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 “Brasília: a Capital da espe-
rança para os brasileiros que buscam 
a estabilidade fi nanceira”, pode pare-
cer clichê, mas não é. Porém, até 
2018, Brasília estava abando-
nada com ruas esburaca-
das, viaduto desabando, 
pontes malconservadas, 
esgoto “a céu aberto”, 
pessoas vendo suas 
moradias derruba-
das, transporte pú-
blico abarrotado, 
mato alto cobrindo 
as calçadas, hospitais 
lotados e sem médicos, 
entre outras reivindica-
ções. 
  

 Mas tudo muda com a chega-
da do governador Ibaneis Rocha, em 
2019, que nomeia uma equipe compe-

tente de secretários para 
solucionar os vários 

problemas que os 
governos anterio-
res deixaram, in-
clusive um rom-
bo de mais de 
R$ 5 bilhões nos 
cofres públicos. 
Com o desafi o 
pela frente, o 
governador pre-

cisava de um ver-
dadeiro aliado para 

assumir a principal 
Pasta do governo 

e que fosse 

a estabilidade fi nanceira”, pode pare-
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esgoto “a céu aberto”, 
pessoas vendo suas 
moradias derruba-
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2019, que nomeia uma equipe compe-
tente de secretários para 

solucionar os vários 
problemas que os 

governos anterio-
res deixaram, in-
clusive um rom-
bo de mais de 
R$ 5 bilhões nos 
cofres públicos. 
Com o desafi o 
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dadeiro aliado para 

assumir a principal 
Pasta do governo 

e que fosse 

comprometido em promover com 
qualidade aos brasilienses os serviços 
essenciais, como a educação, mobili-
dade, segurança, infraestrutura, em-
pregabilidade e saúde. 
 Sendo assim, nomeou para 
Secretaria de Governo do DF, José 
Humberto, um homem de confi ança 
e de “pulso” fi rme para as tomadas das 
principais decisões, como coordenar 
os projetos, obras e serviços de grande 
impacto à população em integração 
com todas as Secretarias, Empresas e 
Fundações do Governo.
 Ao aceitar o convite, o secre-
tário teve a missão de transformar 
Brasília em uma cidade referência 
para o Brasil, com as principais ações 
estratégicas, tirando do papel  as pro-
messas feitas na campanha de 2018 e 
colocando-as em prática, garantindo 

os direitos de quase 4 milhões de 
habitantes. Enquanto o país parou, 
por conta da pandemia, Brasília 
acelerou nas obras e em progra-
mas sociais. 
“Quando nós iniciamos a tran-
sição, o governo era verticali-
zado. Muitas dessas políticas 
públicas estavam debaixo de 
uma Secretaria. Como fazer 
para realçar e dar atenção? 
Horizontalizar! Dar status 
a essas áreas, transforman-
do-as em Secretaria, tendo 
seu orçamento e política 

própria. Isso foi muito 
importante para es-

truturar um novo 
governo e principal-

mente também nas 
cidades”, explica o se-
cretário que destacou 

as principais execuções 
à ImagineAcredite.

Secretário José Humberto se 
destaca como braço direito do 
governador Ibaneis

• CAPA
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 O Distrito Federal enfrentou 
a pandemia com prioridade, investin-
do em ações capazes de proteger a po-
pulação – desde a construção emer-
gencial de hospitais de campanha, a 
compra de insumos, como mais de 2 
milhões de máscara protetivas distri-
buídas gratuitamente, a contratação 
de profissionais da saúde e a campa-
nha de vacinação. O resultado foi o 
fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde.  
 “O Brasil tem o SUS que é um 
Programa Único no mundo em que o 
pobre, o rico, quem quer que seja tem 
o direito universal à saúde. Outros pa-
íses não têm isso. O governo construiu 

3 hospitais de campanha, 7 UPAs e 10 
UBS’s. Mais de 6 milhões de doses da 
vacina contra a covid foram aplicadas, 
resultando em 90,46% de vacinados 

Fortalecimento 
do SUS

 Apesar da pandemia e a gra-
ve crise na economia mundial, o GDF 
conseguiu garantir o essencial para os 
brasilienses, investindo em novos pro-
gramas sociais, como o Cartão Prato 
Cheio que disponibiliza crédito de R$ 
250 por nove meses para a compra de 

alimentos, beneficiando 59.958 famí-
lias. Já o Cartão Gás é destinado para 
as famílias com renda per capita de 
até meio salário-mínimo e inscritas 
no CADÚnico, que recebem R$ 100 
a cada dois meses e até agora são 350 
mil famílias atendidas.

 Além disso, o Cartão Mate-
rial Escolar contemplou nesse ano 
117.161 alunos da rede pública sele-
cionados para o Programa e inscritos 
no Auxílio Brasílio com R$ 320 (en-
sino fundamental) e R$ 240 (ensino 
médio). E o Cartão Creche atende 
mais de 4.500 crianças de até 3 anos, 
com o pagamento mensal a uma insti-
tuição privada, abrindo vagas comple-
mentares à rede pública do DF. 
 Ademais, de 2019 a maio des-
te ano, foram exatas 1.139.453 inter-
venções junto às famílias brasilienses 
feitas pelos Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras), os Centros 
de Referência Especializados de As-
sistencial Social (Creas) e os Centros 
Pop, seja para conceder um benefício, 
fazer uma escuta qualificada ou sim-
plesmente dar uma orientação. 
 Já a parte alimentar, o desta-
que é para os 14 Restaurantes Comu-
nitários que servem um delicioso al-
moço balanceado pelo preço de R$ 1, 
sendo que 8 oferecem café da manhã 
por R$ 0,50. Até o momento, mais de 
5 milhões de refeições foram servidas 
nesse ano. 

com a primeira dose ou dose única e 
84,57% já tomaram a segunda dose”, 
diz o secretário José Humberto.

Dignidade e Cidadania
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 Na área da educação, as crian-
ças e os adolescentes desfrutam de mais 
conforto com as novas creches e escolas 
construídas e as antigas reformadas, ao 
custo de R$ 90 milhões para 38 obras 
concluídas. Segundo o secretário, há 
ainda 21 obras em andamentos no valor 
de R$ 174 milhões para construções de 
mais 8 Creches, 4 Escolas Classes, 2 Es-
colas Técnicas, reformas de 3 escolas e a 
reconstrução do CAIC Carlos Castello 
Branco, Ponte Alta Norte. 
 Hoje a rede pública tem cer-
ca de 460 mil alunos em 686 unidades 
escolares, com investimento de R$ 140 
milhões para escolas e Coordenação. 
Entre 2019 e 2022, foram contratos 999 
profissionais para Carreira de Assistên-
cia e mais 2.358 para a Magistério.

Alunos contemplam 
melhorias

 Brasília vem se destacando 
no quesito de políticas públicas para o 
combate e a prevenção contra a crimi-
nalidade desde o início da gestão Iba-
neis, em virtude das ações coordenadas 
pela Secretaria de Segurança Pública 
do DF com outros órgãos, alcançando 
o menor índice de homicídios dos últi-
mos 45 anos, além da rapidez na eluci-
dação de crimes violentos contra a vida 
por meio de estabelecimento de metas, 
monitoramento e avaliação de resulta-
dos, proporcionando aos brasilienses 
mais segurança. 
 O secretário José Humberto 
ainda ressaltou que por três anos conse-
cutivos desde 2019, segundo o Monitor 
da Violência, as Polícias Militar e Civil 
do DF foram as menos letais do país, 
mostrando o alto nível técnico e pro-
fissional dos agentes locais. “Além disso, 
houve uma melhoria muito grande na 
quantidade de policiais que o governa-
dor colocou na rua, foram mais de 3,5 
mil profissionais militares nomeados 
desde 2019, as Delegacias estão funcio-
nando 24 horas, os Batalhões foram re-
formados e há um concurso autorizado 
para o provimento de até 2,1 mil novos 
soldados. Então são medidas extraordi-
nárias que aconteceram”. 

Redução da 
criminalidade

 Um dos compromissos do 
governo foi a elaboração de uma po-
lítica pública para ajudar na formação 
profissional e na criação de emprego e 
renda no DF para as pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade socioeconômi-
ca. Sendo assim, foi criado o progra-
ma Renova DF que oferece cursos de 
carpinteiro, jardineiro, eletricista, en-
canador, serralheiro e pedreiro, com 
duração de 240 horas ao longo de três 
mês de forma presencial. O diferen-
cial é que os candidatos selecionados 
recebem o auxílio de um salário-mí-
nimo, auxílio-transporte e recuperam 
os espaços urbanos. 
 “O programa Renova DF é o 
único e o mais importante socialmen-

Qualificação Profissional + Zeladoria
te no Brasil porque a pessoa treina a 
profissão em campo – como na qua-
dra, no parquinho, nos Pontos de En-
contros Comunitários (PECs). Desde 
2021, o programa chegou a 5,9 mil 
formandos e já recuperamos 621 equi-
pamentos públicos e têm mais 102 em 
andamento. É um programa que nas-
ceu para continuar. Temos também o 
GDF Presente que é a união de todos 
os órgãos que levantam as necessida-
des da cidade e trabalham juntos pela 
comunidade, tapando buraco, lim-
pando boca de lobo, cortando grama, 
tirando lixo, fazendo demarcação de 
faixas, e outros”, assegura o secretário 
José Humberto.

