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Encontro do Programa URB-AL em
Diadema – 29 e 30 de abril de 2003

Municipalidade De Copiapó – Chile
Copiapó – Março, 2003

Retornar ao menu de opções

Programa Previene Copiapó
“Nós somos o sistema comunitário de
prevenção do consumo de drogas de Copiapó”

Apresentação Cláudia Godoy Rojas

Objetivo
- Fortalecer, potencializar e articular as capacidades locais instaladas na
comunidade com o fim de prevenir, evitar, retardar ou diminuir o consumo de drogas.

Filosofia: supostos básicos
- Visão: Nós consideramos a prevenção como uma possibilidade real para
facilitar a condições para as pessoas, famílias e comunidades, desenvolverem
um projeto de vida livre e saudável, assim possibilitando evitar o consumo
drogas, de álcool, a violência, a desesperança e outros conflitos e condutas
que prejudicam a convivência social e o direito dos seres humanos a viver
em harmonia;
- Por isto achamos urgente gerar um sentido de mudança, uma visão de
pessoa, de família, de comunidade e uma filosofia à qual possa dar suporte
para os programas de intervenção social. Assumimos a análise holístico
sócio-construtivista do sujeito e da sociedade. Aderimos ao suposto que
faz desistir do substrato individualista para entender a realidade desde uma
visão política, crítica, temporal e histórica
O discurso como prática social tem caráter ideológico pelo que mantém e promove
efeitos na vida das pessoas e comunidades. É importante não esquecer que nosso trabalho
não é ascético, por isto é imperativo a autocrítica no interior das equipes, problematizando e
revisando constantemente, desde o espaço de poder em que nós estamos situados, o risco
de autoritarismo que podem adquirir ou conter nossas intervenções.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Vemos o “tema drogas”, como um fenômeno autoecoorganizado, um sistema
vivo, dinâmico, que se autoproduz, cresce, evolui, que tem um forte suporte em seu
entorno ecológico e onde se desenvolve e organiza. A sociedade e a cultura, da qual
somos parte, o cria, o conserva e o controla, formando parte do status quo, portanto, o
paradoxo vai existir sempre, nada o regula ao certo.
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Desde aqui e em todo âmbito, surge o tema dos valores, do SENTIDO. Sentido
do porquê trabalhamos nisto, por quê estamos aqui (passado), do para que (futuro,
visão, filosofia) e do para quem (sentido que transcendência e que outorga significado a
vida dos seres humanos).
A autorealização dos sujeitos leva consigo o sentido de transcendência. Quando
não há sentido, aparecem as enfermidades mentais, o hedonismo, o nihilismo, o
consumismo, a atividade compulsiva e o trabalho frenético, ações desesperadas que
pretendem dissolver o problema da carência de sentido, do significado: o vazio. Neste
quadro, introduzimos o tema do consumo problemático e também o das adições, o
abuso de álcool, a violência, a depressão, etc.
Nós consideramos no tem preventivo a necessidade de tornar o vazio existencial
na busca de experiências plenas, uma espécie de psicoterapia autoadministrada ante a
vivência de insatisfação vital, ante a opressão, a desesperança e a pobreza estrutural.
Por todo o anteriormente exposto, como equipe PREVIENE, adotamos em cada
intervenção a busca de sentidos, a busca de liberdade, não mais livres para consumir,
senão, para construir, com essa liberdade em cada ato, em cada território em que nos
acercamos, um sentido universal para nossas vidas, portanto, para nossa sociedade.
Metodologia De Intervenção
- Metodologias Qualitativas;
- Pesquisa Ativa;
- Pesquisa pseudoetnográfica: Observador Participante;
- Análise do Discurso: Pujal e Pujol;
- Técnicas Operativas Enrique Pichon-Riviere
Técnicas Qualitativas de Educação Popular: “Aprender Fazendo”, educar através do jogo’.
Âmbitos De Interveção
1 - Família
2 - Educação
3 - Tratamento e Reabilitação
4 - Laboral
5 - Comunitário
6 - Marginalidade
7 - Controle
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Financiamento

