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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
Nova Floresta/PB durante a execução do Projeto Reinserir.
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1. O projeto
Reinserir
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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
Nova Floresta/PB

O Município de Nova Floresta surgiu por volta de 1870 no Sítio Estrondo. O primeiro morador do Sítio Estrondo foi o Sr. Cecílio Ferreira de Araújo, sogro dos Senhores: Manuel Ramos Dantas (mais conhecido como Manuel Cazuza), Sandoval Sabino de
Araújo e Luiz Sabino. O Sr. Cecílio era o proprietário das terras do Estrondo e da casa
de farinha pertencente ao Município de Cuité-PB. Em 1927 chegou ao local o Sr. Benedito Marinho da Costa que se estabeleceu com um pequeno comércio. A partir daí o
pequeno povoado tomou vulto. Já em 1930, o Sr. Benedito Marinho transferiu parte dos
seus negócios para Felinto Florentino de Azevedo, que adquiriu muitas terras na região.
Em 1936, Felinto Florentino de Azevedo (23 de agosto de 1881-1962), que chegara à
localidade em 1934, doou o terreno para a construção da Capela de São Severino Bispo
e construiu inúmeras residências, facilitando as condições de crescimento.
Após dois anos, realizava-se a primeira feira-livre do povoamento, que ainda hoje
se faz com grande movimento, em um domingo de 1938. Com o passar dos tempos,
o lugarejo foi crescendo e ganhando espaços culturais como o Nova Floresta Clube, o
prédio público mais antigo da cidade, em 1951. No ano seguinte, foi inaugurada a Amplificadora Muirapiranga pelo jovem Menézio Dantas. Em consequência do crescimento
urbano, populacional e cultural da então vila de Nova Floresta, em 29 de março de 1955
foi elevada à categoria de distrito pertencente a Cuité. Por volta de 1959, Nova Floresta
já contava com um clube, uma escola pública, um serviço de radiodifusora, o cartório
de registro civil e a economia girava em torno do pequeno comércio e da agricultura
de subsistência e da cultura do sisal, destacando-se a atuação da família Lima, principalmente de Irineu Ferreira de Lima e, posteriormente, Sebastião Clementino de Lima,
fazendeiros que deram origem à plantação de agave na região, elevando a cidade à condição de maior produtora da fibra no Brasil. Na política, tinha Benedito Marinho da
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Costa como seu representante na Câmara de Cuité. Esses fatores contribuíram para sua
elevação a Município.
A emancipação política de Nova Floresta foi em 1959. O pedido foi atendido e em
30 de abril de 1959 ocorreu a elevação do Distrito à categoria de cidade através da Lei
n° 2.077. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano
de 2010 sua população era de 10.533 habitantes. Área territorial de 59 km². Tornou-se
nacionalmente conhecida como a terra da abóbora gigante.
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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 até 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 Nova Floresta/PB:
Nome
Eliene Maria da Silva
Marcos Antônio Celestino Vieira
Jaécio Junior
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Área de atuação
Secretaria de Ação Social
Conselho Tutelar
Secretaria Municipal de Assistência
Social

Resultados

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 Nova Floresta, 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:
Área da Saúde
Programa Saúde da Família – PSF 1
Endereço: Rua Menésio Dantas, Centro
Programa Saúde da Família – PSF 2
Endereço: Rua Sete de Setembro, 10, Centro

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

Integrando a rede de

NOVA FLORESTA/PB

Brasília:
Tel: (61) 2101-6607
E-mail: projeto.reinserir@cnm.org.br
Observatório do crack:
Tel: (61) 2101- 6000
E-mail: observatorio@cnm.org.br

Dados do Município
NOVA FLORESTA/PB
Data de Instalação: 30/04/1959
Gentílico: nova-florestense
População*: 10,650 habitantes
Área: 47,38 km²
Densidade Demográfica: 225,02 hab/km²
IDH**: 0,601
LOCALIZAÇÃO
Mesorregião: Agreste Paraibano
Microrregião: Curimataú Ocidental
Distância da Capital: 165,05 km
Altitude: 666,00 m

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.