 De acordo com o levanta-
mento feito pela Companhia de Pla-
nejamento do Distrito Federal (Co-
deplan), a Capital do país registrou 
queda na taxa de desemprego graças 
a criação de novos postos de traba-
lho, bem como o fortalecimento ao 
empreendedorismo e incentivos aos 
empresários. 
 “O governo chamou as ins-
tituições, deu oportunidade, acabou 
com as travas, simplificou a legislação, 
reduziu o imposto, criou um sistema 
de aprovação de projeto muito rápido 

Emprego e Renda

e a atividade econômica foi voltando 
nas áreas da construção civil, comér-
cio e serviços. O empresário dá em-
prego permanente, gera renda.   
 Não tem nenhum empreen-
dedor que queira que sua atividade 
pare, ele quer que o Estado o incen-
tive, dê oportunidades para funcionar 
e o governador trouxe essa liberdade 
com segurança jurídica. Brasília hoje 
é uma das cidades que teve a maior 
geração de emprego por causa do am-
biente colaborativo que foi criado”, de-
clara o secretário José Humberto. 
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 Com o objetivo de promover 
mais qualidade de vida para os brasi-
lienses, em quase quatro anos de go-
verno, foram aplicados mais de R$ 3,5 
bilhões em obras de infraestrutura, saú-
de, educação, mobilidade e segurança 
pública. Investimento esse que vai além 
dos serviços básicos, gerando emprego 

e renda para a capital federal.
 A exemplo do Túnel de Tagua-
tinga que vai agilizar a viagem entre o 
Plano Piloto e Ceilândia para mais de 
20 mil condutores por dia.  
 O investimento é de R$ 300 
milhões para entregar uma passagem 
de 1.010 metros de extensão com duas 

A marca do governo será de muitas obras

 Em Brasília, uma das reclama-
ções nos governos anteriores era as der-
rubadas de casas, deixando as famílias de-
sabrigadas com a desculpa de combater as 
invasões. Mas os interesses eram outros. 
Tudo muda quando o então candidato, 
em 2018, Ibaneis Rocha promete regula-
rizar as áreas ocupadas, além de construir 
novas moradias para a população mais 
vulnerável que não tinham sequer condi-
ção de custear um aluguel. Promessa feita, 
promessa cumprida. 
 “O secretário de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação, Mateus Lean-

dro de Oliveira, e o diretor de Regulariza-
ção Social e Desenvolvimento Econômico 
da Terracap, Leonardo Mundim, fizeram 
um trabalho extraordinário, mapeando 
as Áreas de Interesse Social, aprovou o 
projeto urbanístico e nós estamos regu-
larizando tudo, beneficiando famílias que 
são as ocupantes originárias da habita-
ção. Estamos entregando as escrituras de 
20/30 anos atrás em todo o DF registrado 
em Cartório. Isso é um diferencial muito 
grande. A meta da companhia é regula-
rizar cerca de 150 mil imóveis até o fim 
de 2023. Apenas 40% em Brasília ainda é 
irregular”, afirma o secretário José Hum-
berto.
 Inclusive, foram entregues 3.104 
unidades habitacionais e há previsão que 
a construção do bairro Itapoã Parque para 
50 mil pessoas – 12.112 apartamentos – 
seja entregue até dezembro de 2022, com 
duas escolas, um CRAS e um CREAS. 
Outra novidade é o novo bairro do DF, 
Alto Mangueiral, que vai abrigar mais de 
23 mil moradores – 7.004 imóveis –, com 
escola pública e Unidade Básica de Saúde. 
 É importante salientar que a re-
gularização que o GDF está promovendo 
alcança também as entidades religiosas e 
a área empresarial. 

Direito à moradia

vias paralelas, cada uma com três pistas 
de rolagem em cada sentido. E as obras 
não param por aí. Já foram concluídos 
9 viadutos e mais 7 estão em andamen-
to, como a melhoria nas Tesourinhas da 
Asa Sul. 
 Outro ponto a enfatizar foi o 
Sistema de Tratamento de Água Co-
rumbá IV que está levando água potá-
vel a aproximadamente 1,3 milhões de 
pessoas em Brasília e Goiás e garante o 
abastecimento por pelo menos mais 30 
anos. 

Reviva Parque
 Que Brasília não tem praia, isso 
não é novidade. Mas os brasilienses têm 
vários parques como opções de lazer, ca-
minhada e contato com a natureza. Para 
tanto, o governo distrital vem promoven-
do, por meio do programa Reviva Parque, 
a recuperação das unidades de conserva-
ção com o objetivo de dar melhor condi-
ção de vida para a população.  Ao todo são 
82 parques, dos quais 28 são abertos para 
a visitação do público. 
 Entre as ações estão pinturas, 
podas de árvores, reformas de telhados, 
recuperação de pistas, parquinhos e qua-
dras e, até o momento, 19 parques já fo-
ram recuperados. As obras são feitas com 
recursos de compensação ambiental re-
cebidos pelo governo, além de parcerias 
com pessoas físicas, jurídicas e a socieda-
de civil organizada. 
 “Brasília é uma cidade nova, tem 
62 anos, e nós sempre dizemos: uma dama 
muito cobiçada, todo mundo quer vir 
para Brasília, mas tem que cuidar de Bra-
sília, que é nosso patrimônio, não pode-
mos “abrir mão”. E esse patrimônio preci-
sa ser cuidado, zelado, renovado, para que 
a gente possa seguir a nossa vida e que 
nossos filhos e netos possam dizer que 
“um dia passamos aqui e contribuímos de 
alguma maneira para que a cidade fosse 
melhor”. Precisamos proteger o ambiente 
para deixar a cidade crescer”, argumenta o 
secretário José Humberto. 
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 José Humberto Pires de Araújo 
é um homem batalhador que começou 
sua vida profi ssional aos 13 anos de idade 
e hoje é um renomado empresário e 
gestor político brasileiro. Formado 
em Administração de Empresas, 
com duas especializações – Re-
cursos Humanos e Marketing, a 
humildade fez com que ele alcan-
çasse todo o sucesso. 
 “Eu sou uma 
pessoa que está 
aprendendo o tem-
po todo. Procuro 
me avaliar, de ver 
o que eu acerto e 
o que eu erro. Sou 
uma pessoa mui-
to determinada, 
colaborativa e 
ciente das minhas 
limitações. Eu sou 
um facilitador nas 
relações com pes-
soas e na execução 

para que os objetivos sejam alcançados 
dentro de um projeto comum. Fui habi-
tuado a trabalhar em grupo desde cedo, 

uma gestão participativa e sempre bus-
cando resultados, usando o tripé: a 
união entre nós – somos sobrevi-
ventes e vencedores; a humildade 
para reconhecer nossas limitações; e 
a fé em Deus para reforçar que não 

somos poderosos, somos agentes de 
transformação”, descreve. 

 Com um currículo ex-
tenso na área comercial, 
ele ingressou na vida 
pública a convite do 

governador Joaquim 
Roriz, in memoriam, 
para administrar a 
Região Administra-

tiva de Taguatinga. Já 
no governo Arruda foi 

Secretário de Governo. 
Posteriormente, precisou se 
afastar durante um período 
da vida política para se de-

Trajetória ímpar

e hoje é um renomado empresário e 
gestor político brasileiro. Formado 
em Administração de Empresas, 
com duas especializações – Re-
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dicar a suas empresas na área imobiliária 
e comercial. Mas, em 2018, na época das 
eleições, o então candidato Ibaneis Rocha 
fez o convite para integrar a sua equipe, 
fazendo uma gestão efetiva. Com a vitória 
nas urnas, José Humberto compôs a equi-
pe de transição e foi nomeado em 2019 
como Secretário de Governo. 
 “Eu fi co sempre muito feliz 
quando eu vejo o relato de quem se rea-
lizou. Isso faz diferença em minha vida. 
Desde o início do governo, estamos tra-
balhando com a administração partici-
pativa, colaborativa e integrada, trazendo 
as pessoas para os projetos, com metas e 
objetivos claros. E uma coisa interessante 
que eu gosto de frisar sempre é que o go-
vernador Ibaneis quando vai falar da sua 
equipe, ele não particulariza, ele fala do 
coletivo. Isso é muito positivo”, fi naliza. 

Confi ra as ações do Governo do 
Distrito Federal no site: agenciabrasilia.df.
gov.br e nos perfi s ofi ciais dos órgãos nas 
redes sociais.

 Com o propósito de estimular a 
instalação de empresas de logísticas, o DF 
foi um dos primeiros entes federativos que 
criou uma legislação específi ca para fl exibi-
lizar a tributação do ICMS em produtos do 
comércio eletrônico armazenados e distri-
buídos a partir do DF, atendendo os grandes, 
médios e pequenos empresários do setor que 
são responsáveis pelas entregas mais ágeis e 
econômicas, principalmente no Centro-O-
este, de produtos vendidos pela internet. 
 Outra proposta atendida pelo go-
verno local foi a reforma das Feiras Perma-
nentes, sendo que quatro já foram entregues 
à população – Candangolândia, M Norte, 
Riacho Fundo e do Galpão, na Rodoviária 

do Gama –, e outras noves estão sendo re-
formadas. A previsão de investimento é de 
R$ 30 milhões.
 Além disso, os moradores das 33 
Regiões Administrativas agora usufruem de 
atendimento 24 horas das Administrações 
Regionais pelo portal de serviços do DF 
com mais de 30 serviços disponibilizados a 
qualquer hora do dia, desde pintura de faixa 
de pedestre à instalação de paradas de ôni-
bus ou de Pontos de Encontro Comunitários 
(PECs), até ações para combate à dengue e a 
manutenção de estradas. Futuramente, será 
possível solicitar licenciamento para quios-
que e trailers, cópia de plantas de edifi cações 
existentes e outros serviços. 

 Durante muitos anos as Comu-
nidades Terapêuticas foram discriminadas. 
Mas isso mudou. Desde 2019, com a nova 
Política Nacional sobre Drogas, estabe-
lecida pelo governo federal, as entidades 
ganharam protagonismo ao oferecer aco-
lhimento, tratamento humanizado e rein-
serção social de forma digna para os cida-
dãos que sofrem com o fl agelo das drogas. 
Sendo assim, só no DF, são 13 CTs creden-
ciadas pelo governo distrital que atendem 
homens e mulheres que estão em busca de 
uma oportunidade. Inclusive, o secretário 
pontuou que são atendidas por mês cerca 
de 300 a 350 pessoas que sofrem com as 
drogas.
 “Eu tenho o maior apreço a quem 
presta esse serviço e sei do benefício que 
trazem para o cidadão e principalmente 
para família. As vezes a força de dentro de 
casa não é sufi ciente e precisa da ajuda das 
entidades que estão focadas na recuperação 
da pessoa, desenvolvendo a espiritualidade 
e equilíbrio emocional para reestabelecer a 
pessoa na sociedade com a alegria de viver 
e livre dos vícios”, afi rma o secretário que 
ainda elogiou os trabalhos da Fazenda da 
Esperança, Comunidade Bethânia (SP) e 
Associação Padre Júlio Negrizzolo”, defende 
o secretário José Humberto.