Encontro do Programa URB-AL em
Diadema – 29 e 30 de abril de 2003

Programa co-financiado pela Ilustre Municipalidade de Copiapó e o Conselho Nacional para o Controle de Drogas, CONACE. Investimento $ 38.000.000 para o ano de 2003.
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Equipe Previene Copiapó
- Coordenadora: Anamaría Aguirre. Psicóloga (Coordenadora Geral do
P r o g r a m a , Tratamento e reabilitação, Rede comunitária, Âmbitos
comunitários e marginalidade)
- Encarregada do Programa Família: Cláudia Manríquez. Assistente Social
- Educação, Rede e Comunicação: Benyork Paez. Educador Popular
- Encarregado de Trabalho Cultural e Técnico de Animação: Luís González.
Educador Popular
- Encarregado de Projetos e Gestão: David Vasquez. Educador Popular
- Encarregado do Projeto “O Deserto Também Floresce”, Encarregado do
Programa de Rádio e Apoio Âmbito Tratamento e Reabilitação: Cristián Gribell.
Educador Popular
- Administrativo e Finanças: Yenny Delgado. Secretária
Área De Abrangência Da Intervenção
Toda a Comunidade de Copiapó, priorizando conglomerados.
Juan Pablo II (Educador Terreno David Vasquez)
Villa Arauco (Educador Terreno David Vasquez)
Ampliação Prat (Educador Terreno Luis González)
Cartavio (Educador Terreno Benyork Paez)
Balmaceda Norte (Educador Terreno Luis gonzález)
Rosário (Educador Terreno Cristián Gribell)
1 - Âmbito Família
- Fortalecer e potencializar a capacidade da família como principal agente
protetor do consumo de drogas.
- Metas 2003:
- 120 agentes preventivos formados para intervir no âmbito família
(maio – dezembro)
- 300 família trabalhando nas segundas jornadas dos conselhos infantis
“Minha Opinião Também Conta”. (jullho – outubro).
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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- Metas Família 2003

- 15 famílias de trabalhadores municipais capacitadas nos temas
preventivos (junho – outubro);
- Continuidade do projeto Fortalecendo o Rol Protetor da Família, em
coordenação com a Fundação da Família. 50 pessoas (maio – novembro);
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- Segunda capacitação de agentes comunitários. 50 pessoas;
- Desenvolvimento de oficinas pilotos para pais de 5 escolas e 2 institutos
(abril – novembro);
- Jornadas de capacitação em prevenção para mulheres chefes de lar.
(50 mulheres – maio – julho).
2 - Âmbito Educação
- Evitar e diminuir o consumo de drogas em crianças e jovens de instituições
educativas da comunidade.
- Metas 2003
- Formação de monitores de prevenção no âmbito do trabalho dirigido a
alunos de carreiras relacionadas com recursos humanos, assistência
social e administração (30 pessoas. Junho – novembro);
- Capacitação em Prevenção para docentes no tema drogas (20 pessoas.
Setembro-outubro);
- Implementação de mesa de trabalho com docentes de 2 institutos e 5
escolas. (abril – dezembro);
- Implementação de módulos educativos de prevenção em 5 escolas e 2
institutos. (março – dezembro).

