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“O aborto é um equívoco que 
precisa ser banido de nossa socie-
dade. Mães matam seus filhos e 
morrem aos poucos de remorso e 
tristeza! A vida é preciosa, lute por 
ela!”. É com essa frase que conta-
remos, com exclusividade, a pauta 
defendida por uma das maiores 
cantoras da MPB, Elba Ramalho, 
que luta diariamente contra a le-
galização do aborto junto ao movi-
mento pró-vida do Brasil. 

Em seu testemunho, ela lembra 
que aos 22 anos, em 1973, foi aban-
donada grávida pelo seu primeiro 
namorado, trazendo várias conse-
quências, como o aborto aos dois 
meses de gestação. E o procedimen-
to foi realizado de forma clandesti-
na por medo da reação de seus pais, 
além das dificuldades financeiras. 
“Era muito jovem e inconsequente! 
Não tinha consciência da gravidade 
e das consequências! Me arrependo, 
claro, e por isso tento passar para as 
jovens os danos que o aborto deixa 
na alma, quando não mata!”, revela 
Elba Ramalho.

Após doze anos depois do 
procedimento e com o sentimen-

• AT I V I S M O

Elba Elba 
Ramalho Ramalho 
“A vida é “A vida é 
preciosa, lute preciosa, lute 
por ela”por ela”

to de culpa e arrependimento em 
seu coração, ela teve dificuldades 
para engravidar e precisou reali-
zar um tratamento de hormônios 
durante dois anos, para gerar seu 
único filho biológico chamado 
Luã Ramalho Mattar, que nasceu 
em 1987. E ela tinha ainda outro 
sonho, ser mãe adotiva de Maria 
Clara, Maria Esperança e Maria 
Paula, adotadas em 2002 e 2007 e 
2008, respectivamente.

E sendo uma artista de talen-
to, que tem um alcance maior de 
pessoas por meio da música, ela 
começou a conscientizar as mu-
lheres sobre os malefícios que o 
aborto traz. “Sou a favor da vida 
em qualquer circunstância se isso 
traduz ser contra o aborto. Re-
solvi me integrar no movimento 
pró-vida atendendo a um chama-
do de Deus. São oportunidades 
raras que nos levam ao próximo 
com maior credibilidade. Antes 
de tudo, sou humana e muitos se 
identificam com minha história!”, 
explica a cantora que dedica a sua 
vida em servir a Deus e aos traba-
lhos em prol da vida.

Questionada sobre como realiza 
esse dever de conscientização, ela res-
ponde que trabalha em equipe, sem-
pre apoiada na fé e semeando a espe-
rança e amor onde há necessidade. 
“Meninas em estado de desespero, e 
muitas sofrem violência e abandono, 
buscam o aborto como solução para 
o que consideram um fardo, o filho! 
Nossa parte é acolher, abraçar e am-
parar. Mostramos outro caminho, 
outras opções que não sejam morte e 
culpa. Assim, salvamos duas vidas a 
mãe e o filho! No final, só alegria para 
todos!”, celebra a artista.

Vale destacar que Elba Ramalho 
sofre perseguições e intolerância por 
grupos favoráveis ao aborto, mas isso 
não abala seus ideais. “Já sofri mais no 
início da minha luta, do meu engaja-
mento a favor da vida! Normal, elas 
defendem o que acreditam ser bom e 
eu defendo o que Deus acredita que 
é bom”, pontua. Ela ainda afirma que 
sempre foi católica e por muitos anos 
esteve afastada, mas a fé em Deus a 
fez superar todos os sofrimentos e 
hoje é convertida e frequenta todas as 
missas com muita alegria. “A vida é 
rara, preciosa, uma bênção”.

“A vida é rara, 
preciosa, uma 
bênção”.
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No terceiro ano de 
governo Ibaneis, 
2021, Brasília pas-
sou por diversas 
mudanças sig-

nificativas, entre elas na saúde e 
na retomada do crescimento da 
empregabilidade. Com o avanço 
da vacinação para combater o co-
ronavírus e, ao mesmo tempo, o 
compromisso em aquecer a eco-

nomia, a capital do país registrou 
a menor taxa de desemprego nos 
últimos cinco anos, passando para 
16,8%, graças a gestão do Secretá-
rio de Trabalho, Thales Mendes. 

Segundo a pesquisa da Com-
panhia de Planejamento do DF, 
destacam-se as áreas do comér-
cio, serviço e construção civil, 
com centenas de obras públicas, 
que mais contrataram profissio-

nais. O estudo ainda revela que 
a diminuição do desemprego se 
concentrou na população que 
reside em cidades de baixa ren-
da, ficando em 22,4% e a classe 
média-alta em 15,3%.

“Eu acredito que, como gestor, 
temos que criar políticas públicas 
que possam atender à demanda 
da população como um todo, pois 
nossa finalidade é a de modificar 

• G OV E R N O  D I S T R I TA L

Brasília avança Brasília avança 
em capacitaçõesem capacitações  
e oportunidades 
de trabalhos em 
diversos setores

THALES MENDES:  “Eu acredito 
que, como gestor, temos que criar 
políticas públicas que possam atender 
à demanda da população"
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a dura realidade da população, em 
especial a mais carente, e propor-
cionar uma melhoria na qualidade 
de vida do trabalhador”, explica o 
secretário. 

Para a criação de mais de 64 
mil empregos ao longo do ano, 
apesar da pandemia, a Secretaria 
investiu em uma série de ações 
programáticas e pedagógicas de-
senvolvidas em diversos programas 
e projetos de qualificação profis-
sional por todo o Distrito Federal, 
como por exemplo os Programas 
RENOVADF, LABINCLUi e Re-
deQualificadoraDF, e os Projetos 
Jornada da Mulher Trabalhadora, 
Qualifica-DF, Mulheres Inspirado-
ras, Cidade Terapêutica, Mulheres 
Vencedoras, entre outros.

“Todos os dias nós te-
mos em torno de duzentas 
vagas de trabalho ofertadas 
nas 14 Agências do Tra-
balhador, mas faltava tra-
balhador qualificado para 
atender a essa demanda. 
Ouvimos o setor produti-
vo, os sindicatos patronais 
e de trabalhadores e cria-
mos cursos de qualificação 
específico para atender à 
demanda de mercado. A 
exemplo, realizamos a for-
mação e cadastramento de 
746 lavadores e guardadores de 
carros do DF, até o momento, dan-
do a eles, curso de qualificação, 
colete e crachá com identificação, 
além de um kit de biolavagem, já 
são 8 turmas capacitadas. Estamos 
em processo de qualificação e de 
doação de equipamento de segu-
rança à ciclistas que trabalham 
como entregadores por meio de 
aplicativos. Dentro desse pensa-
mento, modernizamos as Agên-
cias do Trabalhador e criamos a 
Agência Itinerante”, detalha.  

Que tal se profissionalizar de forma eficiente, garantir uma renda 
e ainda ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho? O que a 
ImagineAcredite está propondo aos leitores brasilienses? Que conheçam 
os programas que estão transformando a vida de pessoas desempregadas, 
entre eles, o Renova DF que oferece qualificação profissional integrado às 
atividades de conservação do patrimônio público, nas áreas de constru-
ção civil, carpinteiro, jardineiro, eletricista, serralheiro e pedreiro. 