Programa Saúde da Família – PSF 3
Endereço: Rua Elpídio Sabino, s/nº, Bairro Francisco Estevão

Projeto financiado pela
União Europeia

Projeto executado
pela CNM

Programa Saúde da Família – PSF 4
Endereço: Rua Trinta e Um de Março, s/nº, Bairro Maria Faustino
Programa Saúde da Família – PSF 5
Endereço: Rua João Pessoa, s/nº, Centro
Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF
Endereço: Rua José Batista, s/nº, Centro
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Hospital Nossa Senhora das Graças
Endereço: Rua João Pessoa, s/nº, Centro
Área da Assistência Social
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Endereço: Rua Pedro Gondim, 559
Telefone: (83) 3374-1249
E-mail: crasnovafloresta@gmail.com
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Endereço: Rua Pedro Gondim, s/nº
Geração de Emprego e Renda
Casa do Microempreendedor Individual
Endereço: Rua José Palmeira, s/nº
Área da Educação
Escola Municipal Ensino Fundamental I - Senador Rui Carneiro
Escola Municipal Ensino Fundamental I - Delane Santos
Escola Municipal Ensino Fundamental I - Mª Elenilda Batista Dantas
Escola Municipal Ensino Fundamental I - Julieta de Lima e Costa
Escola Municipal Ensino Fundamental I - Professor Luiz Alves Duarte (Zona Rural)
Escola Municipal Ensino Fundamental II - José Rolderick de Oliveira
Escola Municipal Fundamental II - Papa Paulo VI
Escola Estadual Ensino Fundamental I - Benedito Marinho da Costa
Escola Estadual Ensino Fundamental I - Deputado José Pereira
Educação Infantil:
Creche Jerusa Dantas
Creche Adália Bezerra
Conselho Tutelar
Endereço: Rua Benedito Marinho, 627, Centro
Telefone: (83) 3374-1480
E-mail: conselhotutelardenovafloresta@gmail.com
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Sociedade Civil
Alcoólicos Anônimos – AA
Endereço: Rua Santos Dumont, s/nº, próximo ao Canteiro Cheiro Verde
Lideranças religiosas
Igreja Católica
Endereço: Rua Felinto Florentino, 599
Telefone: (83) 3374-1190
E-mail: paroquiasaoseverinobispo@gmail.com
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Endereço: Rua Felinto Florentino, s/nº
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5. Diagnóstico municipal:
principais informações

O objetivo desse Diagnóstico foi apresentar o perfil de
DIAGNÓ
cada cidade em relação ao consumo e circulação de drogas
STICO D
O MUNIC
ÍPIO
NOVA FL
ORESTA
lícitas e ilícitas, trazendo recortes importantes para o plane/PB
jamento 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 Nova Floresta/
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 861 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 fina
pela União nciado
Europeia