Comunidades 
Terapêuticas

Demandas antigas
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Projeto ajuda meio ambiente e salva 
vida dos acolhidos em CT

Já parou para pensar que um simples 
papel que seria jogado no lixo pode 

ser reciclado e virar uma fl or, horta-
liça e até mesmo temperos após ser 
molhado? Com essa ideia em mente, 
o coordenador e diretor fi nanceiro da 
renomada comunidade terapêutica 
Projeto Resgate, Marco Túlio, desen-
volveu o projeto Ecoviver, a primeira 
instituição no Nordeste, para produ-
zir o papel plantável reciclado e ain-

da ajudar na capacitação e reinserção 
social de 24 acolhidos que tratam a 
dependência química em Aquiraz, no 
Ceará. 
 Entre os exemplares de pro-
dutos ofertados a sociedade e em-
presas públicas e privadas, temos se-
mentes de cravo francês, de rúcula, de 
manjericão, de salsinha, agrião da ter-
ra, primavera, boca de leão e outras. E 

detalhe, se decompõe sem prejudicar 
o meio ambiente. Além do papel com 
sementes, a CT ainda fabrica produtos 
como tags, convites, cartões de visita, 
marcadores de página e outros itens 
feitos de papel biodegradável.
 Para tanto, a entidade rece-
be aparas de papel de gráfi ca que se 
tornam matéria prima desse projeto 
e sementes de alta qualidade que são 
distribuídas cuidadosamente sobre 

toda a área da folha. Por ser um pa-
pel versátil, aceita impressão e corte, 
acima de tudo, gera vida ao invés de 
lixo. O papel é feito a partir das mãos 
de colaboradores e de pessoas que, se 
não estivessem sendo acolhidas pela 
entidade, estariam em situação vulne-
rável. Sendo assim, todo o lucro com a 
venda do papel plantável e dos produ-
tos derivados dele é redirecionado ao 

Projeto Resgate.
 “Nós fazemos a coleta nas in-
dústrias gráfi cas, trazemos para a ins-
tituição e colocamos em um espaço 
de armazenamento. Em seguida, nós 
deixamos o papel na água por pelo 
menos 24 horas para a decomposição. 
Depois trituramos no liquidifi cador 
industrial até virar uma massa ho-
mogênea e colocamos na caixa d'água 
onde o acolhido mergulha as telas que 

nós mesmos fabricamos, em seguida 
coloca as sementes germinativas de 
forma aleatória, colando uma outra 
folha de papel reciclado por cima. 
Posteriormente, a tela fi ca o dia todo 
no sol para o processo de secagem. 
Depois são cortadas e recebem im-
pressão, onde se tornam os produtos”, 
descreve Marco Túlio. 

• COMUNIDADE TERAPÊUTICA
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Há 11 anos, a obra social pro-
move à saúde, qualidade de 
vida e integra os acolhidos 
na sociedade com muito 

amor e respeito, de forma gratuita, sen-
do 12 vagas custadas pelo governo fe-
deral, por meio da Secretaria Nacional 
de Cuidados e Prevenção às Drogas, e 
as outras 12 vagas totalmente gratuitas 
por meio do trabalho da marca social 
Ecoviver da comunidade terapêutica, 
que é uma OSC autossustentável.
 A adesão e permanência ao 

acolhimento dos irmãos com proble-
mas associados ao uso, abuso e de-
pendência de substâncias psicoativas, 
acontece em caráter voluntário e tran-
sitório, formalizado por meio do Pla-
no Individual de Atendimento (PIA) 
e o Regimento Interno, assinados pelo 
candidato, que concorde com as nor-
mas da CT. A proposta do tratamento 
está preconizada para um período de 9 
meses, podendo se estender até no má-
ximo 12 meses, a depender da situação 
de cada acolhido conforme avaliações 
periódicas da equipe da CT e os profis-
sionais de referência do Caps Ad Eusé-
bio onde são acompanhados, podendo 
ser interrompido a qualquer momento. 
 Segundo Marco Túlio, o plano 
terapêutico é executado basicamen-
te em três fases: Inicial (Acolhimento, 
Adaptação e Desintoxicação), Cons-
cientização e Ressocialização. As ativi-
dades são definidas por meio de reuni-
ões semanais pela equipe de trabalho 

que discute as atividades diárias e ela-
bora o cronograma semanal, levando 
em conta a aptidão pessoal de cada 
acolhido e suas necessidades, podendo 
ser alteradas sempre que necessário. 
 “São oferecidas Atividades 
Recreativas, Atividades de Desenvol-
vimento da Espiritualidade, Atividades 
de Promoção do Autocuidado e da So-
ciabilidade, Atividades de Capacitação, 
de Promoção da Aprendizagem, de 
Formação e Práticas Inclusivas, Gru-
po de Autoajuda 12 Passos, Grupo de 
Prevenção de Recaída/ Educação em 
Saúde, Grupo Temático, Grupo de 
Orientação Familiar - Codependência, 
Psicoterapia Individual e de Grupo, 
Atendimento médico com Psiquiatra 
- Clinico Geral e demais profissionais 
da equipe multidisciplinar através do 
Caps Ad de Eusébio, Grupo de Convi-
vência pós acolhimento”, explica o ges-
tor.

Resgatar sonhos com responsabilidade

“A Comunidade Católica Servos do 
Senhor da Renovação Carismáti-
ca da Arquidiocese de Fortaleza/
CE, através de seu fundador Fran-

cisco de Sousa Ferreira (Timá), em um 
momento de oração, adoração e escuta a 
Deus com o conselho geral da obra, sen-
tiram e ouviram de Deus o chamado par-
ticular para trabalhar com a problemática 
do flagelo que as drogas causavam aos 
irmãos mais vulneráveis. Durante o pri-
meiro ano, eles estudaram sobre o assunto 
e visitaram algumas CTs na região para 
entenderem melhor o que Deus os pedia 
e confiava. 
 No mês de junho de 2011, ofi-
cialmente a Comunidade Servos do Se-
nhor fundou e deu início ao trabalho de 
acolhimento aos irmãos na sede da CT 
em Aquiraz, em um sítio emprestado ini-
cialmente e depois doado ao Projeto Res-
gate pelo empresário Sr. Alexis Fernan-
des, onde é sua sede até hoje. Deus assim 
confirma a cada dia a vocação (chamado 
particular) da Comunidade Servos do Se-
nhor que têm como carisma “Ser sinal de 
resgate da identidade dos filhos amados 
de Deus” na vida dos irmãos acolhidos na 

CT Projeto Resgate, onde centenas res-
tauraram sua vida e sua família”, relata o 
gestor. 
 Na oportunidade, Marco Túlio 
Alves Siqueira contou que, além de mis-
sionário, é um dos frutos da instituição, 
sóbrio há mais de 10 anos, e teve como 
sua primeira e única experiência de aco-
lhimento na CT Projeto Resgate, onde 
hoje dedica sua vida integralmente com 
sua família, coordenando e morando den-
tro da própria instituição que lhe acolheu. 
Atualmente, compõe o Conselho Estadual 
de Políticas sobre Drogas do Ceará como 
titular, representando as CTs, trabalhando 
em unidade para o bem comum dessas 
instituições e dos serviços da RAPS para 
a sociedade em geral, como também a As-
sociação Cearense de Comunidades Tera-
pêuticas ao qual fazem parte como uma 
de suas fundadoras.
 Já a Presidente e Responsável 
Técnica da CT, Teonia Castro, reforçou 
a importância de a sociedade estender 
“as mãos” para ajudar as pessoas que so-
frem com a dependência química. “Nós 
gostamos de fazer uma analogia a esse 
papel que antes de chegar na instituição 

é reconhecido como lixo para sociedade. 
Depois que esse papel passa pelo processo 
de reciclagem, ele é transformado em uma 
nova folha que contém semente germina-
tiva onde se cria um produto, para voltar 
a sociedade com esse impacto socioam-
biental. Assim são as vidas desses irmãos 
que estão acolhidos. Chegam aqui desa-
creditados onde parte da sociedade trata 
eles como lixo (algo descartado). E ao en-
trarem nas CTs, passam por esse processo 
de transformação de vida para retornar à 
sociedade como uma nova folha, prontos 
para escreverem suas novas histórias”. 

Chamado de Deus
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• ENTREVISTA

As drogas representam 
um grave problema no 
país, destroem sonhos 
e causam tragédias nas 

famílias e na sociedade. São “N” 
motivos que levam uma pessoa 
a utilizar as substâncias psicoati-
vas, como curiosidade, influência 
dos amigos, liberdade e desejo de 
“fuga”. Porém, a ilusão do prazer 
faz com que os cidadãos “mergu-
lhem” no abismo da dependência 
química, passando pelo vale da 
morte. A única saída é buscar aju-

da nas comunidades terapêuticas 
que oferecem tratamento humani-
zado e reinserção social. A exem-
plo, a conceituada CT Saber Viver, 
localizada em Aquiraz, Ceará, que 
há 10 anos já salvou milhares de 
vidas da drogadição.
 A ImagineAcredite vai 
contar a história emocionante e 
de superação do fundador da en-
tidade, Antônio Marcos Cândi-
do Alves, mais conhecido como 
Marquin, que passou 11 anos no 
mundo das drogas, até se recupe-

rar em uma CT. Após um período, 
ele sentiu o chamado de Deus para 
ajudar os homens que sofrem com 
o flagelo das drogas. Hoje, a enti-
dade trabalha com os acolhidos os 
12 passos, a espiritualidade, a cons-
cientização, o lazer e as atividades 
práticas por meio de uma equipe 
multidisciplinar – Psicóloga, Psi-
quiatra, Terapeutas e Monitores. 
 Inclusive, sua esposa Dire-
tora e Vice-presidente da Saber Vi-
ver, Jayane Paiva, o ajuda no pro-
cesso de salvar vidas das drogas. 
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ImagineAcredite: Em breves pala-
vras, como o gestor se descreve?
Marcos Alves: Eu venho de uma fa-
mília muito grande. São 10 pessoas – 
seis irmãos, dois primos, minha mãe e 
meu pai, que faleceu quando eu tinha 
17 anos e eu fui cuidar da família. Eu 
cheguei a trabalhar 22 horas por dia 
para sustentar a minha família. Eu 
abria o comércio 1 hora da manhã 
porque eu tinha frigorífico, abatedou-
ro de frango, terminava às 7 horas da 
manhã. Depois ia para Governador 
Sampaio, em Fortaleza, começava a 
fazer as compras às 7/8 horas da ma-
nhã, terminava às 18/19 horas, ia co-
locar os preços e terminava às 22 ho-
ras. Aí eu jantava e me deitava no chão 
para aguentar trabalhar no outro dia. 

IA: Com uma vida tão corrida, 
como entrou no “mundo” das dro-
gas?
MA: Eu entrei no mundo das drogas 
por curiosidade. Eu era empresário e 
jogava futebol de subúrbio e um dos 
jogadores consumia cocaína e ele me 
apresentou a droga. E eu fui ver como 
era e me tornei dependente, em 1996. 

IA: Como conheceu uma Comuni-
dade Terapêutica?
MA: Eu perdi 11 anos da minha vida 
drogado dia e noite. Não sabia que 
existia comunidade terapêutica. Eu 
fui apresentado a uma no dia 6 de 
março de 2001. Quando eu cheguei lá 
me apaixonei por tudo aquilo e nunca 
mais sair de dentro de uma institui-
ção.