As atividades são desenvolvidas no âmbito das Regiões Administra-
tivas do DF, onde os alunos aprendem na prática e recuperam espaços 
públicos, em quadras poliesportivas, praças, parquinhos infantis, par-
ques, pontos de encontro comunitário, jardins, campos de futebol sinté-
tico, entre outros equipamentos públicos. Além disso, o programa dispo-
nibiliza uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200.

Política de Estado
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THALES MENDES:  
“Para 2022 teremos mais 
de 20 mil vagas de cursos 
profissionalizantes 
abertas para mais de 
50 cursos diferente, com 
investimento de R$ 110 
milhões"

“O RENOVADF é inovador 
e é mais uma medida do GDF no 
enfrentamento e combate à crise 
de emprego agravada pela pan-
demia, sendo a esperança de um 
futuro melhor para inúmeras fa-
mílias sem distinção. Atualmente 
quase 200 equipamentos públicos 
já foram recuperados e cerca de 
1.500 alunos capacitados nas áreas 
de construção civil e jardinagem. 
Outros três mil estão fazendo o 
curso no momento, pelos ciclos 3 
e 4, e mais 3.500 já estão inscritos 
para o 5º Ciclo”, afirma o secretá-
rio, Thales Mendes.

Outro programa importante 
a ser destacado é o Fábrica Social 
que, no momento, estão sendo 
implantados cursos na área de 
Corte e Costura em parceria com 
uma Organização da Sociedade 
Civil, o Instituto Viver, com aten-
dimento aproximadamente de 
660 alunos, e posteriormente com 
abertura de novas turmas na área 
de Costura e Serigrafia, Cons-
trução civil e jardinagem para 
capacitação de até 1.200 alunos, 
durante o período de doze meses. 
Os cursos são orientados para as 
necessidades do mercado de tra-
balho e em permanente desenvol-
vimento dos conhecimentos, ca-
pacitação, habilidades e aptidões 
para a vida produtiva.

Se liga nas dicas!
Para se candidatar a uma oportunidade de empre-

go é só acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir a uma 
das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. A Secretaria também disponibiliza o número 

(61) 99209 – 1135 para atendimento em casa de 
dúvidas referentes a qualquer um dos serviços 

prestados pela Pasta, responsável pelas Agências 
do Trabalhador. E para quem deseja se capacitar, 

basta acessar o site trabalho.df.gov.br

Brasília, a Capital dos sonhos
“Para 2022 teremos mais de 20 mil vagas de cursos profissionalizan-

tes abertas para mais de 50 cursos diferente, com investimento de R$ 110 
milhões. A continuidade e expansão do RENOVADF, a capacitação de 
novos profissionais, e o lançamento de programas que beneficiem toda a 
população. A reabertura da Fábrica Social, produzindo enxovais de cama 
para leitos de hospitais públicos e uniformização de todas as Adminis-
trações Regionais do DF. Esperamos um crescimento econômico bem 
relevante e a queda nos índices das taxas de desemprego. Estou bem oti-
mista e acredito que o futuro nos reserva dias bem melhores”, finaliza o 
secretário ao ser questionado sobre o que espera para 2022.
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Políticas Públicas contra 
as drogas se fortalecem 
no governo Bolsonaro

• P N A D

O terceiro ano de man-
dato do presidente 
da República, Jair 
Bolsonaro, em 2021, 
foi marcado por di-

versas vitórias, em especial para as 
Comunidades Terapêuticas do país. 
Fazendo um balanço de todas as 
ações, o time em prol à vida, com-
posto por representantes do governo 
federal, parlamentares e das CTs, re-
alizou diversas articulações no Con-
gresso Nacional para que fossem 
aprovadas as Leis que beneficiam o 
acolhimento, tratamento humani-
zado e reinserção social das pessoas 
que sofrem com a dependência quí-
mica, fortalecendo, assim, um país 
livre das drogas. 

A começar pela Lei 14.251/21 
sancionada pelo governo federal, 
após a aprovação no Congresso Na-
cional do PLN 31, que destina R$ 79 
milhões para a Secretaria Nacional 
de Cuidados e Prevenção às Drogas 
(SENAPRED) para a manutenção 
dos serviços de acolhimento em en-
tidades credenciadas e a ampliação 
de novas contratações no âmbito do 
Edital 17/2019. Sendo assim, a Sena-
pred iniciou no mês de dezembro o 
pagamento dos contratos vigentes, 
além de abrir 6.337 novas vagas em 
203 instituições. Somadas, até o final 
de 2021, foram 17 mil vagas custea-
das em cerca de 700 CTs. O objetivo 
é atingir 24 mil vagas em 2022.

Para o ministro da Cidadania, 
João Roma, é fundamental reco-
nhecer o trabalho das entidades 
que já salvaram, entre 2019 – 2021, 
mais de 80 mil vidas. “Precisamos 
cada vez mais destacar as comu-
nidades terapêuticas, que tem um 
trabalho brilhante em salvar vidas, 
mudando de fato o destino de mui-
tas pessoas e suas famílias, ofere-
cendo ao cidadão a possibilidade 
de transformação social. Cada de 
um de nós temos uma trajetória e 
muitos desafios acontecem durante 

essa caminhada, e sabemos o quan-
to é importante termos esperança. 
Nós buscamos uma sociedade que 
tenha mais dignidade e acolhimen-
to. Com a participação das CTs, nós 
observamos que recuperar depen-
dente químico vai muito além de 
um trabalho clínico”.

“Nós, do governo federal, sa-
ímos de 11 mil vagas financiadas 
e passamos para 17.300 vagas, são 
6.300 a mais. Graças ao trabalho 
do ministro João Roma, no Con-
gresso Nacional, conseguindo o 
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valor de R$ 78 milhões para seguir 
na ampliação do número de vagas 
tão importante pra que a gente 
possa reduzir as barreiras de aces-
so para as pessoas com dependên-
cia química aos cuidados das CTs, 
que tem realizado um trabalho de 
grande relevância para o Brasil ao 
longo dessas últimas cinco déca-
das”, pontua o Senapred, Dr. Qui-
rino Cordeiro.

Segundo o presidente da Con-
federação Nacional de CTs, Edson 
da Costa, o ministro Roma, o Sena-

pred Dr. Quirino e sua equipe não 
mediram esforços em articulações 
para atender todas as reivindica-
ções do segmento. “São grandes 
conquistas. Este governo, do presi-
dente Jair Bolsonaro, tem sido um 
diferencial muito grande porque os 
dependentes químicos são vistos e 
assistidos. Eu creio na mudança 
do ser humano e Deus ocupa um 
momento crucial na recupera-
ção. As CTs são um local onde os 

bons samaritanos levam aquele 
semimorto para ali ser cuidado. 
Cuidar das pessoas exige respon-
sabilidade. É preciso fazer o bem 
de uma forma muito eficaz”.

Para a Diretora do Departa-
mento de Prevenção, Cuidados e 
Reinserção Social, da Senapred, 
Cláudia Leite, essa vitória se deve 
aos esforços do trabalho em con-
junto de toda a equipe ministerial 
para honrar os contratos celebra-
dos. “Quero agradecer por ter 
essa equipe tão comprometida 
com o governo, com a Senapred, 
com a causa e com todas essas 
entidades que vem realizando 
esse trabalho tão importante. A 

política tem que chegar na ponta 
para aqueles que mais precisam. 
Nós estamos muito felizes e com a 
sensação de dever cumprido”.