3 - Âmbito Tratamento E Reabilitação
- Reabilitar e reinserir socialmente as pessoas afetadas por consumos de
drogas oferecendo oportunidades de tratamento e reabilitação.
- Metas 2003
- Derivação de 100% dos casos que chegam ao PREVIENE e Centros de
tratamento e reabilitação (permanente);
- Projeto o “Deserto Também Floresce” em coordenação com atores da Rede
Comunitária de Prevenção. 50 pessoas (abril – outubro);
- Difusão dos centros de tratamento e reabilitação.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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4 - Âmbito De Trabalho
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- Prevenir e diminuir o consumo de drogas em pessoas que trabalham em
instituições públicas e privadas.
- Metas 2003
- Elaboração de diagnóstico em empresas que contam ou não com políticas
de prevenção (abril);
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- Formação de agentes preventivos em espaços de trabalho. (40 pessoas.
Maio – junho)
- Capacitação no programa família com mulheres da comunidade de Copiapó.
(setembro- outubro). 2 capacitações dirigidas a trabalhadores da
unicipalidade (junho-agosto).
5 - Âmbito Comunitário
- Potencializar e fortalecer as capacidades locais instaladas, com o fim de
prevenir, retardar, evitar ou diminuir o consumo de drogas na comunidade.
Particularmente por meio da implementação de redes locais de prevenção
que facilitem a participação, organização, autogestão e autogestão comunitário.
- Metas
- Manutenção e fortalecimento da rede comunitária de prevenção (atualmente
formada por 40 instituições da comunidade);
- Formação de 3 novas rede locais de prevenção (total 6, permanentes)
- Metas 2003
- Financiamento de ações, iniciativas e projetos de prevenção comunitária
(mínimo 10 projeto comunitários 2003. Maio – dezembro);
- Continuidade no trabalho permanente de prevenção, desenvolvimento de
habilidades sociais e fortalecimento da autogestão comunitária (permanente).
6 - Âmbito Marginaliade
- Prevenir, retardar, diminuir ou evitar o consumo de drogas em crianças e
jovens em risco e vulnerabilidade social, desvinculados dos sistemas formais
de família, educação e/ou trabalho.
- Metas 2003
- Gerar ações com instituições que trabalham com jovens desistentes ou
não inseridos no sistema escolar, trabalho e social;
- Facilitar a postulação e execução de pelo menos um projeto comunitário
neste tipo de população alvo.
- Metas Marginalidade 2003
- Referir a 100% de crianças e jovens de ou na rua com problemas de
consumo a centros de tratamento e reabilitação (permanente);
- Implementação de oficinas de prevenção. Desenvolvimento pessoal e
habilidades sociais a jovens e crianças de ou na rua (março – dezembro).
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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7 - Âmbito Controle
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- Impedir a distribuição de drogas na comunidade e evitar a utilização de nosso
território como rota de tráfico,
- Metas 2003
- Incorporação do PREVIENE à Mesa de Controle (permanente). Trabalho
Coordenado com Políticas em áreas de risco. (permanente)
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- Metas 2003
- Trabalho coordenado em intervenção comunitária com Carabineiros
(prévia avaliação situacional);
- Participação da Coordenadora Comunitária do PREVIENE no Conselho
Comunitário de Seguridade e Cidadania. (permanente)
Requerimentos Ao Município
- Disponibilidade de um ESPAÇO FÍSICO adequado para a identidade do
programa, características da equipe e população objetiva;
- Disponibilidade de veículo municipal e motorista pelo menos 2 vezes por
semana, sem mencionar ações tais como atividades próprias do programa;
- Apoio quanto a facilitação de equipes de amplificação e operador por parte
da Direção e Cultura;
- Apoio com material, panelas e outros elementos no caso da Direção
de Operações;
- Que os beneficiários que acessam o nosso programa, independente de seu
aspecto, sejam atendidos com respeito e amabilidade que toda pessoa por
direito merece receber de um serviço público.
“Todos somos responsáveis de tudo e de todos diante de tudo, e eu mais que
todos os outros”...então
“se queremos construir um barco, não comecemos por buscar madeira, cortar tábuas
ou distribuir o trabalho, e sim primeiro, façamos evocar no homem, o anseio do mar
livre e largo”.
Obrigado por Ter a mesma capacidade de sonhar com a construção de um
mundo melhor...
Equipe PREVIENE Copiapó

Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

