4,8
8,7
332

1,1
4,4
10,0
180

3,6
12,5
17,9
56

3,2
5,5
10,0
568

Nota: F – Ensino Fundamental II; M – Ensino Médio; TE – Turmas Especiais; TO – Total.
(1) Excluído álcool e tabaco.
(2) Solventes/Inalantes, Maconha, Cocaína, Crack, Êxtase, Heroína, Energético com Álcool.
(3) Solventes/Inalantes, Maconha, Cocaína, Crack, Êxtase.
(4) Solventes/Inalantes, Maconha, Cocaína, Crack.

O diagnóstico também apresenta que do total de estudantes, 85,4% já receberam
informações sobre drogas através de amigos, 51,9% através da escola e 28,5% através
da família. Destaca-se ainda que 38,2% nunca receberam informações educativas sobre
drogas. Dos alunos que receberam alguma informação através de amigos, 90,4% estão
no Ensino Fundamental II, dos que receberam informações pela família, 38,9% estão no
Ensino Médio, daquelas que receberam informações através da escola, 73,3% estão também no Ensino Médio e daqueles que não receberam informações sobre drogas, 48,8%
estão no Ensino Fundamental II.
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Você já recebeu informações
educativas sobre drogas?
Não

Modalidade de Ensino (%)
Turmas
Fundamental II
Médio
Especiais
48,8
18,3
39,3

Total (%)
38,2

Sim, através de amigos

90,4

77,8

80,4

85,4

Sim, na minha escola

40,4

73,3

51,8

51,9

Sim, na minha família

22,6

38,9

30,4

28,5

Sim, através de televisão ou rádio

11,4

27,2

23,2

17,6

Sim, através de internet

9,6

22,2

19,6

14,6

Sim, na minha igreja ou grupo
religioso

8,7

16,7

10,7

11,4

Sim, através de livros ou revistas

5,1

12,8

8,9

7,9

Nota: Questão de múltipla resposta. 568 casos válidos dentre 568 respondentes.

No tocante às indicações de fontes para acesso a informações sobre drogas, observou-se que se o aluno quisesse procurar alguma informação sobre drogas, 47,2% não
procurariam informação alguma, 21% conversariam com alguém da família e 17,8%
procurariam informações na internet. Dos que não procurariam informação alguma,
59,3% estão no Ensino Fundamental. Daqueles que procurariam alguém da família,
27,2% estão no Ensino Médio e dos que procurariam informações na internet, 31,7%
estão também no Ensino Médio.
Se você quisesse procurar alguma
Modalidade de Ensino (%)
informação sobre drogas, o que
Turmas
Fundamental II
Médio
você faria?
Especiais

Total (%)

Nada

59,3

25,0

46,4

47,2

Conversaria com alguém da minha
família

17,2

27,2

23,2

21,0

Procuraria informações na internet

11,1

31,7

12,5

17,8

14,2

20,0

16,1

16,2

9,9

18,9

16,1

13,4

4,8

11,7

5,4

7,0

2,4

8,9

5,4

4,8

3,3

3,9

1,8

3,3

Conversaria com algum professor
ou funcionário da minha escola
Conversaria com algum profissional de saúde
Conversaria com amigos
Conversaria com alguém da minha
igreja ou grupo religioso
Procuraria informações em livros
ou revistas

Nota: Questão de múltipla resposta. 568 casos válidos dentre 568 respondentes.
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Em relação ao perfil do consumo de álcool para aqueles estudantes que afirmaram
ter experimentado alguma bebida alcoólica, desses estudantes, 37,4% costumam tomar
bebida alcoólica em casa de amigos ou conhecidos e 33,2% costumam tomar bebida alcoólica em bares, danceterias ou festas. Dos que consomem bebida alcoólica na casa de
amigos, 39,4% estão no Ensino Médio e dos que consumiam em bares, 38,9% estão em
Turmas Especiais. Já sobre o local onde se adquire a bebida alcoólica, 28,4% responderam que conseguiam em casas de amigos ou conhecidos. Desses, 31,9% estão no Ensino
Médio. Destaca-se ainda que 57,3% dos estudantes pesquisados já compraram pessoalmente uma bebida alcoólica e, desses, 83,3% estão no Ensino Médio.
Modalidade de Ensino (%)
Turmas
Médio
Especiais
Qual o local em que você costuma tomar bebida alcoólica?(1)
Itens