“É uma vitória da vida, daque-
les que lutam por um Brasil sem 
drogas e que salvam vidas todos os 
dias. É uma vitória da Secretaria, 
do governo e de cada parlamentar 
que votou a favor do orçamento. É 
uma vitória que enche a gente de 
emoção, principalmente as pesso-
as como eu, como você (Sérgio), 
como Adalberto Calmon, que ti-
veram a oportunidade de se recu-
perar em uma comunidade tera-
pêutica, em especial a Fazenda da 
Esperança que é a nossa casa”, diz 
o diretor de Articulação da Sena-
pred, Edu Cabral. 

Cabe destacar que o Orça-
mento para 2022 da Senapred, 
aprovado pelo Congresso Nacio-
nal e sancionado pelo presidente 
Bolsonaro, foi de R$ 212 milhões. 
Porém, para honrar todos os con-
tratos, incluindo os novos aprova-
dos no Edital 17/2019, a equipe da 
Senapred está em articulação para 
garantir mais R$ 66 milhões, tota-
lizando R$ 286 milhões. 

Precisamos cada 
vez mais destacar 
as comunidades 
terapêuticas, que 
tem um trabalho 
brilhante em 
salvar vidas.

“ “

JOÃO ROMA
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Ainda no mês de dezembro foi 
publicada, sem veto presidencial, 
no Diário Oficial da União, a Lei 
Complementar 187/2021 que dis-
pões sobre a certificação, emitida 
pelo Ministério da Cidadania, das 
entidades beneficentes que atuam 
na redução da demanda de drogas 
e regula os procedimentos referen-
tes à imunidade de contribuições 
à seguridade social, garantindo o 
acolhimento de pessoas carentes 
de forma gratuita. Sendo assim, 
mais de 83 mil dependentes quí-
micos serão beneficiados com tra-
tamento humanizado e reinserção 
de forma digna em mais de 2 mil 
comunidades terapêuticas espa-
lhadas no Brasil.

A título de conhecimento, essa 
vitória mobilizou a equipe da Se-
napred, os fundadores e represen-
tantes das CTs do DF e regiões do 

CEBAS e Imunidade Tributária

Nós tivemos uma grande 
vitória no Congresso 
Nacional aprovando o 
Projeto de Lei 134 que 
deu origem a essa Lei 
Complementar.

“ “

QUIRINO CORDEIRO

Brasil, entre eles: o presidente e o 
diretor da Confederação Nacional 
das Comunidades Terapêuticas, 
Adalberto Calmon e Egon Schluter, 
respectivamente; o presidente da 
Federação Nacional das CTs, Célio 
Barbosa; o presidente da Federação 
das CTs Evangélicas do Brasil, Ed-
son Costa; o presidente da Federa-

ção Paranaense de CTs – Compacta, 
Thiago Massolin; a representante da 
FEBRACT na região Centro-oeste, 
Sherydan Luiza; e o fundador da 
ImagineAcredite, jornalista Sérgio 
Botelho Júnior, para salvaguardar 
os direitos de quem procura uma 
forma para se curar das drogas, 
além de seus familiares.
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“Nós tivemos uma grande vitória 
no Congresso Nacional aprovando o 
Projeto de Lei 134 que deu origem a 
essa Lei Complementar. E hoje nós 
tivemos uma grande vitória porque 
não houve nenhum veto presidencial. 
Essa foi uma grande vitória a partir de 
um trabalho importante da Senapred. 
Nós tivemos, desde a aprovação, no 
Congresso Nacional, uma série de 
reuniões com o Ministério da Econo-
mia e a Casa Civil, lutando para que 
fosse mantido o texto aprovado no 
Congresso Nacional. E nós consegui-
mos esse objetivo. Com isso, as CTs 
avançaram na garantia desse impor-
tante direito de imunidade, reconhe-
cido o direito à filantropia, ofertando 
um trabalho de mais qualidade para 
os acolhidos”, diz o Senapred, Quiri-
no Cordeiro.

“É uma grande vitória! Esse tra-
balho começou em 2019. A cada fase 
um desafio, seja nas tratativas inter-
nas, na tramitação no Congresso e até 
mesmo na fase de sanção/veto. A pu-
blicação do texto, sem veto, é motivo 
para grande comemoração, pois além 
de reconhecer a importância das enti-
dades, demonstra a relevância da po-
lítica pública de redução da demanda 
de drogas, de competência da Sena-
pred”, pontua a Diretora da Senapred, 
Claudia Leite.

Em concordância, o diretor da 
Senapred, Edu Cabral, enfatizou que a 
gestão do governo Bolsonaro luta pela 
recuperação dos adictos, reinserindo-
-os de forma cidadã. Para isso, conta 
com o apoio das CTs que estão crian-
do unidade entre si e fortalecendo o 
segmento.   “A gente luta a favor da 
vida. É inacreditável que a gente está 
chegando em 2022 e tenham pessoas 
ainda que queiram liberar as drogas 
e atrapalhar as CTs. A Senapred veio 
pra fazer a diferença e reconhecer o 
trabalho de resgate que essas CTs têm 
feito. A CT não é um negócio, é um 
chamado, é uma vocação”.

Doação de imóveis para CTs

Dando continuidade na descapitalização do crime organizado, o 
Diário Oficial da União publicou as Portarias 721 e 722/ 2021, assi-
nadas pelo ministro da Cidadania, João Roma, que regulamentam a 
doação, com encargos, de bens imóveis recebidos do Fundo Nacio-
nal Antidrogas (FUNAD) às Organizações da Sociedade Civil, como 
as comunidades terapêuticas, que atuam na redução da demanda de 
drogas e estabelecem os mecanismos de monitoramento, acompa-
nhamento e controle.

Para pleitear a doação, a entidade deverá estar credenciada no Ca-
dastro Nacional de Credenciamento das CTs e das entidades de preven-
ção, apoio, mútua ajuda, atendimento psicossocial e ressocialização de 
dependentes químicos e seus familiares, nos termos da Portaria GM/
MC nº 563/2019; realizar uma ou mais das atividades de redução da 
demanda de drogas elencadas no Art 1º da Portaria; e estar de posse das 
informações detalhadas do bem que se requer, incluindo sua localiza-
ção e avaliação atualizada.

Chefe de Gabinete (Senad), Cris-
tina Hedler; Presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa das CTs, 
deputado Eros Biondini; Secre-
tário Nacional (Senad), Luiz 
Beggiora; Diretora (Senapred) 
Claudia Leite; Diretor de Gestão 
de Ativos, Geovanni Magliano; e 
o Coordenador da Associação Fa-
zenda Renascer, Belisario Pena
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O cumprimento dos requisi-
tos deverá ser comprovado com 
a apresentação da seguinte docu-
mentação: Certificado de Cadas-
tro Nacional de Credenciamento; 
Declaração do Conselho estadual, 
distrital ou municipal sobre Dro-
gas, ou pelas Secretarias Estaduais 
ou Municipais de Políticas Públi-
cas sobre Drogas, ou entidades 
com competências similares, de 
que a OSC realiza atividades de 
redução da demanda de drogas; 
Formulário de solicitação de do-
ação de bem, constante no anexo 
I da portaria. Os documentos de-
verão ser enviados à Senapred no 
endereço eletrônico: bens.funad@
cidadania.gov.br, com solicitação 
de recebimento automático.