IA: Qual foi o sentimento ao ser 
acolhido de forma digna?
MA: Na minha infância, a galera fazia 
bullying comigo porque eu era muito 
magro. E eu fiquei traumatizado e vio-
lento. Quando eu cheguei na comuni-
dade terapêutica, eu fui bem tratado 
e me apaixonei. Foi a primeira vez na 
minha vida que eu fui acolhido como 
um ser humano igual aos outros, com 
respeito. 

IA: Foi a partir da convivência em 

uma CT que sentiu o chamado para 
ajudar ao próximo?
MA: Sim. O maior prazer que eu te-
nho na minha vida hoje é estar no 
meio desse povo. Eu consigo me co-
locar no lugar deles. Quando eu vou 
para o meu trabalho, eu ligo para os 
acolhidos que passaram por aqui para 
saber como eles estão. Eu vivo a recu-
peração 24 horas.  Eu sou um pequeno 
comerciante de automóveis em Forta-
leza. Eu sobrevivo do meu comércio. 
Mas a comunidade terapêutica é o 
meu dízimo, é a minha paixão. 

IA: De que maneira Jayane Paiva 
descreve seu esposo nessa missão?
JP: Ele tem uma força, uma deter-
minação e muita bondade no cora-
ção. Ele é aquela pessoa que é capaz 
de tirar dele para dar ao próximo. Ele 
batalha muito. Nós somos casados há 
14 anos. Quando dá 5 horas da manhã 
ele vai trabalhar e não me pergunte a 
que horas que ele vai chegar, porque 
enquanto tiver negócio para fazer na 
rua ele vai estar batalhando.
IA: Como surgiu a ideia de cons-

truir a CT Saber Viver?
MA:  Passei 6 anos internado indo e 
voltando. Ao todo foram 14 interna-
ções. Na minha última internação, 40 
dias limpo, eu ia passando e vi um ho-
mem chorando na calçada e eu senti 
que tinha que o abordar. Quando eu 
perguntei por que estava chorando, 
ele me respondeu: 

Eu disse: “vou pagar seu tratamento”. 
Liguei para alguns amigos meu que 
me falaram da instituição Lar da Paz, 
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no Aquiraz. E eu o levei. E quando 
eu cheguei no Lar da Paz, eu vi sem 
muro,  que os acolhidos estavam fi-
cando limpo só no desejo. Aí eu entrei 
e pedi a ele para ficar ajudando como 
voluntário. Passei 6 anos com o Tito, 
no Lar da Paz. Depois desse período, 
eu falei para o Tito que eu tinha um 
sonho de abrir uma comunidade. Ele 
me ajudou a começar a construção da 
comunidade. No dia 13 de agosto va-
mos completar 10 anos de obra social. 

IA: Jayane Paiva, como é adminis-
trar a CT ao lado de seu marido?
JP: Está aqui todos os dias e conviver 
com a dor, não só dos acolhidos, mas 
da família que sofre bastante, é um 
trabalho difícil, é uma missão árdua. 
E a parte mais difícil é ter que colo-
car preço numa vida. Esse trabalho é 
para quem ama. Eu e o Marcos temos 
isso em comum, esse amor, movemos 
“céus e terras” para manter esse am-
biente, essa estrutura. É uma dedica-
ção de todos os profissionais, desde 
do que tá lá na cozinha ao rapaz que 
tá no administrativo e juntando essa 
força a Jayane e o Marquinhos conse-
guem fazer esse lindo trabalho, essa 
linda missão. Nós temos os mesmos 
sonhos e amor por esse trabalho que 
a gente faz. A gente completa um ao 
outro porque estamos na mesma sin-
tonia.
IA:  Qual é o seu sonho para os aco-
lhidos e a sociedade?

MA:  Eu tenho uma intenção de 
construir um consultório dentário 
para tratar os dentes desses meninos, 
porque durante a minha infância eu 
sentia dor de dente dia e noite, porque 
eram tudo podres. 
E sonho também com um estado me-
lhor, porque o Ceará sofre muito por 
conta do uso de drogas.

IA: O que representa ter o apoio da 
sua família nesse projeto?
MA: Hoje aos 46 anos de idade, tenho 
dois filhos. Minha família é tudo. O 
que me freia é a comunidade e a mi-
nha família. Eu saio do meu trabalho, 
passo na comunidade e depois vou 
para minha casa para cuidar da mi-
nha família. Hoje eu me sinto com a 
família restaurada, me sinto em paz. E 
tenho o engajamento da minha espo-
sa, Jayane Paiva, dentro da comunida-
de também. E é fundamental para um 

gestor de uma comunidade terapêu-
tica estar em paz com a família, para 
que possamos tratar esses meninos. 
Eu procuro sempre zelar pela minha 
família, pela minha casa. 

IA: Quem é a terapeuta e gestora 
Jayane Paiva?
JP: Uma filha de Deus que busca 
Deus diariamente acima de todas as 
coisas. Eu encontrei a direção, um 
propósito na minha vida. Alguns anos 
atrás eu não entendia quem eu era e 
qual era o meu chamado. Hoje eu con-
sigo entender parte do processo que 
foi tão dolorido, falando de uma par-
te espiritual. Graças a Deus, eu venho 
me fortalecendo e buscando sempre 
o crescimento pessoal e profissional, 
olhando com empatia para os meus 
irmãos e ajudando meu esposo em 
sua missão.

IA: Qual é a importância da fé no 
processo de recuperação? 
MA:   Nenhum ser humano na sua es-
sência tem condição de vencer algu-
mas áreas que ele já perdeu há anos. 
Se não depender da fé e do poder 
superior maior que ele, para está atu-
ando em sua vida, ele não consegue ir 
até o terceiro passo. Então, ele admite 
e reconhece que precisa do poder de 
Deus em seu processo de recuperação. 
Sem fé é impossível agradar a Deus. 

IA: Você já teve um encontro com 
Deus?
MA: Meu encontro com Deus foi 
interessante.  Aqui dentro tinha alto 
índice de roubo. Eu estava chateado e 
me perguntava: “como é que eu estou 
ajudando a vida dos homens e eles fi-
cam roubando o relógio e outras coi-
sas”. Aí eu conheci um pastor que veio 
aqui e fez o primeiro culto, em 2017, 
e trouxe o amigo dele.  E eu me apai-
xonei pelo culto, senti a presença de 
Deus e senti que a casa tinha que ter 
um pastor. Hoje eu estou com a pala-
vra de Deus aqui na casa. 

IA:  Jayane Paiva, o que representa 
Deus? 
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JP: Deus é Deus, Deus é incrível, 
Deus é a minha força, Deus é a mi-
sericórdia, o perdão.  Deus tem feito 
muitos milagres na minha vida e na 
vida dos meus irmãos aqui.

IA: Sobre a Política da Abstinência, 
qual é a importância?
MA: Nós somos abraçados pelo Go-
verno Federal. E essa política da absti-
nência da droga é o melhor caminho. 
Em 2001 quando eu estava internado, 
eu lembro como se fosse hoje, quando 
surgiu a política de redução de danos, 

já se falavam que era um caos, que 
não era a solução. Eu mesmo nunca vi 
uma pessoa ficar limpa com redução 
de danos. 

IA: Qual é a avaliação que o Sr. faz 
da gestão Bolsonaro em prol das 
CTs?
MA: Eu tenho 22 anos dentro de co-
munidade terapêutica. Pela primeira 

vez na minha vida, eu vejo um go-
verno olhar com bons olhos e nos 
reconhecer como facilitadores de um 
programa que vem salvando vidas no 
Brasil. Pela primeira vez temos um 
governo justo. Eu me sinto um privile-
giado em caminhar com esse governo. 

IA: De que modo a Senapred está 
contribuindo com a CT? 
MA: A comunidade já estava funcio-
nando de uma forma bem mais des-
gastada por conta dos custos com 50 
acolhidos. E nós conseguimos fechar 

essa parceria com o governo. Hoje, 
temos aqui 110 pessoas, entre facili-
tadores, colaboradores e pessoas que 
terminaram o tratamento. Nós conse-
guimos ajudar mais família sem pres-
são financeira. A Senapred veio para 
somar, multiplicar o tratamento, para 
oferecer recuperação e abraçar mais 
vidas. A Senapred é fundamental para 
casa continuar funcionando. 

 IA: Qual é a mensagem que deixa 
para os leitores da revista?
MA: Quando a pessoa entra em uma 
comunidade terapêutica para fazer 
um tratamento, ela não está perden-
do tempo, está investindo na saúde. E 
para as mães que ainda têm um de-
pendente químico dentro de casa e 
não sabe o que fazer, procurem uma 
comunidade terapêutica porque há 
uma esperança. Dê uma oportunida-
de para o filho mudar de vida. Nós 
somos facilitadores da recuperação 
no país e eu sou fruto de comunidade 

terapêutica. Alguém um dia me deu 
uma oportunidade e eu estou aqui 
hoje, há 16 anos e 2 meses limpo. 

IA: Quais são os meios para entrar 
em contato com a entidade?
MA: Pelo telefone (85) 98934-1714 
ou pelas redes sociais 
@comunidadesaberviver
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• COMUNIDADE TERAPÊUTICA 

Caros leitores, a ImagineA-
credite faz uma pergunta 
refl exiva: Já imaginaram 

quantas pessoas têm seus sonhos 
roubados por causa das drogas 
e são crucifi cadas pela socieda-
de que não estende a mão para 
ajudar? Infelizmente, a ilusão do 
prazer compromete a vida de mi-
lhares e milhares de brasileiros 
diariamente. São inúmeros fatores 
que levam um cidadão a enveredar 
pelo caminho da drogadição. 
 Mas, calma. Há uma so-
lução para resgatar a vida dessas 

pessoas. As Comunidades Tera-
pêuticas espalhadas pelo país que 
oferecem o acolhimento volun-
tário, tratamento humanizado e 
reinserção social de forma digna. A 
exemplo, o Centro de Ressocializa-
ção Lar da Paz, fundado em 2000, 
que já salvou mais de 2.056 vidas 
por meio de tratamento baseado 
em princípios bíblicos, educação, 
formação profi ssional, além de tra-
balhar a saúde física e mental. A 
duração é entre 9 e 12 meses.
 “Dividimos em 3 etapas de 
tratamento. A primeira é a desin-

toxicação, ajudamos o indivíduo 
na sua compulsão. A segunda eta-
pa é a conscientização, trabalha-
mos com o acolhido nas questões 
comportamentais e as obsessões ao 
uso por meio do autoconhecimen-
to e autoavaliação. Já a terceira é a 
reinserção social e familiar, onde 
buscamos a reconstrução dos la-
ços familiares e de capacitação do 
acolhido para o mercado de traba-
lho”, explica o Diretor e Presidente 
Claudeir Ferreira Zanholo, mais 
conhecido como Tito.
 Na entidade são oferecidos 
cursos de forma alternada, entre: 
mecânica de moto, pães e pizzas, 
bombeiro hidráulico, ateliês de 
artesanatos, curso de jardinagem, 
pedreiro, marceneiro, carpintaria, 
horticultura e psicultura. 