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 alunos participantes, no Ensino Fundamental II, os energéticos, os solventes e a maconha apresentaram o maior percentual de alunos que já consumiram substâncias entorpecentes, com 8,4%, 6,9% e 5,7%, respectivamente.
O energético com álcool é a droga mais consumida entre os alunos do Ensino Médio e de
Turmas Especiais, representando 23,5% e 35%, respectivamente.
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Uso na vida (%)(2)
Uso no ano (%)(3)
Uso no mês (%)(4)
F
M
TE
TO
F
M
TE
TO
F
M
TE
TO
Solventes/Inalantes
6,9 10,4 16,5
9,2
4,9
6,0
1,9
4,9
3,7
3,0
–
3,0
Maconha
5,7
9,0 14,6
7,8
3,9
3,7
3,9
3,8
2,4
0,7
1,9
1,9
Cocaína
1,4
1,9
5,8
2,1
0,6
1,5
1,9
1,0
0,4
0,4
1,9
0,6
Crack
1,0
0,4
–
0,7
1,0
0,4
–
0,7
0,4
0,4
–
0,3
Êxtase
–
0,4
–
0,1
–
0,4
–
0,1
–
–
–
–
LSD
0,2
–
1,0
0,2
–
–
–
–
–
–
–
–
Heroína
0,2
–
–
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
Energético com Álcool
8,4 23,5 35,0 16,3
–
–
–
–
–
–
–
–
Qualquer Droga(1)
14,5 28,0 40,8 21,8
7,6
7,5
7,8
7,5
6,1
3,4
3,9
5,0
Tabaco
9,6 12,3 29,1 12,8
5,9
6,7
8,7
6,5
3,3
3,7
3,9
3,5
Álcool
29,4 59,3 68,9 43,4 19,8 23,9 19,4 21,0 10,2
9,3
8,7
9,8
Número de Alunos
490 268 103 861 490 268 103 861 490 268 103 861
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, LSD, Heroína, Energético com Álcool.
(3) Solventes/Inalantes, Maconha, Cocaína, Crack, Êxtase.
(3) Solventes/Inalantes, Maconha, Cocaína, Crack.
Tipo de Drogas

O diagnóstico também apresenta que no Ensino Fundamental II, 34,1% dos alunos
afirmaram não ter recebido orientação a respeito de drogas. Já 54,1% afirmaram ter recebido informações na escola, 42,2% da família, 19,2% em igrejas ou grupos religiosos, 23,1%
em campanhas veiculadas em rádio e TV, 16,5% receberam orientações de amigos e 14,3%
e 14,1% afirmaram ter recebido informações através de internet e revistas, respectivamente.
Você já recebeu informações educativas sobre drogas?

Modalidade de Ensino (%)
Fundamental II

Médio

Turmas
Especiais

Total (%)

Não

34,1

12,7

16,5

25,3

Sim, na minha escola

54,1

75,7

65,0

62,1

Sim, na minha família

42,2

49,6

40,8

44,4

Sim, através de televisão ou rádio

23,1

30,6

31,1

26,4

Sim, na minha igreja ou grupo religioso

19,2

25,7

23,3

21,7

Sim, através de amigos

16,5

23,9

22,3

19,5

Sim, através de internet

14,1

23,9

16,5

17,4

Sim, através de livros ou revistas

14,3

18,7

21,4

16,5

Nota: Questão de múltipla resposta. 861 casos válidos dentre 861 respondentes.

No tocante às indicações de fontes para acesso a informações sobre drogas, observou-se que no Ensino Fundamental II 43,3% disseram não procurar informações educativas sobre
drogas. Já 24,3% afirmaram que conversariam com professores ou outros funcionários de sua
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escola, 29% responderam que procurariam informações com a família, 14,2% procurariam
informações com profissionais de saúde e 12,4% procurariam se informar através da internet.
No Ensino Médio, 32,1% não procurariam informações, 18,7% recorreriam a professores ou
funcionários da escola, 30,6% se informariam na família. A internet como fonte de informação foi citada por 32,1% dos alunos do Ensino Médio. Nas Turmas Especiais, 25,2% dos
alunos afirmaram que procurariam a família para informações sobre drogas e 26,2% através
da internet.
Se você quisesse procurar alguma
informação sobre drogas, o que você
faria?

Modalidade de Ensino (%)
Fundamental II

Turmas
Especiais

Médio

Total (%)

Nada

43,3

32,1

22,3

37,3

Conversaria com alguém da minha
família

29,0

30,6

21,4

28,6

Conversaria com algum professor ou
funcionário da minha escola

24,3

18,7

25,2

22,6

Procuraria informações na internet

16,5

32,1

26,2

22,5

Conversaria com algum profissional de
saúde

12,4

19,4

25,2

16,1

Conversaria com amigos

7,1

14,2

10,7

9,8

Conversaria com alguém da minha
igreja ou grupo religioso

7,3

10,8

14,6

9,3

Procuraria informações em livros ou
revistas

8,0

7,8

5,8

7,7

Nota: Questão de múltipla resposta. 861 casos válidos dentre 861 respondentes.