Total (%)

Fundamental II

Casa de amigos/conhecidos

34,6

39,4

38,9

37,4

Bares/danceterias/boates/festas

32,1

31,9

38,9

33,2

Casas de parentes

24,7

35,1

16,7

28,0

Em casa

25,9

22,3

41,7

27,0

Qual o local em que você consegue a bebida alcoólica que toma? (1)
Casa de amigos/conhecidos

27,2

31,9

22,2

28,4

Bares/danceterias/boates/festas

23,5

22,3

22,2

22,7

6,2

31,9

25,0

20,9

Compra pessoalmente no comércio

Casas de parentes

11,1

16,0

38,9

18,0

Em casa

28,4

9,6

2,8

15,6

9,9

17,0

2,8

11,8

13,6

6,4

–

8,1

Pede/ganha de outras pessoas
Pede para outra pessoa comprar

Você já comprou pessoalmente alguma bebida alcoólica (mesmo que não tenha sido pra você)?
Não

49,4

42,6

16,7

40,8

Sim

46,9

56,4

83,3

57,3

100,0

100,0

Já tentei, mas não consegui
Total

3,7

1,1

100,0

100,0

1,9

(1) Questão de múltipla resposta. 211 casos válidos dentre 211 respondentes.
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Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Com relação aos dados obtidos por meio dos ACSs, o diagnóstico analisou os dados referentes a 651 usuários de drogas identificados, onde 487 estão localizados na área
urbana e 164 na área rural. Do total de usuários, 74,8% são homens. As mulheres têm
uma menor participação tanto na área urbana quanto na área rural. No entanto, na área
rural, essa participação é cerca de 25,6% maior que na urbana.
Uma condição relevante a ser analisada é a atividade atual exercida pelos usuários
(se estudam, trabalham, estão desempregados ou aposentados). Nessas circunstâncias,
observa-se que 66,7% exercem atividades de agricultor, 8,4% são do lar, 0,6% está desempregado e 6,9% são aposentados. Já na área rural, mais de 63% exercem atividades de
agricultor e 8,7% são aposentados. Já na área urbana, os usuários exercem outros tipos de
atividades, como autônomo (4,2%), aposentados (4,6%) e do lar (4,6%). Porém, a maior
participação, 71,1%, indica que a maior parte dos usuários urbanos exerce atividade de
agricultores.
De acordo com o diagnóstico, grande parte dos usuários consome cigarros e/ou
bebida alcoólica (48,7% e 63,1%, respectivamente). Em relação à localização dos usuários, a bebida alcoólica é mais consumida na área urbana, 68%, do que na área rural,
59,4%, assim como o cigarro é mais consumido na área urbana, 60,6%, do que na área
rural, 39,5%.

Droga(1)
Total do Município
Bebida alcoólica
Cigarro
Bebida alcoólica misturada com energético
Maconha
Cocaína
Crack
Éter
Número de usuários
Urbano
Bebida alcoólica
Cigarro
Maconha

Resultados

Gênero
Masculino
Feminino
n
%
n
%

Total
n

%

350
213

71,9
43,7

61
104

37,2
63,4

411
317

63,1
48,7

62

12,7

31

18,9

93

14,3

17
9
3
–
487

3,5
1,8
0,6
–
74,8

5
0
–
1
164

3,0
0,0
–
0,3
25,2

22
9
3
1
651

3,4
1,4
0,5
0,2
100,0

165
116
16

77,1
54,2
7,5

28
56
5

40,0
80,0
7,1

193
172
21

68,0
60,6
7,4
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Bebida alcoólica misturada com energético
Número de usuários
Rural
Bebida alcoólica
Cigarro
Bebida alcoólica misturada com energético
Cocaína
Crack
Maconha
Éter
Número de usuários

1

0,5

1

1,4

2

0,7

214

75,4

70

24,6

284

100,0

185
97

67,8
35,5

33
48

35,1
51,1

218
145

59,4
39,5

61

22,3

30

31,9

91

24,8

9
3
1
–
273

3,3
1,1
0,4
–
74,4

–
–
–
1
94

–
–
–
1,1
25,6

9
3
1
1
367

2,5
0,8
0,3
0,3
100,0

(1) Questão de múltipla escolha. O ACS poderia registrar uma ou mais drogas para um mesmo usuário.