CT LAR DA PAZ RESGATA SONHOS 
ADORMECIDOS DOS ACOLHIDOS
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 A história de Tito é emocio-
nante. Para que não o conhece, não 
sabe as batalhas que a vida já impôs. 
Ainda na pré-adolescência, aos 11 anos 
de idade, se tornou dependente quími-
co. Situação que perdurou por 9 anos, 
quando foi acolhido com amor e cui-
dado na CT Desafio Jovem Peniel de 
Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em 
1990. Já no processo de recuperação, 
seu coração foi tocado por Deus para 
retribuir todo carinho que estava rece-
bendo. 
 “O tamanho da graça e cui-
dado acabou me despertando o desejo 

de fazer parte da equipe, dar de graça 
aquilo que eu recebi de graça. Depois 
de 2 anos me tornei o diretor do Cen-
tro Terapêutico e sai de lá pra montar 
uma CT no Ceará, porque na época eu 
tinha ouvida falar da carência que exis-
tia no estado. Então surgiu o Centro de 
Ressocialização Lar da Paz, em 2000. O 
que nos motiva é um Poder Superior, 
maior que nós mesmo, é algo tão divi-
no e maravilhoso que não pode ficar 
guardado. O que me motiva é o amor 
por vidas, o amor gera atitude e o de-
sejo enorme de não passar pela história 
sem deixar nossa contribuição”, afirma. 

 Para Tito, homem de muita 
fé, o maior milagre que viveu foi a sua 
recuperação, resgatando a cidadania, a 
autoestima, bem como o convívio fa-
miliar e social. “Há 32 anos eu estava 
chegando em uma Comunidade Tera-
pêutica, eu não poderia imaginar que 
aquele lugar teria um impacto tão forte 
em minha vida. Que me faria perma-
necer por 32 anos vivendo uma cons-
tante evolução e vendo transformações 
de muitas vidas, através de um traba-
lho humanizado. É possível viver sem 
drogas, a recuperação é uma realidade”, 
pontua.

 Em quase quatro anos de 
governo, o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, mostrou que veio 
para mudar a história das pessoas 
que sofrem com o flagelo das dro-
gas. Reconhecendo as CTs com ser-
viço essencial na recuperação dos 
adictos, o governo federal, por meio 
do Ministério da Cidadania, inves-
tiu mais de R$ 193 milhões para 
financiar mais de 17 mil vagas de 
acolhimento para pessoas que bus-

cam a recuperação. 
 “Gostaríamos de deixar 
registrado nossa gratidão pela co-
ragem, ousadia e o empenho de um 
governo para ajudar os menos fa-
vorecidos. Agradecemos o Governo 
Federal pelos profissionais, pela es-
trutura, pela capacitação e apoio que 
temos hoje. Sem a nova política não 
conseguiríamos exercer um trabalho 
de qualidade, amor, cuidado e com 
tanta relevância”, agradece Tito. 

CTs ganham 
protagonismo
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Verônica Legentil
A voz das Pessoas com Defi ciência e das 

Comunidades Terapêuticas no RJ

O estado do Rio de Janeiro 
vem se destacando com as 
políticas públicas para as 
pessoas com defi ciência e 

as comunidades terapêuticas, graças ao 
trabalho da subsecretaria de Cuidados 
Especiais, da Casa Civil, Verônica Le-
gentil, a primeira mulher com defi ci-
ência a assumir um cargo de liderança, 
uma Subsecretaria no Governo estadu-
al que veio para transformar a vida de 
milhares de cariocas, por meio da in-
clusão. Após 16 anos na iniciativa pri-
vada, ela começou a trabalhar na Pasta 
como Assistente, depois Coordenadora 
e há dois meses exerce a função a con-
vite da primeira-dama, Analine Castro, 
e do governador Cláudio Castro. 
 “Minha experiência na inicia-
tiva privada trabalhando pela inclu-
são da pessoa com defi ciência na 
sociedade foi muito importante, 
pois isto demonstrou, primei-
ramente, que eu estava apta. 
O meu perfi l profi ssional foi 
visto muito antes da defi ci-
ência. Não estou como Sub-
secretária por minha defi ciência, mas 
pela capacidade de desenvolver junta-
mente com minha equipe os trabalhos 
que nos foram propostos. Isso prova 
que a pessoa com defi ciência pode ocu-
par qualquer cargo ou função desde 
que, primeiramente, esteja prepara-
da e que lhe seja dada oportunida-
de”, argumenta Legentil.
 Para quem não conhece 
a história de superação de Legen-
til, a luta pela inclusão começou 
ainda na infância aos 5 meses 
de nascida quando teve polio-
mielite (paralisia infantil) nos 
membros inferiores, precisando 
usar por muitos anos um aparelho 
ortopédico e um par de bengalas 
canadenses, além de 4 cirurgias 
ortopédicas e muitas sessões de 
fi sioterapia para que a musculatura 

das pernas não se atrofi asse. 
 “Morei em comunidade (fave-
la) em Niterói, Rio de Janeiro, onde a 
acessibilidade para pessoas com defi -
ciência física é precária ou inexistente, 
convivi por alguns anos com o tráfi co 
de drogas tão comum nas comunida-
des do Rio. Nenhum destes obstáculos, 
porém, fi zeram com que minha mãe 
desistisse de lutar para que eu pudesse 
estudar e ter tratamento de reabilitação 
decorrentes das sequelas da poliomie-
lite”, revela Legentil que é graduada em 
Teologia e Pedagogia, se especializou 

em Pedagogia Empresarial 
e hoje pós-graduanda 

em Neurociência e 
Desenvolvimen-
to Humano.

      Ela relata 

que as maiores difi culdades encontra-
das entre a infância e a vida adulta foi 
a falta de acessibilidade nas ruas e nos 
transportes públicos, além da discrimi-
nação. “Uma forma de preconceito é o 
“capacitismo” que é quando as PCDs 
– Pessoas com Defi ciência são julga-
das incapazes de realizar determinadas 
atividades por conta da sua defi ciência, 
por exemplo. Ou então, quando essa 
pessoa desenvolve determinada ação, 
o feito dela é superdimensionado e re-
cebe elogios exagerados. Tais desafi os 
serviram como estímulo para que eu 
pudesse sempre estar em busca de in-
formações sobre os meus direitos en-
quanto pessoa com defi ciência. Vencer 
tais barreiras me ajudou a construir a 
pessoa que sou hoje”. 
 Hoje a subsecretária contribui 
com palestras de conscientização, rodas 
de conversas, inclusive várias empresas 
a contratam para abordar sobre a LBI 
– Lei Brasileira de Inclusão, educação 
inclusiva nas empresas e capacitismo, 
além de treinamento para as equipes de 
Recursos Humanos para melhor asser-
tividade no processo de recrutamento 
e seleção das pessoas com defi ciência, 

mostrando que a verdadeira inclusão 
está para além do cumprimento da 
Lei de Cotas - Lei 8213/91. 
 “Também desenvolvi um 

e-book sobre Capacitismo no Meio 
Corporativo em parceria com um 

amigo, onde abordo o tema den-
tro do ambiente de trabalho. E 

na Subsecretaria ainda en-
quanto era coordenadora 
escrevi como coautora um 
livro explicativo com dicas 
de convivência e breves in-
formações sobre o autismo, 
com o também coordena-

dor Augusto Cezar 
Cornélius”, pontua.

• INCLUSÃO 
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Empoderamento para as PCDs

Uma pergunta que Imagine-
Acredite traz para o debate: 
Por que há tantos precon-
ceitos contra as pessoas 

com deficiência? Ainda em 2022, in-
felizmente, é comum vermos parte da 
sociedade violando o princípio geral 
de igualdade de tratamento e de aces-
so a oportunidades. Com a ajuda do 
Estado, por meio de políticas públicas 
de inclusão, as pessoas com deficiência 
estão sendo protagonistas da própria 
história, superando a limitação e tendo 
autonomia. 
 “Hoje em dia temos profissio-
nais com deficiência bem-sucedidos, 
servidores públicos, atletas paralímpi-
cos. E para mudar a visão excludente da 
sociedade, é preciso investir ou garantir 
os direitos básicos para esta parcela da 
população como tratamento médico 
e de habilitação e reabilitação, escolas 
acessíveis com profissionais qualifi-
cados, transportes públicos acessíveis, 
uma central onde a pessoa com defici-
ência possa buscar informações sobre 
seus direitos, sem precisar se deslocar 
de um ponto a outro da cidade em bus-
ca de serviços especializados, a inclusão 
no mercado de trabalho. A sociedade, 
as empresas precisam compreender 
que a PCD também fomenta a econo-
mia, pois também é consumidora, logo, 

trabalhar além de ser um direito garan-
tido por lei, também ajuda a economia 
do país, quanto mais pessoas com de-
ficiência trabalhando, menor o gasto 
nos cofres públicos com aposentadoria 
por invalidez (algumas PCDs poderiam 
estar trabalhando se tivessem escolari-
dade, cursos profissionalizantes), no 
passado era muito comum conceder 
o benefício da aposentadoria simples-
mente pelo fato da pessoa ter uma de-
ficiência, e isto até hoje onera os cofres 
públicos. Outro ponto bem importante 
é que empresas que investem em Diver-
sidade e Inclusão tem sua margem de 
lucro aumentada, pois são bem vistas 
pela sociedade como empresas inclusi-
vas”, afirma Legentil.
 À vista disso, a subsecretária 
está desenvolvendo várias ações es-
tratégicas para garantir os direitos das 
pessoas com deficiência, como as visi-
tas técnicas em alguns prédios públicos 
visando acessibilidade a estes locais e a 
parceria entre a Secretaria e a Acadepol 
(Academia de Polícia), para realizar pa-
lestras de conscientização sobre atendi-
mento às Pessoas com Deficiência que 
procuram as Delegacias. A Subsecreta-
ria tem hoje um importante trabalho de 
capacitação e treinamento para as ins-
tituições PCDs e as CTs, através de um 
curso onde elas aprendem sobre legis-

lação, cadastramento nos sistemas go-
vernamentais, como elaborar plano de 
trabalho, projeto, prestação de contas 
etc. Desta forma, elas se tornam aptas 
a pleitear recursos financeiros para me-
lhorar ainda mais a qualidade do ser-
viço que oferecem. “O nosso objetivo é 
alcançar todos os municípios do estado 
do Rio de Janeiro.”
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Não é raro ver a discrimi-
nação que a sociedade 
tem com os cidadãos que 
mergulharam na ilusão do 