Em relação ao perfil do consumo de álcool, com exceção do Ensino Médio onde 34,6%
responderam casa de amigos, em todas as modalidades de ensino a maior proporção de consumo dos alunos está nos bares ou danceterias. O consumo entre amigos se verificou em
29,2% dos alunos no Ensino Fundamental II, 34,6% no Ensino Médio e 36,6% nas Turmas
Especiais. Quanto a facilidade para aquisição de bebidas alcoólicas, 26,4% dos alunos do Ensino Fundamental II conseguem bebida em casa e 18,8% conseguem bebidas alcoólicas na casa
de parentes.

Modalidade de Ensino (%)
Itens
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Fundamental II

Médio

Turmas Especiais

Total (%)

Resultados

Qual o local em que você costuma tomar bebida alcoólica?(1)
Bares/danceterias/boates/festas

29,2

55,3

54,9

45,2

Em casa

46,5

27,0

33,8

35,8

Casa de amigos/conhecidos

29,2

34,6

36,6

32,9

Casas de parentes

18,8

14,5

16,9

16,6

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

27,8

30,2

28,2

28,9

Bares/danceterias/boates/festas

17,4

30,8

42,3

27,8

Compra pessoalmente no comércio

11,8

28,9

33,8

23,3

Em casa

26,4

17,0

7,0

18,7

Casas de parentes

18,1

14,5

25,4

17,9

Pede/ganha de outras pessoas

16,0

11,3

4,2

11,8

Pede para outra pessoa comprar

11,8

8,8

4,2

9,1

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

40,3

41,5

19,7

36,9

Sim

59,7

56,6

80,3

62,3

Já tentei, mas não consegui
Total

–

1,9

–

0,8

100,0

100,0

100,0

100,0

(1) Questão de múltipla resposta. 374 casos válidos dentre 374 respondentes.

Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Com relação aos dados obtidos por meio dos ACSs, o diagnóstico identificou 645 usuários de drogas lícitas e ilícitas, onde 392 estão localizados na área urbana e 253 na área rural.
Tanto na zona urbana quanto na zona rural do Município, os agentes identificaram uma maioria de usuários do sexo masculino, com porcentagens de 60,2% e 67,3%, respectivamente.
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 45,7% dos usuários da zona urbana e 90,4% dos usuários da zona rural são agricultores. Em seguida, as atividades com maior porcentagem de usuários são os aposentados, 11,3%
e 3,8%, e os funcionários públicos, 15,9% e 3,6%.
De acordo com o diagnóstico, considerando todos os usuários de droga pesquisados
em todo o Município, no sexo masculino as bebidas alcoólicas têm o maior percentual de
consumo, com 61%, seguido do cigarro, com 56,4% do total de usuários homens. O cigarro
é a droga mais consumida entre as mulheres, com um percentual de consumo de 68,4% das
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usuárias entrevistadas, seguido das bebidas alcoólicas, com 37,9%. Na zona urbana, a bebida
alcoólica também é mais consumida pelos homens e o cigarro pelas mulheres.

Droga(1)

Gênero
Masculino
Feminino
n
%
n
%

Total
n

%

Total do Município
Cigarro
Bebida alcoólica
Maconha
Crack
Bebida alcoólica misturada com energético
Cocaína
Loló/lança
Número de usuários

221
239
50
13
4
3
1
392

56,4
61,0
12,8
3,3
1,0
0,8
0,3
60,8

173
96
11
4
1
1
–
253

68,4
37,9
4,3
1,6
0,4
0,4
–
39,2

394
335
61
17
5
4
1
645

61,1
51,9
9,5
2,6
0,8
0,6
0,2
100,0

Urbano
Cigarro
Bebida alcoólica
Maconha
Crack
Bebida alcoólica misturada com energético
Cocaína
Loló/lança
Número de usuários