A análise dos requerimentos 
de doação será realizada mensal-

mente, na última semana de cada 
mês, pela Diretoria de Prevenção, 
Cuidados e Reinserção Social, da 
Senapred. A OSC que cumprir as 
exigências estabelecidas estará apta 
ao recebimento da doação. A fisca-
lização será realidade por meio de 
relatórios semestrais e a Senapred, 
a qualquer tempo, poderá solicitar 
às entidades donatárias novos re-
latórios sobre a utilização do bem, 
os quais deverão ser encaminha-
dos no prazo de 10 dias úteis. Vale 
ressaltar que a utilização do imóvel 
em atividade diversa da prevista 
acarretará na revogação da doa-
ção, assegurado o contraditório e 
ampla defesa, cabendo à OSC do-
natária o custeio das despesas para 
a devolução bem.

“Com essas assinaturas, nós 
teremos a chance de pegar bens 

que antes serviam ao tráfico e co-
locar para realizarem um traba-
lho justamente ao contrário, de 
recuperação e de reinserção dos 
nossos dependentes químicos. E a 
primeira CT a receber um imóvel 
será a Fazenda Renascer, em Mi-
nas Gerais, que é referência nesse 
trabalho de política sobre drogas 
em todo o Brasil. E, hoje, com 
toda a justiça, pode ter em seu 
nome esse imóvel que está sendo 
usado para acolher e recuperar os 
nossos jovens, homens e mulhe-
res, que estavam na dependência 
química. Eu reconheço o trabalho 
do nosso ministro João Roma que 
deixará seu nome escrito na his-
tória”, diz o presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa das CTs, 
deputado federal Eros Biondini 
(PROS-MG).

A primeira CT a 
receber um imóvel 
será a Fazenda 
Renascer, que é 
referência nesse 
trabalho de política 
sobre drogas em 
todo o Brasil.

“

“

EROS BIONDINI

O Senapred, Quirino Cordeiro; o Coordenador Adm. da Associação Fazenda 
Renascer, Belisario Pena; a Diretora da Senapred, Claudia Leite; o Gestor 
da Fazenda Renascer, Peter Nielsen; e o Diretor da Senapred, Edu Cabral
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Estão abertas as inscrições, até 
o dia 28 de fevereiro, para o Trei-
namento sobre Novas Substâncias 
Psicoativas (TraNSPor) por meio 
do Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública em parceria com a Uni-
versidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC). O curso online, com 
carga horária de 80 horas e dividi-
do por 6 módulos, visa capacitar 
6 mil profissionais para atuarem 
com maior eficiência e rapidez nos 
processos de controle e repressão.

Segundo o Secretário Nacional 
de Políticas sobre Drogas e Gestão 
de Ativos, Luiz Roberto Beggiora, 
o Brasil é hoje o verdadeiro labora-
tório de estudo e pesquisa sobre a 
redução da demanda e da oferta de 
drogas não só para o país, mas para 
o mundo. “Organizações crimi-
nosas de diversos países veem no 
Brasil um terreno fértil e lucrativo 
para o tráfico nacional e interna-
cional de drogas. Daí a importân-
cia da valorização dos profissionais 

Ministério da Justiça 
investe em capacitação 
contra às drogas

que atuam na linha de frente e 
oportunizar capacitações de altís-
sima qualidade, como é o caso do 
TraNSPor que traz o conhecimen-
to sobre os desafios e impactos de 
novas substâncias psicoativas as 
quais podem causar impacto na 
segurança pública e na saúde da 
população”, pontua.

A formação é destinada aos 
profissionais vinculados ao Siste-
ma Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas (SISNAD), em es-
pecial: peritos criminais vincula-
dos ao Sistema Único de Seguran-
ça Pública (SUSP); profissionais 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
que atuam nos setores de toxico-
logia, urgência e emergência; po-
liciais e membros das Forças Ar-
madas que atuam nas fronteiras, 
portos e aeroportos; profissionais 
que atuam em unidades aduanei-
ras; educadores dos sistemas pú-
blico e privado de ensino e profes-
sores universitários.

Os cursistas que concluírem 
todas as atividades propostas no 
curso receberão o certificado di-
gital de extensão universitária 
emitido pela UFSC. Vale ressaltar 
que esse é o terceiro curso do Pro-
jeto Mercúrio, o qual compreende 
uma parceria entre a SENAD e a 
Universidade voltada para o for-
talecimento do SISNAD median-
te o fornecimento de cursos que 
tratam de assuntos prioritários no 
contexto da nova Política Nacio-
nal sobre Drogas (PNAD). Para 
mais informações, basta acessar: 
transpor.senad.ufsc.br/inscrição.

Secretário Luiz Roberto Beggiora

Em momento histórico, o fun-
dador da revista ImagineAcredite, 
jornalista Sérgio Botelho Júnior, 
prestigiou a posse da presidente 
Inise Machado e dos novos Con-
selheiros para o biênio 2022/2023 
do Conselho Municipal de Políti-
cas sobre Drogas em João Pessoa, 
na Paraíba. A cerimônia ocorreu 
no início de janeiro e contou com 
a presença de diversas autoridades. 
Salienta-se que o Senapred Quirino 
Cordeiro, juntamente com o Secre-
tário Especial de Desenvolvimento 
Social, Robson Tuma, e o Diretor 
de Programas, Saulo Duarte, am-
bos do Ministério da Cidadania, 
não compareceram pois testaram 
positivo para o coronavírus. Uma 
nova data já está sendo articulada.

Durante o evento, o prefeito 
em exercício, Leo Bezerra, garantiu 
que “as portas” da Prefeitura estão 
sempre abertas para ouvir a de-
manda da população local. “Hoje 
é um dia de felicidade, queremos 

Posse do 
Comad

Fundador da Revista ImagineAcredite, 
Sérgio Botelho Junior, ao lado do vice-
prefeito, Léo Bezerra
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acompanhar de perto o trabalho e tenham certeza que a Prefei-
tura e sua equipe darão todo o apoio necessário para que sejam 
efetivadas as políticas públicas sugeridas pelo Comad”. 

Já a presidente Inise Machado reafirmou o compromisso do 
Conselho nas ações de prevenção e combate às drogas em prol do 
bem-estar da população. “O problema da dependência química 
afeta tanto a pessoa quanto a família. Ele é marginalizado e por 
isso precisamos planejar ações e incentivar a prática de esportes, 
cultura e ressocialização destas pessoas”.

“É uma alegria muito grande em poder estar presente e falar 
sobre a nova PNAD, que há 3 anos, graças ao governo federal, vem 
dando uma oportunidade às CTs, aumentando o número de vagas 
de 2.800 para 17 mil. Então, qualquer pessoa que passa pelo pro-
blema da dependência química e alcoólica e que queira se tratar, 
reconstruir sua vida, vai ter uma CT em qualquer estado do país 
oferecendo um tratamento gratuito e de qualidade. Pra mim, é 
uma satisfação participar desse momento histórico, levando uma 
política que dá dignidade aos cidadãos que sofrem com o flagelo 
das drogas”, afirma o jornalista Sérgio Botelho Júnior.