“prazer” que as drogas causam. E se não 
fosse a ajuda das Comunidades Tera-
pêuticas, os dependentes químicos não 
teriam a possibilidade de retorno à sua 
vida em sociedade com dignidade. Para 
tanto, as entidades captam recursos 
para oferecer um tratamento humani-
zado e com eficiência aos acolhidos que 
buscam reescrever sua história. 
 “Essas pessoas precisam ser 
acolhidas, pois estão em sofrimento 
psíquico e com necessidades decorren-
tes do uso de álcool e outras drogas. As 
CTs trabalham para recuperar vidas e 
oportunizar que essas pessoas voltem 
a ter sonhos em suas vidas e retomar 
o controle sobre si, voltando assim ao 
convívio familiar rompido pelas dro-
gas. Hoje não temos CTs credenciadas 
pelo estado. Temos uma estimativa que 
há aproximadamente 300 CTs, sendo 
que acompanhamos 100 dessas insti-

tuições”, pontua Legentil.
 Com exclusividade, ela adian-
tou que há um edital de contratação de 
vagas em Comunidades Terapêuticas 
em fase de análise de documentação 
e, posteriormente, análise de plano de 
trabalho desenvolvido pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos em parceria com a  Subse-
cretaria de Cuidados Especiais, tendo 
em vista o relacionamento próximo que 
esta tem com as CTs.

Protagonismo aos acolhidos em CTs
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CT Novo Tempo é pioneira em oferecer 
tratamento dentário aos acolhidos

As drogas causam muitos 
malefícios aos cidadãos 
que enveredam nesse ca-
minho, desde a instabili-

dade psíquica até mesmo problemas 
bucais. Para tanto, os dependentes 
químicos que buscam a restauração de 
vida, encontram nas comunidades te-
rapêuticas um tratamento humaniza-

do e reinserção social de forma digna. 
A exemplo, a CT Novo Tempo, a única 
no país que tem uma clínica odontoló-
gica dentro da entidade. 
 Localizada em Núcleo Rural 
Vargem da Benção Ch. 20 BR 060 Km 
02 – Recanto das Emas, Brasília-DF 
e fundada há 9 anos e 5 meses, pelos 
pastores Olímpio Souza e Jeanete Sou-

za, a instituição reestabelece além da 
saúde mental do acolhidos, o sorriso, 
os sonhos e a autoestima, por meio 
de restaurações, raspagens, extrações 
e limpeza de dente. No consultório 
dentário, há cadeira odontológica, a 
autoclave para esterilização dos equi-
pamentos, aparelho de ultrassom e o 
aparelho de Raio X.
 “Nós somos pioneiros nesta 
área. Eu só tenho que glorificar a Deus 
por ter nos dado condição de levar 
esse projeto que tem beneficiado os 
acolhidos, que realmente não teriam 
condições de fazer esse tratamento. 
Estamos ainda na primeira fase, mas 
pretendemos ampliar os atendimen-
tos. Contamos com a colaboração dos 
Dentistas Dr. Rafael Calvao, Respon-
sável Técnico na área Odontológica; 
Dr. João Marcos Rocha, nosso colabo-
rador odontológico; e Pastor Natanael 
Gomes da Silva que tem nos ajudado 
na instalação e manutenção dos Equi-
pamentos e Consultório”, descreve a 
fundadora.

A realização de um sonho

Durante a entrevista, Jea-
nete Souza revelou que o 
sonho em construir um 
consultório odontológico 

surgiu há quatro anos quando ela ga-
nhou duas cadeiras de dentista.
 “E aí comecei a comprar os 
materiais e equipamentos. Depois fui 
atrás da parte de documentação, que 
é bem complicada. E eu tinha uma 
dificuldade também do profissional, 
porque é muito caro um dentista para 
uma comunidade que é sem fins lu-
crativos. Mas eu consegui uma parce-
ria com o Dr. Rafael e tem sido uma 
benção. Ele atende entre 4 e 5 acolhi-
dos, uma vez por semana. Tem sido 
assim um alívio muito grande para 
os nossos acolhidos que chegam em 

situação muito ruim”, explica a funda-
dora. 
 Sendo assim, a entidade no 
momento conta com a verba recebida 
da Secretaria Nacional de Cuidados e 
Prevenção às Drogas, do Ministério 
da Cidadania, para a compra de al-
guns insumos e materiais odontológi-
cos.  “Nós conseguimos ter condição 
de poder ajudar essas pessoas, que é 
um público muito carente, graças a 
Senapred que ajudou financeiramen-
te, permitindo que nós tivéssemos 
condições de comprar alguns apare-
lhos e material de insumos. Eu fico 
muito feliz de ver que Deus tem nos 
proporcionado a cuidar dos acolhidos 
com muita qualidade”. 

• COMUNIDADE TERAPÊUTICA   
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Comunidade Terapêutica 
Ágape salva mais de 10 mil 

vidas das drogas em 15 anos 

O caminho de transforma-
ção para o dependente 
químico começa quando 
ele busca um tratamen-

to humanizado e de qualidade para 
vencer as drogas. Sendo assim, os ci-
dadãos cearenses contam com o apoio 
da renomada Comunidade Terapêu-
tica Associação Ágape que já salvou 
mais de 10 mil pessoas do flagelo das 
drogas. 
 Fundada há 15 anos pelo Bis-
po Júlio César, no dia 18 de julho de 

2007, no município de Maracanaú, 
Ceará, a instituição trabalha os doze 
passos com os acolhidos, atividades 
artísticas e culturais, esporte e lazer, 
cursos profissionalizantes, rodas de 
conversas, a espiritualidade, além de 
oferecer profissionais capacitados, 
como assistentes sociais, pedagoga, 
psicóloga e psiquiatra para uma me-
lhor reinserção social de forma digna.  
 Para proporcionar um me-
lhor atendimento e acompanhar de 
perto a recuperação dos acolhidos, 

o Bispo, juntamente com sua esposa 
Bispa Regina Gadelha e seus filhos Ju-
liana e Davi, moram na comunidade. 
“Esse trabalho representa a missão que 
Deus nos confiou. Nós acompanha-
mos a ressocialização e a convivência 
familiar e social de cada um. Deus tem 
levantado um grupo para realizar esse 
trabalho com muito amor. A Associa-
ção Ágape representa, abaixo de Deus, 
a minha família. É o nosso respirar, é o 
nosso alimentar”, descreve o Bispo.

• COMUNIDADE TERAPÊUTICA



ImagineAcredite 39

Nas Escrituras Sagradas, an-
tes mesmo de uma pessoa 
nascer, Deus já determi-
na os desafi os e as obras 

que acontecerão no decorrer da ca-
minhada. Não seria diferente na vida 
do Bispo Júlio César que aos 12 anos 
de idade experimentou a maconha 
no colégio de Fortaleza e aos 18 anos 
“mergulha” para o mundo das drogas 
quando provou a cocaína. Até então, 
Júlio César trabalhava na confecção 
ajudando sua mãe. 

 Ao completar 20 anos de ida-
de, começou a cometer delitos para 
manter o vício da droga, o que resul-
tou em um homicídio e a condenação 
a 16 anos de prisão. Mas o plano de 
Deus em sua vida era maior. Em 2006, 
após fugir do presídio, Júlio César per-
correu alguns estados do Nordeste e 
Norte do país com destino à Venezue-
la, onde sentiu Deus falando em seu 
coração. 
 “Tu disseste que vinha aqui, 
eu permiti para você saber o que o ho-

mem determinar na vida ele alcança. 
Mas tu vais voltar porque Eu tenho 
uma obra contigo. Quando foi no dia 
30 de setembro eu já estava dentro do 
presídio. Foi a última vez que eu fui 
preso. E lá dentro, eu fui para a rua dos 
irmãos e comecei a sentir o poder de 
Deus sobre a minha vida, aos 36 anos.  
E Deus começou a falar que estava 
me preparando para trabalhar com 
dependente químico. Então, eu ouvi a 
voz de Deus e eu entendi que esse tra-
balho é uma missão”, relata o Bispo. 

Chamado de Deus

Com a promessa de Deus em sua vida 
para ajudar ao próximo que sofre com 

as drogas, o Bispo viu sua família ser reno-
vada. Ele conheceu sua esposa Bispa Regina 
ainda na juventude. Porém, após a prisão, 
terminou seu relacionamento com ela já 
estando grávida de seu primeiro fi lho, Davi. 
Separados durante 9 anos, o amor ainda 
continuava dentro do coração. O reencontro 
veio na hora certa. Deus converteu o casal e 
deu mais uma fi lha, Juliana. 
 “Júlio César representa para mim 
um milagre de Deus. Ele é amoroso e muito 
preocupado com a família e com os acolhi-
dos da Ágape”, pontua Bispa Gadelha. 

Família 
restaurada
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Estância da Fraternidade resgata a 
esperança dos acolhidos

Cerca de 35 milhões de pes-
soas em todo o mundo 
sofrem de transtornos por 
uso de drogas. E quando 

chegam ao “fundo do poço”, travam 
uma batalha para superar o vício. 
Pode parecer fácil, mas não é. Apenas 
1 em cada 7 pessoas recebe tratamen-
to e consegue reconquistar tudo o que 
perdeu, como a família, o emprego, os 
sonhos e a dignidade, segundo o Re-
latório Mundial sobre Drogas (2019) 
divulgado pelo Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime (UNO-
DC).
 Para tanto, aqui no Brasil, as 
pessoas que sofrem com a dependên-
cia química e buscam a recuperação 
tem o apoio da comunidade terapêu-
tica Estância Fraternidade para escre-
ver uma nova história. Com capaci-
dade para acolher 105 pessoas, hoje, 
cerca de 80 pessoas, entre homens e 
mulheres, estão tendo suas vidas res-
gatadas na entidade, por livre e espon-
tânea vontade, muitas vezes encami-

nhadas pela rede pública municipal 
ou estadual. O período de acolhimen-
to pode chegar até a 12 meses.
 “O modelo utilizado pela Es-
tância Fraternidade, presente em mais 
de 60 países, oferece programa de tra-
tamento estruturado e intensivo, vi-
sando a obtenção e a manutenção da 
abstinência, em regime de comunida-
de e de caráter residencial. Temos um 
equipamento completo para esporte 
e lazer e diversos cursos profissiona-
lizantes são ofertados anualmente nas 
dependências da instituição, benefi-
ciando não somente os acolhidos, mas 
também familiares e comunidade do 
entorno”, descreve o fundador Ricar-
do Firmino.
 Além disso, a instituição tra-
balha a espiritualidade com os aco-
lhidos para que não desistam de lutar 
por uma vida melhor. “Independen-
temente da nomenclatura do poder 
superior, é importante nutrir a espi-
ritualidade. A fé ajuda a equilibrar a 
ansiedade, o estresse, o nervosismo e 
os pensamentos negativos, e é por isso 
que a fé influencia sim na saúde, não 
só da mente, mas muitas vezes do cor-
po também”, pontua Firmino.