195
227
50
13
4
–
1
357

54,6
63,6
14,0
3,6
1,1
–
0,3
60,2

157
95
11
4
1
1
–
236

66,5
40,3
4,7
1,7
0,4
0,4
–
39,8

352
322
61
17
5
1
1
593

59,4
54,3
10,3
2,9
0,8
0,2
0,2
100,0

26
12
3
35

74,3
34,3
8,6
67,3

16
1
–
17

94,1
5,9
–
32,7

42
13
3
52

80,8
25,0
5,8
100,0

Rural
Cigarro
Bebida alcoólica
Cocaína
Número de usuários

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

Com relação a drogas como crack e cocaína, essas apresentaram baixo percentual de
usuários identificados, tanto para os dois gêneros quanto para as duas zonas do Município
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.

Nova Floresta/PB

Indicadores Objetivamente
Verificáveis

Resultados

R1. – Rede local
de atenção aos dependentes quimicos
mapeada e integrada

1.1 – Municípios com redes de assistência social, saúde, educação e apoio
integradas
1.2 – Atualizações do mapa das redes
de assistência social, saúde, educação e
apoio aos Municípios (R1)

Plano de Ação

Ações
- Reunião de Redes para articular
ações
- Apresentar os objetivos do projeto
reinserir e sensibilizar a participação
da Rede

R2 - Parceiros locais
identificados e envolvidos no processo

- Parceiros locais identificados (R2)

2.2 - Parceiros Locais envolvidos no
processo (R2)

- Campanha do Reinserir com folders,
entre outros, no mês de julho

- Definir incentivos possíveis e negociáveis para facilitar a adesão dos
mesmos
- Divulgação especiais dos parceiros

2.3 – Boas práticas municipais voltadas
à reinserção envolvendo usuários e/ou
sociedade civil

Resultados

Rede
GT
Prefeitua

Ok
Realizar anualmente

- Preencher Matriz de Parcerias
1.1

Responsáveis

Casos de usuários reinseridos

Prefeitura Municipal
Rede
GT

Prefeitura Municipal
Rádios
GT
Prefeitura Municipal
CRAS
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Grupo de AA
R3 – Governos locais
e sociedade civil articulados para oferta de
serviços aos dependentes químicos

GT
3.1 – Parcerias entre governos locais e
sociedade civil (R3)

- Fortalecer grupos de AA
- Fortalecer grupos de tabagismo

CRAS
NASF
Serviços de
referência

3.2 – Número de Atendimentos de dependentes químicos nos serviços públicos ofertados por Município (R3)
4.1 – Ações de incentivo à reinserção
socioeconômica efetuadas (R4)

R4 – Governos e parceiros locais, integrados em rede, atuando
na reinserção social

4.2 – Reinserção socioeconômica (R4)

Ingressar jovens em atividades
ocupacionais e grupos como fanfarra,
balé, futebol, música, teatro

Oferecer e disponibilizar vagas de
trabalho a partir das parcerias

- Monitoramento dos casos que estão
sendo reinseridos
- Elaboração de um prontuário integrado

CRAS
Prefeitura municipal
Comércio

GT
REDE

As principais atividades realizadas do Plano de Ação de Nova Floresta/PB foram:
•
•
•
•
•
•
•
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Reuniões da rede socioassistencial
Apresentação do Projeto Reinserir para sensibilizar a rede: Conferência Municipal 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
Fortalecimento do Alcoólicos Anônimos
Apresentação do diagnóstico para a rede

Resultados

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
30
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aprovaram leis de incentivo à reinserção.
Foi realizado junto ao GT de Nova Floresta/PB:

Atividades em
Nova Floresta/PB:

• 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 redes sociais
• Atividades de divulgação do projeto
nas escolas municipais
• Entrega dos Projetos de Lei de incentivo à
reinserção social para o Legislativo Municipal
• Entrega de selos aos parceiros envolvidos no
projeto

Resultados
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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
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•
•
•

•

•
•
•
•

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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