Projetos Recriar Vidas e ESCUDOS

 A equipe da Recriar Vida veio 
para Brasília, entre os dias 15 e 17 
de dezembro, para participar de 
um conjunto de agendas a fim de 
apresentar as ações dos projetos 
Recriar Vidas e ESCUDOS. A em-
presa, sediada no Tocantins, vem 

desenvolvendo uma ação inovado-
ra no campo de prevenção ao uso 
de drogas, abordando as matrizes 
que levam ao risco do consumo 
de substâncias psicoativas, sendo 
os fatores de vulnerabilidade e os 
aspectos biopsicossociais. O mé-

todo inovador, chancelado pela 
Senapred e pela  United Office of 
Drugs and Crimes – UNODC, ór-
gão vinculado a ONU, vem obten-
do resultados significativos no que 
são chamados os “rincões” do Bra-
sil, ou seja, em cidades de médio e 
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pequeno porte, e não somente nos 
grandes centros urbanos.

A primeira etapa desta agenda 
não foi uma simples visita, mas sim 
uma troca de experiências. O fun-
dador da Recriar Vida, Ricardo Ri-
beirinha, participou de uma agenda 
com a Secretária de Estado da Mu-
lher do Distrito Federal, Ericka Fili-
ppelli. Durante a audiência, ambos 
puderam apresentar seus projetos 
no desenvolvimento de ações que 
visam a melhoria da condição psi-
cossocial das pessoas. 

“Tenho um sonho em meu 
coração que diz respeito ao resgate 
de nossa nação e tenho convicção 
que é pela infância que devemos 
começar. Ver iniciativas brilhantes 
como a de Ricardo Ribeirinha, en-
chem meu coração de esperança e 
fé”, diz a secretária ao realizar essa 
afirmação em seu Instagram, após a 
Recriar Vida ter a oportunidade de 
apresentar seus projetos, que vem 
de encontro a política da Secretaria 
que comanda. Também participou 
da agenda o fundador da Imagine 
Acredite, Sérgio Botelho Junior. A 
troca das experiências resultou em 

uma nova agenda para janeiro de 
2022, com a presença das Secretá-
rias de Educação, Assistência e Saú-
de do DF, quando será discutida a 
formalização de uma parceria.

A segunda agenda na capital 
federal foi no Ministério da Cida-
dania. Durante os últimos 3 anos, 
a Recriar Vida se preparou para 
concretizar uma ação de preven-
ção ao uso de drogas que fosse re-
conhecida pela SENAPRED, por 
organismos da sociedade civil, mas 
principalmente por profissionais da 
educação, inseridos nas escolas pú-
blicas, sedentos de capacitação so-
bre temas sensíveis, uma vez que a 
maior parte não foi treinado para li-
dar com fatores tão delicados como 
depressão, ansiedade, violência, 
gravidez na adolescência, bullying, 
automutilação e, principalmente, 
consumo de drogas lícitas e ilícitas.

A agenda não ficou restrita ao 
Senapred, Dr. Quirino Cordeiro Jú-
nior, apoiador e entusiasta do Pro-
jeto Recriar Vidas e da Escola de 
Formação em Cuidados Sociais – 
ESCUDOS, desenvolvido pela Re-
criar Social. A equipe da empresa 

tocantinense foi recebida pelo As-
sessor do Ministério, Dr. Ronaldo e 
pela autoridade máxima, Sr. Minis-
tro João Roma. Na sala de reuniões 
estavam Frei Hans Stapel, fundador 
da maior comunidade terapêutica 
do mundo, a Fazenda da Esperança, 
acompanhado de Nelson Giovanelli 
e Adalberto Calmon.

A reunião teve como pauta a 
apresentação das ações da Recriar 
Vida, suas construções, parcerias, 
e sua preparação para alcançar o 
máximo de pessoas possíveis em 
todo o País, mitigando o risco so-
cial de crianças, jovens, e promo-
vendo autocuidado de professores, 
assistentes sociais, psicólogos, ges-
tores públicos e tantos outros pro-
fissionais que dedicam sua vida ao 
serviço público, em áreas pobres, 
vulneráveis e de risco. Após as apre-
sentações técnicas, o encontro foi 
tomado pela troca de experiências, 
histórias e pela emoção.

O Brasil passa por momen-
to de transformações profundas 
e com a política nacional de cui-
dados e prevenção ao uso de dro-
gas não é diferente. Ocorreu um 
crescimento importante nas vagas 
para internações de dependentes e 
o cuidado com o setor aumentou 
exponencialmente. Contudo, per-
cebe-se a necessidade do estabele-
cimento de uma política nacional 
de prevenção assertiva, validada 
por profissionais que vivenciam o 
problema todos os dias nas escolas, 
seu entorno e na comunidade em 
que a unidade está inserida. Ao fi-
nal, ficou nítido que a conjunção de 
esforços entre as ações da Recriar, a 
Senapred e o Ministério da Cidada-
nia, promoverão em 2022 a maior 
ação de prevenção já vista no Brasil, 
sendo que o intuito de todos os pre-
sentes é o mesmo: salvar vidas em 
todos os rincões do Brasil.
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Com a finalidade de fomentar 
o debate e potencializar as ações em 
defesa da vida e políticas públicas 
contra as drogas, há 10 anos foi fun-
dada, pelos deputados Eros Bion-
dini e Givaldo Carimbão, a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa das 
CTs. E para comemorar o fortaleci-
mento e a união do segmento, além 
do reconhecimento como serviço 
essencial, está sendo programada 
uma solenidade nesse semestre, na 
Câmara dos Deputados.  

“Mesmo com um ano difícil 
por causa da pandemia, nós não 
podemos deixar passar 10 anos de 

Eros Biondini: O Porta voz das CTs no 
Congresso Nacional

Nós nunca podemos 
desistir. Às vezes 
parece que as coisas 
não vão dar certo, 
mas assim como 
nós acreditamos 
na recuperação 
de qualquer ser 
humano, nós 
devemos acreditar 
sempre que Deus 
vai cuidar das CTs e 
enviar pessoas pra 
defendê-las.

“
“

EROS BIONDINI

grandes conquistas, onde a Fren-
te Parlamentar foi a voz das CTs 
aqui na Câmara dos Deputados 
e no Congresso Nacional, junto 
ao Governo Federal. Em parceria 
com os nossos grandes apoiadores, 
como a revista ImagineAcredite, 
nós homenagearemos a Senapred e 
os apoiadores das CTs, e celebrare-
mos esses dez anos de conquista de 
uma das Frentes mais atuantes que 
nós temos no Congresso Nacional, 
graças a Deus”, pontua.

Além disso, o parlamentar 
Biondini aproveitou o espaço para 
parabenizar as CTs que conquista-

ram credibilidade e respeito peran-
te a sociedade. “Nós nunca pode-
mos desistir. Às vezes parece que 
as coisas não vão dar certo, mas 
assim como nós acreditamos na 
recuperação de qualquer ser hu-
mano, nós devemos acreditar sem-
pre que Deus vai cuidar das CTs e 
enviar pessoas pra defendê-las. Eu 
tenho a honra de ser presidente da 
Frente e um grande defensor das 
CTs. No que depender de mim, as 
CTs no Brasil nunca ficarão órfãs. 
Sempre terá aqui no meu gabinete 
o seu quartel general, o seu ponto 
de apoio como é de fato”, finaliza.