Em termos de gênero, tanto os homens quanto as mulheres consomem mais cigarros e bebidas alcoólicas do que outras drogas, como a maconha e o crack. No entanto,
as mulheres consomem mais cigarros, 63,4%, do que os homens, 43,7%. Os homens consomem mais bebidas alcoólicas, 71,9%, do que as mulheres, 37,2%. Esse comportamento
é o mesmo tanto para as áreas rurais quanto para as áreas urbanas
Com relação a drogas como maconha, crack e cocaína, dos usuários identificados, 3,4% consomem maconha e 1,4% consome cocaína. Dos usuários de maconha, os
homens têm uma maior participação em relação às mulheres, 3,5% e 3%, respectivamente. Já com relação à cocaína, o uso é por parte dos homens. Entre o meio urbano e
rural, a maconha está mais presente nas áreas urbanas com um consumo maior entre os
homens, 7,5%. Já o crack e a cocaína foram encontrados principalmente na área rural,
sendo consumidos apenas pelos homens.
Para apresentação dos dados completos do diagnóstico foi realizado um seminário, com a entrega de uma cartilha aos integrantes do grupos de trabalho e gestores municipais, bem como aos participantes da pesquisa, com todas as informações coletadas.
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6. Plano de ação com
foco nos resultados
do projeto
O plano de ação é um instrumento estratégico para relacionar os objetivos do
projeto com as perspectivas do grupo de trabalho em relação à temática, pois podem
planejar suas próprias atividades e assim complementar a proposta do projeto.

DAMIÃO/PB

PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO

Problema

Resultado a ser
atingido

Ações Concretas

Cronograma

Responsáveis

Quais problemas identificados pelo GTL dificultam
atingir o objetivo acima?

O que se quer atingir
nesse plano de ação
para ajudar a resolver
os problemas?

Quais ações serão
realizadas para chegar
aos resultados que esse
plano de ação quer
atingir?

Quando será
realizada cada
ação?

Quem serão os responsáveis por cada ação?

Falta de capacitação para
profissionais da Educação

Conhecimento atualizado sobre a Política
de combate a drogas e
da inserção do Projeto
Reinserir

- Fortalecimento do
trabalho e legalização
do comitê
Comitê de Drogas do Município está desarticulado

Resultados

- Difusão do trabalho
desenvolvido pelo
comitê

- Entrega do diagnóstico
à Equipe Pedagógica
- Formação para a
Equipe Pedagógica
sobre o diagnóstico do
Município

Reunião com os membros e conhecimento da
documentação existente

Julho/2017

GT
Reinserir

GT
Abril/2017

Comitê
COMAD
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Falta de divulgação e
desarticulação em rede

- Conhecimento dos
serviços ofertados
no Município a toda
população
- Melhoria de acesso
aos serviços

- Utilização dos meios
de comunicação e
meios sociais
- Distribuição de folders
com informações pertinentes dos serviços
locais referenciados

GT
Janeiro a Dezembro/2017

Junto às Secretarias de
Saúde, Educação e Assistência Social

Problema

Resultado a ser atingido

Ações

Cronograma

Responsáveis

Quais problemas identificados pelo GTL dificultam
atingir o objetivo acima?

O que se quer atingir
nesse plano de ação
para ajudar a resolver
os problemas?

Quais ações serão
realizadas para chegar
aos resultados que
esse plano de ação
quer atingir?

Quando será
realizada cada
ação?

Quem serão os responsáveis por cada ação?