• COMUNIDADE TERAPÊUTICA
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Fruto da Comunidade Tera-
pêutica Instituto Souza Nova-
es, fundada pelo Padre Jesuíta 
Charles Bartles, Firmino teve 

sua vida restaurada e hoje trabalha re-
ciclando vidas que antes eram consi-
deradas perdidas.
 “Eu e minha família sofremos 
muito com a minha dependência quí-
mica. Minha mãe, já falecida, fez tudo 
o que foi possível para me livrar dessa 
chaga, da qual me mantenho abstêmio  

há cerca de duas décadas. Recebi essa 
graça e Deus em sua infinita miseri-
córdia, enviou-me um chamado. As-
sim como apóstolo Paulo, tento para 
com os fracos tornar-me fraco, para 
ganhar os fracos. Tento tornar-me 
tudo para com todos, para de alguma 
forma salvar alguns. Também faço 
tudo isso por causa do Evangelho, a 
fim de me tornar coparticipante dele. 
Tento ser um verdadeiro atleta de 
Cristo”, relata Firmino. 

 Além de ser militante do ter-
ceiro setor, ele participou ativamente 
na fundação da Associação Cearense 
do Terceiro Setor e na fundação da 
Associação Cearense de Comunida-
des Terapêuticas em prol de ajudar as 
famílias cearenses que sofrem com o 
flagelo das drogas. 
 “Estamos instalados na Cau-
caia, um dos municípios mais violen-
tos do Brasil. A dependência química 
fere de morte essas localidades mais 
carentes. Reabilitar um dependente 
químico, é salvar uma família inteira. 
Saber que estamos contribuindo para 
o futuro do nosso país, na prevenção, 
no resgate, na reabilitação, na resso-
cialização, na profissionalização, no 
combate à miséria, só nos enche de 
orgulho. O meu sonho, é que possa-
mos um dia viver em um Brasil livre 
das Drogas, em uma sociedade mais 
justa, e que a Estância Fraternidade 
possa continuar cumprindo o seu pa-
pel, de fazer o bem”, argumenta Firmi-
no. 

Chamado de Deus

A sociedade civil vem cum-
prindo um importante pa-
pel na política sobre drogas. 
Hoje, quase 18 mil depen-

dentes químicos estão acolhidos em 
organizações da sociedade civil conve-
niadas com o Governo Federal. 
 “Eu estimo que pelo menos 
outros 100 mil dependentes estão aco-
lhidos em equipamentos espalhados 
pelo Brasil, mantidos pela sociedade 

civil. O Governo do Presidente Bolso-
naro, Ministério da Cidadania e o time 
do SENAPRED, capitaneado pelo Dr. 
Quirino, Edu Cabral e pela Dra. Cláu-
dia, tem feito um trabalho importan-
te, sem sombra de dúvidas, o melhor 
trabalho feito em toda história do 
nosso país. 50% das nossas vagas são 
totalmente gratuitas e custeadas pelo 
Governo Federal. As demais, são man-
tidas por doações”, afirma Firmino.

Parceria com o governo federal
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Violência pode aumentar se as 
drogas forem legalizadas

Os brasileiros estão se pre-
parando para as eleições 
que se aproximam em me-
nos de 2 meses. É um pe-

ríodo em que os eleitores precisam ter 
a consciência de escolher candidatos 
que são comprometidos em favor da 
vida e contra a legalização das drogas 
no país. Para tanto, a ImagineAcredite 
entrevistou o ex-ministro e deputado 
federal Osmar Terra que alertou so-
bre a necessidade de a sociedade ficar 
atenta quanto aos parlamentares da 
oposição do governo federal que es-
tão tentando aprovar o substitutivo do 
Projeto de Lei 399/2015, que legaliza a 
maconha no país, com a desculpa de 
ser medicinal.
 “Isso vai ser uma tragédia, 
vai transformar o Brasil em grande 
Narco-Estado e Narco-Agronegócio. 
Atrás dessa tentativa de liberar, tem o 
lobby da maconha e das drogas esta-
belecido dentro da Câmara dos Depu-
tados e do Senado. A grande indústria 
vai faturar muito com a maconha, as-
sim como fatura com álcool também. 
Querem produzir a maconha numa 
escala gigantesca e empurrar para o 

consumo dos brasileiros. Não vai tra-
tar a saúde de ninguém. Pelo contrá-
rio, vai agravar os problemas mentais, 
a violência e o consumo de outras 
drogas. É uma atividade sinistra que 
eles estão fazendo, pensando só no lu-
cro”, explica o ex-ministro. 
 Apesar do Código Penal proi-
bir qualquer tipo de venda, compra, 
produção, armazenamento, entrega 
ou fornecimento de drogas, na práti-
ca é diferente. Tendo em vista que as 
forças de segurança prendem os nar-

cotraficantes e a justiça concede a li-
berdade. “A lei existe, mas têm juízes 
que interpretam de acordo com a sua 
ideologia, o que não devia acontecer, 
inclusive para droga. Nós temos que 
seguir a experiência dos países que 
conseguiram controlar as drogas, 
como a Suécia, o Japão, a Indonésia e 
a China”, pontua. 
 Inclusive, o Japão já teve mi-
lhões de pessoas dependentes quími-
cas no final da Segunda Guerra Mun-
dial, quando dava para os soldados 
e os pilotos Kamikaze a anfetamina 
para mantê-los mais ativos durante 
a luta. “Tinha violência, tinha tráfico, 
tinha tudo no Japão na década de 40. 
E eles só conseguiram controlar com 
leis duríssimas contra os traficantes 
e os usuários. E o judiciário cumpria 
rigorosamente o que estava no texto 
frio da lei e o Japão reduziu a violên-
cia porque não tinham mais drogas 
circulando nas ruas. A experiência do 
mundo nos mostra o caminho, não 
vamos nos enganar e não vamos ce-
der ao lobby das grandes indústrias 
de produção de drogas que só querem 
ganhar dinheiro com isso”, finaliza o 
ex-ministro. 

• SAÚDE 
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Casa do Menor celebra a formatura de mais 
de mil jovens em cursos profissionalizantes

A Casa do Menor São Mi-
guel Arcanjo realizou na 
tarde do dia 7 de julho, a 
formatura de 1 mil jovens 

que concluíram os cursos profissio-
nalizantes oferecidos pela entidade. A 
solenidade ocorreu no Centro Cultu-
ral, na Baixada Fluminense – Rio de 
Janeiro, e reuniu os fundadores Re-
nato Chiera e Lúcia Inês, autoridades 
locais, familiares, o jornalista Sérgio 
Botelho Junior, assessor de Comuni-
cação da Casa do Menor e fundador 
da revista Imagine Acredite, e mais de 
3 mil pessoas que apreciaram as apre-
sentações artísticas e culturais organi-
zadas pelos jovens acolhidos.
 O projeto é apoiado pelo go-
verno federal, por meio dos Minis-
térios da Cidadania e Turismo, par-
lamentares e empresários. Com as 
emendas são promovidos os cursos 
de Gastronomia, Confeitaria e Panifi-
cação, Elétrica Predial, Barbeiro, Me-
cânica de Auto, Informática, Designer 
Gráfico, Assistente Administrativo e 

Assistente de Recursos Humanos.
 Durante a cerimônia, o pa-
dre Renato Chiera lembrou que há 36 
anos sentiu o chamado de Deus para 
fundar a obra social, com o objetivo 
de acolher e transformar a vida de mi-
lhares de jovens carentes pelo Brasil, 
oferecendo a cada um a oportunidade 
de escrever uma nova história longe 
da criminalidade.
 “Tudo isso que está aconte-
cendo não é mérito meu. É luta de to-
dos nós. A Casa do Menor é a família 
que cura, porque o amor cura. Nós te-
mos tantos sofrimentos, tantas carên-
cias, tantas feridas na nossa juventu-
de por falta desse útero família, desse 
útero comunitário. Nossos espaços 
são a alegria de viver. Quando a pes-
soa se sente amada, começa a existir. 
Nós ajudamos as pessoas a descobri-
rem que têm uma missão no mundo”, 
diz padre Chiera.
 Para celebrar a espiritualida-
de, o padre João Vitor leu o evangelho 
do dia e o bispo Dom Gilson Andrade 

fez a homilia, reforçando que temos 
que estar em constante ligação com 
Deus, atendendo ao seu chamado, 
praticando o dado do amor e a pala-
vra do dia. “Quando uma pessoa diz 
sim a Deus, não só ela ganha, mas to-
dos. Quando a gente se gasta por Deus 
e pelo outro, a juventude é sempre re-
novada, vale a pena”.
 “É um momento de muita 
alegria, onde nós podemos reforçar 
os sonhos desses jovens ou até mesmo 
despertar os sonhos de uma juventude 
que não tem oportunidade nenhuma. 
Então, quando apresenta uma oportu-
nidade de uma profissionalização, de 
uma formação e que eles conseguem 
chegar até o final e receber o certifica-
do, é um momento fantástico”, pontua 
Lúcia Inês.
 Após a entrega de certifica-
dos, o padre Ivo Gomes abençoou os 
formandos que começam uma nova 
jornada profissional. O coordenador 
do Desenvolvimento Comunitário 
Stefio e a Assistente Administrativa de 
Profissionalização Tamires fizeram a 
apresentação da formatura e Débora 
Lopes foi a responsável pela transmis-
são ao vivo.
 Estiveram presentes a Sub-
secretária de Cuidados Especiais da 
Casa Civil, Verônica Legentil; o Su-
perintendente Terapêutico do Esta-
do, Douglas Manassés; o Bispo da 
Diocese de Nova Iguaçu, Dom Gilson 
Andrade; o Bispo mérito da Diocese 
de Nova Iguaçu, Dom Luciano Berga-
min; os padres da paróquia João Vitor, 
Daniel e Ivo; deputados federais e es-
taduais e vereadores do Rio.