Já parou para imaginar quantas 
pessoas no Brasil sofrem com 
a dependência química, em 

especial as mulheres, que buscam 
se reinserirem na sociedade sem 
sofrer preconceito? O que seriam 
dessas pessoas se não existissem as 

Valquíria Uchoa
• C O M U N I DA D E  T E R A P Ê U T I C A

larga o emprego no 
TJ-PB para abrir uma CT, 
após ver sua sobrinha 
mergulhada nas drogas

comunidades terapêuticas que são 
responsáveis pelo acolhimento e 
tratamento humanizado. A Ima-
gineAcredite apresenta aos caros 
leitores a Comunidade Missão 
Resgate, fundada por Valquíria 
Uchoa, em 2006, com o objetivo 

de resgatar o protagonismo das 
mulheres adictas.

Localizada no Jardim Nossa 
Senhora das Neves, bairro Centro, 
na cidade do Conde, Paraíba, a en-
tidade acolhe as mulheres e crianças 
vítimas da drogadição de forma vo-
luntária, com apanhamento assis-
tencial e psicossocial, em um espa-
ço de 20 mil metros quadrados, com 
ateliê de corte e costura, auditório, 
cozinha industrial, esporte e infor-
mática. Além disso, as acolhidas 
contam com supletivo e curso supe-
rior e trabalham a espiritualidade.

“Nesses 15 anos, nós já acolhe-
mos mais de 2 mil mulheres, e mais 
de 1 mil hoje tem a vida transforma-
da. Nós trabalhamos especialmente 
com a ressocialização no mercado 
de trabalho e a reintegração fami-
liar. Então, nós damos a ferramenta 
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Valquíria Uchoa e o esposo Coronel Uchoa
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Nesses 15 anos, nós 
já acolhemos mais de 
2 mil mulheres, e mais 
de 1 mil hoje tem a 
vida transformada. 

“ “

VALQUÍRIA UCHOA

pra que elas possam sair daqui com uma formação, 
com uma profissão. Por meio da Secretaria Nacional 
de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério 
da Cidadania, e das parcerias, nós ofertamos cursos 
profissionalizantes nas áreas de gastronomia, cos-
tura, beleza e informática. Então 90% das acolhidas 
quando recebem alta, já saem daqui qualificadas para 
ter o seu próprio negócio. Elas têm uma vida normal 
como se tivessem lá fora, só que de maneira saudá-
vel”, explica a fundadora.



Chamado de Deus
Segundo Valquíria, a Missão 

Resgate surgiu após uma sobrinha 
se envolver com as drogas e é nes-
se momento que ela dá o sim para 
a missão que Deus a confiou. “Nós 
procuramos um lugar que não fosse 
tão longe e que tivesse uma equipe 
comprometida. Na época, a gente 
só conseguiria fora do estado. En-
tão Deus tocou muito forte em meu 

coração para ajudar as mulheres e 
isso mudou a minha vida, o meu 
olhar para o ser humano. Eu era 
funcionária do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba, pedi a exoneração e 
toda a minha família me apoiou. 
Nós nos mudamos para o projeto, 
minha mãe que é enfermeira se 
aposentou e trabalha comigo, mi-
nha irmã também. Então, hoje o 
que eu tenho de melhor na minha 
vida é resgatar mulheres através 
da Missão Resgate. Eu me encon-
trei como pessoa e como profis-
sional”, diz emocionada.

Aos 51 anos, Valquíria se dedi-
ca exclusivamente a instituição e re-
vela como se inspirou na escolha do 
nome. “Eu tenho em meu coração 
o sonho de resgatar vidas, de ajudar 
pessoas a construir uma nova histó-
ria. Então isso significa, pra mim, o 
resgate da vida que estava perdida, 
o resgate dos sonhos que estavam 
adormecidos. Significa você sim 
pode ter uma nova história. Vale a 
pena investir em vidas porque vida 
não tem preço. Se apenas uma das 
acolhidas que passam aqui por ano 
conseguir mudar a sua vida, então 
já valeu a pena”.

Nova PNAD
Desde que assumiu o gover-

no, o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, se comprometeu 
em salvar a vida dos cidadãos 
brasileiros das drogas. Prova dis-
so, são os investimentos em ações 
estratégicas, como o aumento no 
número de vagas financiadas em 
CTs para recuperar os dependen-
tes químicos. “Nós nunca tivemos 
um presidente e um ministro, 
João Roma, tão comprometidos e 
que se preocupam tanto com o ser 
humano. A avaliação que eu faço 
é que Deus verdadeiramente é um 
Deus de resposta nas comunida-
des terapêuticas. Só na Missão 
Resgate, o governo federal finan-
cia 50% das vagas pela Senapred. 
Além disso, nós temos parcerias 
com o governo estadual e agora 
esse ano, pela primeira vez, nós 
conseguimos com o municipal”.

Conheça mais      
a instituição

Caros leitores, conhecem al-
guma mulher que sofre com a 
dependência química? A Comu-
nidade Missão Resgate oferece 
o tratamento gratuito. Para mais 
informações, é só ligar para os 
números (83) 988831838 ou (83) 
991236271, e seguir na rede social 
Instagram  @missaoresgatepb. "A 
mensagem que eu deixo é que não 
desistam porque Deus sempre dá 
a última palavra. E a última pa-
lavra sempre é de vitória. Vale a 
pena lutar, persistir e nunca desis-
tir nunca”, finaliza.
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Há 53 anos transformando a 
vida de milhares de pessoas que 
sofrem com o flagelo das drogas

• C O M U N I DA D E S  T E R A P Ê U T I C A S



44 I m a g i n e A c r e d i t e44 I m a g i n e A c r e d i t e

Em Curitiba (PR), os adictos 
contam com o trabalho da pri-
meira CT instituída na cidade, 
Casa de Recuperação Nova Vida 
(CRENVI), fundada em 3 de ou-
tubro de 1977, pelo Pr. Lori Mas-
solin (in memorian) e Marlene 
Franco Massolin. Localizada na 
Rua Amazonas de Souza Azeve-
do, 508. Bairro Bacacheri – PR, 
a CT é referência nacional com 
uma estrutura que integra exce-
lência e qualidade, fundamentada 
em princípios cristãos, podendo 
acolher até 49 homens, entre 18 e 

- CRENVI -

59 anos, por um período de trata-
mento de 120 a 180 dias definido 
em quatro fases. 

Para contar um pouco sobre a 
história, a ImagineAcredite entre-
vistou o Diretor Executivo da CT, 
Thiago Massolin, que atua há 17 
anos na área, com experiência em 
gestão do terceiro setor, políticas 
públicas e tratamento dos transtor-
nos por uso de substâncias.  “Meu 
avô, que era representante de medi-
camentos, começou a frequentar a 
igreja Presbiteriana Renovada e se 
envolver em causas sociais. Tempo 

depois, teve contato com o Pr. Pau-
lo Brasil e o Pr. Galdino Moreira, 
fundador do Desafio Jovem de Bra-
sília, e ali nasceu em seu coração o 
desejo de atuar na recuperação de 
dependentes químicos. Em 1977 à 
CRENVI foi a primeira CT funda-
da na cidade de Curitiba, a segunda 
no Paraná e a oitava CT legalmente 
instituída no Brasil”. 

Segundo Massolin, Pr. Lori 
começou a instituição com um 
escritório administrativo na gara-
gem de casa e na sequência alugou 
um imóvel na rua Carlos Garbá-
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cio no Jardim Mercês, em Curitiba, com capacida-
de para acolher 12 pessoas. Pouco tempo depois, a 
CRENVI recebeu a doação um imóvel no Município 
de Colombo, no PR, e como o espaço era muito limi-
tado, em 1982, venderam o imóvel e iniciaram uma 
campanha de arrecadação e venda de materiais reci-
clados para captar recursos adicionais que serviriam 
mais tarde para iniciar a construção da nova sede 
no bairro do Bacacheri, em Curitiba, que na época 
tinha capacidade para atender até 30 acolhidos.