Maio/2017

GT

- Realização do I
Fórum Sobre Drogas
do Município (Mobilizar
a rede junto à sociedade civil para estarem
presentes neste fórum)
- Palestras

(Possível data:
24/05/2017)

Reinserir – Apoio CNM

Fevereiro

GT

- Mobilizações e panfletagens

Maio

CMDCA

Maio

Conselho Tutelar

Pouca difusão e divulgação do Projeto Reinserir
no Município

Venda de bebidas a
menores de 18 anos em
bares e comércios

- Ampliar o conhecimento local do projeto
- Divulgar ações e
resultados alcançados

- Conscientização dos
comerciantes
- Diminuição do
acesso de bebida aos
menores

Divulgação do diagnóstico

- Uso dos meios de
comunicação e redes
sociais

Governo Municipal

Maio

- Visitas aos espaços
públicos e privados

As principais atividades realizadas do Plano de ação de Damião/PB foram:
•
Entrega do diagnóstico à equipe pedagógica do Município e toda a rede do
Município para planejamento de ações conjuntas;
• Reuniões com a rede local e criação 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
• Reinserção socioeconômica de um usuário de álcool, através de um apoio do
prefeito.
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7. Campanha Reinserir
para Transformar

Resultados
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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 Câmaras Municipais.
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.

Leis de fomento à Reinserção Social:

Com o objetivo de fortalecer e dar segmento ao alcance dos resultados esperados
do projeto e para dar subsídio político aos grupos de trabalho, 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.
LEI DE INCENTIVO GERAÇÃO DE EMPREGO - Lei Municipal n°__________
Institui o Programa Municipal de Geração de Empregos para Dependentes Químicos em Recuperação.
LEI DE INCENTIVO - Lei Municipal 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.

O Selo Reinserir

O ponto alto da campanha foi a entrega dos selos PARCEIRO e AMIGO do
Reinserir para os comerciantes que apoiassem a reinserção, que se comprometessem a
não vender bebida alcoólica para menores ou que tivessem casos de reinserção; para as
instituições públicas com casos de reinserção monitorados; e para os Municípios que
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aprovaram leis de incentivo à reinserção.
Foi realizado junto ao GT de Damião/PB:
• 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
• Realização de audiência pública para entrega de leis de reinserção social
• Entrega de selos aos parceiros envolvidos no
processo

Resultados

Atividades em
Damião/PB:
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8. Principais atividades

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.
Os eventos que ganharam destaque nesse processo de formação foram:
• Seminário Biopsicossocial em Picuí-PB
• Oficina sobre trabalho em Rede em Pedra Lavrada-PB
• Oficina de mapeamento
• Oficinas de monitoramento e avaliação
• Seminários para apresentação dos diagnósticos
municipais
• Oficina para criação e fortalecimento de grupos
de tabagistas, Alcoólicos Anônimos e Proerd
• Oficina para a criação de Conselhos Municipais
de Políticas sobre Drogas em Cubati-PB
• Oficina “Formação dos novos grupos de trabalho” para a troca de gestão nos Municípios realizada em Cuité-PB

32

Resultados

•
•
•

•

•
•
•
•

Seminário sobre Redução de Danos e Tratamento
Comunitário em Picuí-PB
Oficina sobre a criação dos Fundos da Infância e Adolescência - FIA
Oficina sobre fatores de risco e proteção
na Dependência Química em São Vicente do Seridó-PB
Oficina sobre Acolhimento e Trabalho Social junto às famílias em Carnaúba dos Dantas-RN
Oficina Dependência Química e suas especificidades em Picuí-PB
Oficina sobre Terapia Comunitária em Cuité-PB
Oficina sobre criação de Narcóticos Anônimos
Oficina sobre trabalho em rede e direitos
humanos

Resultados
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9. 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.
Um dos principais desafios encontrados nesse processo foi convocar a sociedade para
atuar e refletir sobre a dependência química, desmistificando preconceitos e ideias de que usuários de drogas não têm potencial para conseguir superar seus problemas e vivenciar uma história de superação. Tendo em vista que a problemática de drogas perpassa por situações de
preconceito e discriminação foi de fundamental importância que os participantes do projeto
pudessem engajar-se em um trabalho de divulgação nas rádios e redes sociais dos Municípios.
Nesses momentos era possível transmitir a mensagem do Projeto Reinserir, uma mensagem
que fala sobre a importância de recomeçar.
A mudança social é um processo, requer determinação, trabalho conjunto e um compromisso social. Cada Município que fez parte obteve resultados satisfatórios, e está apenas começando a traçar seus caminhos sob uma nova perspectiva. Tal caminho vai ao encontro a uma
sociedade mais igualitária, cabendo a todos nós sermos responsáveis por essa transformação.
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Projeto financiado
pela União Europeia

Projeto executado
pela CNM