• CRIANÇA E ADOLESCENTE 
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• NOVA PNAD

Com a chegada do presiden-
te Jair Bolsonaro, em 2019, a 
sociedade brasileira começou 
a contemplar ações eficien-

tes contra as drogas, o narcotráfico e 
as organizações criminosas.   Faltando 
apenas 5 meses para o final de 2022, o 
governo federal avança nessas políticas 
públicas com o intuito de garantir mais 
segurança para os brasileiros, além de 
recuperar aqueles que “mergulharam” 
na falsa sensação do prazer das drogas. 
A ImagineAcredite traz um balanço de 
todas as ações realizadas nesse ano. 
 Para começar, o Ministério da 
Cidadania, por meio da Secretaria Na-
cional de Cuidados e Prevenção às Dro-
gas (Senapred), vai aportar R$ 5 milhões 
para financiar projetos de prevenção ao 
uso de álcool, tabaco e outras drogas 
que integrarão o Sistema Nacional de 
Prevenção às Drogas (SINAP). Ao todo 
foram selecionadas 50 entidades que re-
ceberão R$ 100 mil cada. 
 Já os projetos de cuidado a pes-
soa com dependência química em hos-
pitais psiquiátricos, nas modalidades de 
internação, hospital-dia, ambulatório e/
ou pronto atendimento serão aportados 
mais R$ 5,7 milhões. Ao todo foram 
selecionados 19 hospitais filantrópicos, 
com recurso de R$ 300 mil para cada. 
 Inclusive, o primeiro hospital 
do país a ser credenciado como Centro 
de Referência em Dependência Quími-
ca (Ceredeq) foi o Complexo de Saú-
de Professor Severino Lopes, em Natal 
(RN), que agora tem também um am-

bulatório para o tratamento de pessoas 
com transtornos mentais e dependência 
química. A inauguração foi no início de 
junho. 
 O hospital conta com 240 lei-
tos de internação psiquiátrica, sendo 
100 para o cuidado de pacientes com 
dependência química. Tem, ainda, ou-
tros 50 leitos clínicos. Com a inaugura-
ção do Ambulatório de Saúde Mental e 
Dependência Química, que recebeu o 
nome de Ambulatório Ministro Ricardo 
Barros, a instituição amplia a capacida-
de assistencial. A expectativa é realizar 
mais de três mil consultas por mês.
 Além disso, o Ministério da 
Saúde, por meio da Coordenação-Geral 
de Saúde Mental, Álcool e Outras Dro-
gas (CGMAD), passou a financiar 224 
Equipes Multiprofissionais para Ambu-
latórios de Saúde Mental e Dependên-
cia Química em todo o país, tendo em 
vista que possuem grande capacidade 
de atendimento e tratamento de base 
comunitária, quando comparados aos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAP-
Ss).
 “Os Ambulatórios são desti-
nados ao tratamento de pessoas com 
transtornos mentais moderados, que 
não se encaixam para tratamento na 
Atenção Básica, tampouco nos CAPSs. 
Agora, o Ministério da Saúde promove-
rá nova ação para ampliação dos Ambu-
latórios de Saúde Mental e Dependência 
Química em todo o país. O Ministério 
lançará Edital para construção desses 
serviços para o tratamento de crianças 

e adolescentes. Essa será ação inédita na 
Política Nacional de Saúde Mental”, afir-
ma o secretário Quirino Cordeiro.
 Há ainda a expectativa de am-
pliar para 24 mil o número de vagas 
financiadas em comunidades terapêuti-
cas que acolhem, de forma voluntária e 
gratuita, os dependentes químicos que 
buscam tratamento humanizado e a 
reinserção social de forma digna. Atual-
mente, o governo federal financia 17 mil 
vagas em 700 entidades. 
 “Nós temos trabalhado tam-
bém para ajudar as entidades a rece-
berem as doações de bens imóveis e de 
veículos. Essa foi uma ação bastante im-
portante que nós desenvolvemos nesses 
últimos três anos e temos a expectativa 
de aumentar ainda mais, porque a ideia 
é que a gente possa com as ações des-
capitalizar o narcotráfico e fortalecer as 
entidades”, frisa o Senapred. 
 É importante ressaltar que as 
comunidades terapêuticas precisam ser 
regulamentadas, seguindo as normas le-
gais vigentes no país, para conseguirem 
o credenciamento nos governos federal, 
estaduais e municipais para usufruírem 
de uma série de benefícios que o poder 
público tem ofertado para o fortaleci-
mento dessas entidades, como as emen-
das parlamentares. “Nesses últimos 
três anos quintuplicamos o número de 
emendas e temos trabalhado cada vez 
mais junto ao Congresso Nacional pra 
aumentar esses recursos”, explica o se-
cretário Dr. Quirino.

Nova PNAD 
combate as 
drogas, traz 
segurança 
e melhora a 
qualidade 
de vida dos 
brasileiros 
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Junho Branco

Malefícios que as drogas causam

O Ministério da Cidadania, 
por meio da Senapred, lan-
çou a cartilha: “Os riscos 
do uso da maconha e de 

sua legalização”. O material traz infor-
mações sobre os prejuízos causados 

pela droga à saúde, como 
transtornos mentais e 
doenças físicas, além dos 
impactos sociais, econô-
micos e às famílias dos 
dependentes químicos. O 
documento destaca ainda 
o fracasso de experiên-
cias de legalização e de 
flexibilização do controle 
sobre a maconha em ou-
tros países. 
 A cartilha foi elabo-
rada em parceria com os 
Ministérios da Mulher, 
da Família e dos Direitos 

Humanos, da Saúde, da Infraestrutu-
ra, e da Justiça e Segurança Pública. O 
lançamento oficial ocorreu no mês de 
junho, durante o IV Seminário Inter-
setorial de Prevenção, Conscientiza-
ção e Combate às Drogas, realizado 

No final do mês de junho, o 
Ministério da Cidadania 
publicou a Instrução Nor-
mativa nº 4/2022 e a Nota 

Técnica nº 17/2022 que dispõem sobre 
os procedimentos e as orientações téc-
nicas aplicáveis à Rede de Assistência 
do Sistema Nacional de Políticas Pú-
blicas sobre Drogas (Sisnad). A nota 
técnica detalha a forma de atuação dos 
diferentes serviços e sistemas de trata-
mento e cuidado às pessoas com pro-
blemas decorrentes do uso de álcool e 
outras drogas.
 A publicação, elaborada pela 
Senapred, tem o objetivo de aproximar 
gestores, profissionais e usuários dos 
serviços, além dos demais atores da so-
ciedade, em torno de um conjunto de 
informações ancoradas nas legislações 
vigentes, como a nova PNAD, instituí-
da pelo Decreto nº 9.761, de 11 de abril 
de 2019.
 No âmbito do Sisnad, a Rede 
de Assistência às pessoas com depen-
dência química e seus familiares é 
composta por: Unidades Básicas de 
Saúde, Ambulatórios, Centros de Aten-
ção Psicossocial, Unidades de Acolhi-
mento, Comunidades Terapêuticas, 

Hospitais Gerais, Hospitais Psiquiátri-
cos, Hospitais-Dia, Serviços de Emer-
gências, Corpo de Bombeiros, Clínicas 
Especializadas, Casas de Apoio e Con-
vivência, Moradias Assistidas, Grupos 
de Apoio e Mútua Ajuda.
 A nota técnica reforça a ne-
cessidade de “trabalho em articulação 
e integração para o tratamento das 
pessoas com problemas em decorrên-
cia do uso de álcool e outras drogas”, 
envolvendo o Sisnad, o Sistema Único 
de Saúde (SUS), o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) e Sistema 
Único de Segurança Pública (SUSP), 
por meio da distribuição de recursos 
técnicos e financeiros por parte do Es-
tado, nas esferas federal, estadual, dis-
trital e municipal.
 O texto detalha ainda quais 
são os serviços que compõem a Aten-
ção Primária, a Atenção Especializada, 
a Atenção Hospitalar, o Residencial de 
Acolhimento Transitório, a Atenção de 
Urgência e Emergência, os Grupos de 
Apoio e as Estratégias de Desinstitu-
cionalização às Pessoas com Transtor-
nos Mentais em extrema vulnerabili-
dade e sem vínculos familiares.

Orientações para a Rede de 
Assistência do SisnadA 24ª Semana Nacional de Po-

líticas sobre Drogas Mês foi 
marcada com diversos even-
tos com o objetivo de ajudar 

na prevenção e na conscientização 
sobre os malefícios do uso de drogas, 
além do debate na sociedade. 
 “Estivemos em vários locais 
do país. Eu, por exemplo, estive em 
São Luís (Maranhão); Manaus, (Ama-
zonas); em João Pessoa (Paraíba); em 
Natal (Rio Grande do Norte); em Per-
nambuco em dois municípios Recife e 
Vitória de Santo Antão; em Campinas 
(São Paulo); e no Rio Grande do Sul em 
dois municípios: Santa Rosa e Treze de 
Maio. Já o Edu Cabral, nosso Diretor, 
participou de uma grande mobilização 
no Rio de Janeiro, na capital, e de uma 
Pastoral da Sobriedade, em Goiatuba, 
no Goiás. 
 E nós fizemos a IV edição 
do nosso Seminário Intersetorial que 
apresentou políticas públicas de en-
frentamento às drogas. Foram mo-
mentos importantes que nos levaram 
a refletir, discutir as nossas ações para 
que possamos aprimorá-las. Inclusive 
aprimorar legislações no Brasil. Nós, 
em 2019, conseguimos publicar a nova 
Lei de Drogas, Lei 13.830, que foi um 
avanço muito importante e precisamos 
avançar mais”, descreve o Senapred. 

como parte da programação da 24ª 
Semana Nacional de Políticas sobre 
Drogas.
 “Infelizmente, países como 
Estados Unidos, Canadá, Portugal, 
Uruguai que têm flexibilizado o con-
trole sobre a maconha, mostram que 
os resultados têm sido bastante ruins, 
diferente da expectativa que alguns 
grupos tinham quanto essa flexibi-
lização do controle sobre essa droga. 
Então, nós compilamos tudo isso nes-
sa cartilha justamente para mostrar a 
sociedade brasileira, e em especial as 
autoridades que formulam as políticas 
públicas, que o caminho da legaliza-
ção das drogas não é o caminho que 
nós devemos seguir, caso queiramos 
realmente ter uma sociedade efetiva-
mente protegida contra as drogas”, es-
clarece o secretário. 