“Foi uma história marcada por muita abnegação, 
amor ao próximo. A campanha de recicláveis teve o 
apoio do Exército Brasileiro que instalou algumas 
barracas em pontos centrais da cidade para ampliar a 
arrecadação de listas telefônicas, jornais e garrafas de 
vidro que não eram mais utilizadas pela população. 
Uma grande empresa distribuidora de livros na cida-
de também apoiou a ação e doou uma Kombi para 
instituição com o intuito de ajudar na divulgação e 
coleta dos recicláveis ampliando a mobilização que 
teve grande participação social. Foi assim que nasceu 
a CRENVI, uma das CT’s pioneiras no Brasil que já 
recuperou milhares de pessoas dos problemas causa-
dos pelo uso de substâncias (álcool e outras drogas) e 
seus familiares”, descreve Massolin.   

Ao observar o trabalho ético e o compromis-
so em salvar as vidas das drogas, Massolin cresceu 
com a missão de dar continuidade ao projeto. Ape-
sar na adolescência ter tido um breve contato com 
o uso de drogas, o chamado era mais forte. For-
mado em Teologia, Psicologia e concluindo, nesse 
ano, uma especialização em dependência química, 
Thiago Massolin construiu uma história dentro da 
CRENVI e também na representação do segmento 
das CT’s no Paraná.

Vale ressaltar que a CRENVI já recuperou mais 
de 20 mil pessoas, incluindo familiares que tam-
bém são tratados nos programas oferecidos pela 
organização. A CT conta com uma equipe multi-
disciplinar especializada e com um programa de 
acolhimento fundamentado cientificamente atra-
vés da abordagem da Terapia Cognitivo-Compor-
tamental (TCC) e do Programa de Prevenção de 
Recaída (PPR) de G. Alan Marlatt, da Universidade 
de Washington (Estados Unidos). A organização 
trabalha com a execução de triagem, acolhimento 
integral, psicoterapia breve, individual e familiar, 
palestras, ações de prevenção e reinserção social.



Nascido em 1919, no Texas, 
Estados Unidos, padre Haroldo 
Joseph Rahm veio para o Brasil 
em 1965, onde fundou diversas 
obras sociais, a exemplo do Trei-
namento de Liderança Cristã 
(TLC), e em 1978 a Fazenda do 
Senhor Jesus com o objetivo de 
acolher pessoas em situação de 
vulnerabilidade, proporcionando 
cuidado, educação e atendimento 
especializado, visando a reinser-
ção social, sempre pautado pelo 
amor, a ética e a espiritualidade. 
Os trabalhos começaram com 
uma CT masculina e depois veio 

- Fazenda do Senhor Jesus -

a CT para os adolescentes. Tempo 
depois, iniciou o trabalho com as 
crianças e as mulheres. 

Para que a obra continuasse em 
andamento, Padre Haroldo sempre 
foi cercado por pessoas comprome-
tidas, que gostam de desafios e vão 
à luta para ajudarem os acolhidos. 
A exemplo, com a chegada de Beto 
Sdoia à presidência, o instituto pas-
sou a trabalhar em diversas frentes. 
“Esse convívio com o padre Harol-
do realmente foi um grande presen-
te que Deus colocou em nossa vida, 
muito aprendizado, alegria, desa-
fios, mas um homem incansável 

e uma vitalidade impressionante, 
uma perseverança, uma determi-
nação, uma disciplina nos horários. 
Nunca vi o padre Haroldo cancelar 
um compromisso, por algum moti-
vo”, enaltece Sdoia.

Sendo assim, para transformar 
a vida das pessoas que sofrem com a 
fome, o desemprego, o uso de subs-
tâncias psicoativas, a violência, e 
demais situações de vulnerabilidade 
social, o Instituto trabalha com qua-
tro frentes. A primeira é o programa 
de recuperação, que envolve as CTs 
masculina, feminina e as repúblicas. 
A segunda são os serviços de acolhi-
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mento em residência, um para moradores em 
situação de rua, outra casa para gestantes em si-
tuação de rua e uso de substâncias, e mais duas 
moradias para jovens que viveram a vida em 
abrigos e quando completam 18 anos vão para 
as repúblicas, pois não tem família.  

Já a terceira frente são os serviços chama-
dos de convivência e fortalecimento de víncu-
los, ligado a assistência social. “São serviços de 
prevenção ao risco social. Trabalha com crian-
ças a partir de 6 anos e vai até jovens e fami-
liares. São 2 unidades, uma na sede e outra em 
Campo Belo, região de Campinas muito caren-
te. Esse trabalho com as crianças é, em número, 
o maior trabalho do Instituto Padre Haroldo, 
chega atender por ano cerca de 500 crianças. A 
gente trabalha prevenção com educação. Então 
no horário contrário escolar, as crianças vêm 
pro nosso espaço, se alimentam e tem ativida-
des de esporte, cultura, artes, socialização, gru-
po, brincadeira, coisas voltadas para as crian-
ças”, explica Sdoia.

A quarta frente de trabalho do Instituto 
é o trabalho e renda. “Esse trabalho atende a 
todas as pessoas do Instituto e mais familiares, 
as pessoas do entorno, quem necessite.  Então 
o curso de qualificação profissional é um pro-
grama que não tem recurso nenhum e trabalha 
tudo com parcerias, a qualificação profissional, 
fomento ao empreendedorismo. A gente tem 
um ateliê de costura, trabalha escrita de currí-
culo. Então o fomento ao trabalho em renda é 
amplo e trabalha muito com parcerias”, pontua. 
Essas quatro frentes de trabalho chegam a aten-
der cerca de 2.500 pessoas mensalmente.  

Salienta-se que Luis Roberto Sdoia presi-
diu por dez anos o Instituto Padre Haroldo e 
há um ano, sua esposa, Lúcia Sdoia, assumiu a 
presidência. Hoje, Beto Sdoia preside a Federa-
ção Brasileira de Comunidades Terapêuticas há 
cinco anos, resultado de dois mandatos, sen-
do reeleito para mais um de dois anos. É im-
portante enfatizar que o casal Sdoia caminha 
unido, juntamente com homens e mulheres de 
bens, para preservar a história, a biografia e o 
legado desse que é cidadão do mundo, um pa-
dre que amou, serviu em tudo e já salvou mi-
lhares de vidas.
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Ao nascer na Alemanha, du-
rante o final da Segunda Guerra 
Mundial, Deus já tinha um propó-
sito na vida do Frei Hans Stapel, a 
missão de evangelizar e resgatar as 
pessoas do flagelo da dependência 
química. Com o pulsar forte em 
seu coração, sempre em busca da 
fé e com o caráter inquestionável, 
ele ingressou na Ordem Francisca-
na e, antes mesmo de ser ordena-
do sacerdote, foi enviado ao Brasil, 
para uma paróquia em Guaratin-

- Fazenda da Esperança -

guetá. É nesse momento que co-
meça seu novo destino.

“O chamado de Deus vem de 
um jeito que gente não entende. 
Apareceu um jovem que pedia 
ajuda e, para mim, cada pessoa é 
Jesus. Eu o acolhi e conversando 
com ele, eu vi uma grande dor na 
alma, uma carência, machucados, 
era sofrido, precisava ser amado 
e aprender a amar. Nisso tinham 
outros jovens que precisavam re-
ceber amor e serem ensinados a 

amar. Então acolhemos o que é 
Jesus, e assim nasceu a Fazenda 
acolhendo, amando, ensinando e 
ajudando o outro”, descreve Frei 
Hans, que fundou a maior institui-
ção da América Latina em junho 
de 1983, juntamente com Nelson 
Giovanelli, jovem que frequentava 
a paróquia.

Seguindo os três eixos da es-
piritualidade, trabalho e convivên-
cia, a entidade já recuperou mais 
de 20 mil vidas, entre 15 e 55 anos. 
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E para explicar esse sucesso, Frei Hans disse 
que é preciso tratar a alma que grita por pre-
sença de amor e família. “Nós não tratamos 
da parte química com medicamentos. Nós 

entendemos que a ferida na alma 
grita para alguma coisa e eles bus-
cam preencher esse vazio. Todo 
mundo quer ser feliz, então ex-
perimenta encontrar na droga, na 
bebida, no sexo e se frustram sem-
pre. Quando chegam “ao fundo do 
poço”, querem se matar. Então eles 
aceitam um convite que alguém 
faz para ir à Fazenda e encontram 
esse estilo de vida, de viver a pala-
vra de Deus e o amor e isso preen-
che o coração e não precisam mais 
das drogas”.

Com um tratamento que 
dura doze meses, a Fazenda da 
Esperança aposta no atendimen-
to psicológico – usando a abor-
dagem direta do inconsciente e o 
método psicanalítico da regres-
são –, e na desintoxicação natu-
ral, por meio do contato com a 
natureza, o cultivo de plantas e a 
criação de animais, o que ajuda 
a mudar a percepção dos acolhi-
dos, uma vez que muitos deles 
nem sequer cuidavam de si. Para 
tanto, a entidade tem como foco 
o trabalho usado como terapia 
para afastar os malefícios da de-
socupação e da ociosidade para 
elevar a autoestima do interno, 

bem como a reinserção social e a descoberta 
de talento profissional. 

“O trabalho é participar da criação do 
mundo que Deus fez. Se alguém aprende co-
nosco a trabalhar, ter uma disciplina e se ale-
gra, porque é uma bênção de Deus poder tra-
balhar, então ele pode voltar para a sociedade 
que sempre encontra serviço. O mundo hoje 
precisa de funcionários que saibam trabalhar 
com alegria, com responsabilidade e saibam 
criar relacionamento entre os funcionários. E 
eu tenho tantos exemplos, inclusive as firmas 
me pedem indicações”, afirma o Frei Hans. 
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Em terras brasileiras, a entida-
de começou o movimento em 1982, 
como grupo de apoio, e em 1983 
como comunidade terapêutica, na 
cidade Panambi, Rio Grande do Sul. 
“Curt e Anita Reinke, cristãos, ele 
metalúrgico de uma grande indús-
tria, tinha um colega de trabalho 
com sérios problemas de alcoolis-
mo e que, por muitas vezes, procu-
rou sua ajuda para abandonar a be-

- Cruz Azul no Brasil -

bida alcoólica. Curt encaminhou 
seu amigo para vários serviços de 
ajuda que existiam no início dos 
anos 80, na região e até na capital, 
Porto Alegre. No entanto, Curt e 
sua esposa Anita, entendiam que 
além do tratamento médico, far-
macológico e psiquiátrico, a ajuda 
espiritual, a Palavra de Deus podia 
contribuir para o tratamento de 
uma pessoa alcoólica. 

Porém, nas propos-
tas de trabalho para onde 
encaminhavam o amigo 
com problemas, não es-
tava inserida a espiritua-
lidade nos programas de 
tratamento. A partir de 
sua mãe, imigrante alemã, 
tomou conhecimento do 
trabalho da Cruz Azul da 
Alemanha (e do trabalho 
internacional), que tinha 
como proposta de traba-
lho a partir da Palavra de 
Deus. Animados com a 
descoberta, em 1982, o 
casal juntou economias e 
viajou para a Europa para 
visitar e conhecer um 
pouco mais da proposta 
da Cruz Azul da Alema-
nha e Internacional. Re-
tornaram ao Brasil com a 
decisão de implantar e tra-
balhar com a proposta da 
Cruz Azul Internacional, 
tanto nas áreas do trata-
mento, prevenção e no tra-
balho de grupos de apoio 
mútua ajuda”, descreve o 
presidente da Cruz Azul 
no Brasil, Rolf Hartmann. 

Em 1989, surge a se-
gunda comunidade terapêutica, 
com base na proposta da Cruz 
Azul: é fundado o Centro de Re-
cuperação Nova Esperança – CE-
RENE, na cidade Blumenau, SC. 
Mais tarde outras comunidades 
terapêuticas e grupos de apoio vão 
surgindo, ou aderindo à proposta 
da Cruz Azul, até que em 23 de ju-
nho de 1995 é criada e organizada 
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a Cruz Azul no Brasil, como Federação, e com 
sede na cidade de Blumenau, Santa Catarina.  “A 
Cruz Azul é hoje um trabalho diaconal, de assis-
tência social, de promoção da saúde, e se destina 
a todos quantos necessitarem, sem distinção de 
cor, raça, sexo, nacionalidade, estado civil, pro-
fissão, credo religioso ou político. Reconhecida 
como Centro de Referência em Dependência 
Química (CEREDEQ), pelo Governo Federal”, 
pontua Hartmann. 

E para resgatar a vida do dependente quí-
mico e oferecer a chance de uma nova história, 
a entidade conta com vários programas, como 
de grupos de apoio e mútua ajuda, que oferece 
treinamento, assessoramento, apoio e acompa-
nhamento de lideranças e voluntários junto às 
igrejas e outras entidades, objetivando a criação 
de uma rede para o atendimento de dependen-
tes e seus familiares, com grupos para adultos, 
crianças e adolescentes, separadamente e com 
metodologia própria.

Já para a prevenção são realizadas atividades 
em escolas, empresas, igrejas e outros espaços 
comunitários, através de teatros, monólogos, dis-
cussões de grupos, palestras de conscientização, 
e a capacitação de multiplicadores, seguindo as 
prerrogativas internacionais de prevenção. Além 
disso, a entidade oferece educação continuada, 
com a realização de cursos, seminários, fóruns, 
curso de pós-graduação (em parceria com a Fa-
culdade Luterana de Teologia – FLT) para a ca-
pacitação e formação de pessoas que atendem o 
público na área de cuidados e prevenção ao álco-
ol e outras drogas.

Outro ponto a se destacar é a orientação 
e apoio para os dependentes e seus familiares, 
com atendimento presencial psicológico e de 
orientação junto à sede da Cruz Azul e também 
via telefone, e-mail e rede social. Já para a cons-
trução de políticas públicas sobre drogas, a en-
tidade conta com a representação do segmento 
de CT’s e do público-alvo de familiares e depen-
dentes junto aos governos federal, estadual, dis-
trital e municipal, contribuindo na discussão e 
aprovação de leis e o financiamento público que 
promovam serviços de atenção e/ou cuidado a 
pessoas afetadas pelas drogas, e as Organizações 
da Sociedade Civil (OSC) atuantes nesta área e 
nas políticas sobre drogas. 
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