


VEJA A NOSSA 

TRAJETÓRIA



CRONOGRAMA 

DE AÇÕES 2020

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

COMUNICAÇÂO

Geração de conteúdo semanal nas redes sociais OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Geração de notícias e conhecimento ao Site do ISSUP Global OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

LIVES semanais com Especialistas Nacionais e Internacionais OK OK OK OK OK

Participação da 63a. Edição da CND em Viena OK

Treinamento promovido pela Drug Free America OK

Asinatura do acordo de Cooperação tecnica com a UTRIP OK

Cartilhas sobre a Lei de Drogas no Brasil para a SENAPRED OK OK

Cartilhas sobre Prevenção para a SENAPRED OK OK

Cartlhas sobre Tratamento para a SENAPRED OK OK OK

Edição das Revistas ISSUP Brasil - Freemind 2019

Edição das Revistas ISSUP Brasil - Freemind

Campanha de alinhamento dos Associados atuais OK OK OK OK OK OK

EVENTOS

Workshops de Prevenção nas Escolas Online OK OK OK OK OK OK OK

CAPACITAÇÕES

Pesquisa com as CT´s de 8 Federações junto com a OEA/CICAD OK OK

REUNIÕES

Reunião Trimestral de alinhamento junto com a SENAPRED OK OK OK OK

Reunião semanal com a equipe operacional OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Reunião Mensal com a Diretoria da ISSUP Brasil & America Latina OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

CRONOGRAMA DE AÇÕES ISSUP BRASIL + FREEMIND 2020
PLANO DE TRABALHO

Actividades
2020

Congresso 2019 - OK

Ações 2020 - OK



AÇÕES EM 2020

Rotina com geração de conteúdo semanal para as redes sociais e 

no site do Freemind, ISSUP Brasil e ISSUP Global.

• 237 posts Facebook Freemind

• 208 posts Instagram Freemind

• 113 publicações Blog Freemind

• 48 publicações Google Meu Negócio Freemind

• 159 posts Facebook ISSUP Brasil

• 140 publicações site ISSUP Global

• Centenas de compartilhamentos  de conhecimento

• 7 vídeos

• 12 “Lives com Especialistas”

• 45 E-mails marketing

REDES SOCIAIS



• Planejamento geral  para desenvolvimento e organização do 

1º Workshop online Internacional de Prevenção ao Uso de 

Drogas em Escolas e de todas as ações necessárias para 

realização do mesmo.

• Reuniões de sensibilização com outras entidades e 

instituições para participação no 1º Workshop online 

Internacional de Prevenção ao Uso de Drogas em Escolas.

• Reuniões estratégicas com o Governo Federal, através da 

SENAPRED (Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção 

às Drogas), para todas as ações em 2020.

• Reuniões mensais com o Conselho Consultivo e com  a 

Diretoria Operacional

• Participação na 63rd session of the Commission on Narcotic 

Drugs, em Viena – Áustria, em Março de 2020. 

AÇÕES EM 2020



• Participação no Treinamento Global da Fundação Drug Free
America, realizado em Viena – Áustria, onde fomos convidados,
juntamente com o Dr. Roberto Canay (Argentina) a sermos
Líderes Regionais de Prevenção na América Latina.

• Participação no Conselho de Prevenção da UNODC, durante a
63rd session of the Commission on Narcotic Drugs

• Participação na eleição de novos membros da Mesa Diretiva da
VNGOC – Assembleia Geral do Comitê de ONGs sobre Drogas
de Viena, com a eleição de Matej Košir para o cargo de Vice-
Presidente do Comitê.

• Angariar o apoio da Movendi International e da
WFTC – Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas.

• Coordenação e Organização do conteúdo de 3 (três) cartilhas
para a SENAPRED.

• Em julho, tivemos o início do 1º Workshop online Internacional
de Prevenção ao Uso de Drogas em Escolas.

• Em dezembro, renovamos o Termo de Cooperação Técnica
entre a SENAPRED e a ISSUP Brasil.

AÇÕES EM 2020



EQUIPES - ENVOLVIDOS

• 01 Coordenador Geral

• 01 Gestor de Plataformas Digitais

• 01 Analista de Conteúdo

• 01 Agência de Marketing  e Eventos

EQUIPE FIXA – OPERACIONAL

• 01 Coordenador Geral

• 02 Operadoras de telemarketing

EQUIPE TEMPORÁRIA DE 
ORGANIZAÇÃO DO WORKSHOP 
(6 MESES)

• 01 Assessor para relacionamento com as Prefeituras

• 01 Intérprete

• 01 Editor de Vídeos

EQUIPE TEMPORÁRIA DE SUPORTE 
AO WORKSHOP ONLINE  (5 MESES)



EQUIPES - ENVOLVIDOS
EQUIPE OPERACIONAL NO WORKSHOP



1º WORKSHOP ONLINE INTERNACIONAL DE 
PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NAS 
ESCOLAS



NÚMEROS - 1º WORKSHOP ONLINE 
INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AO USO 
DE DROGAS NAS ESCOLAS

250
Participantes

16
Estados

Brasileiros

7
Países

2
Palestrantes

Nacionais

8h
de Capacitação

Internacional

2
Palestrantes

Internacionais



NÚMEROS   
6 CONGRESSOS ANTERIORES + 1º WORKSHOP 
ONLINE

✓ 8.300 Congressistas

✓ 422 cidades

✓ 27 estados

✓ 162 países

✓ 200 palestrantes nacionais

✓ 40 palestrantes internacionais

✓ 102 expositores

✓ 428 horas de capacitação internacional em Prevenção

✓ 130 horas de palestras

✓ 105 horas de painéis temáticos

✓ 32 horas de atividades lúdicas sobre prevenção

✓ 2 retiros com moradores de rua



NÚMEROS – VIRADAS DA PREVENÇÃO

101 escolas

77.200 alunos e professores

321 eventos

10 parceiros e entidades

50 pessoas no operacional



A Mobilização Freemind e o Capítulo Nacional da ISSUP no Brasil estiveram, de 2 a 6 de março 
de 2020 em Viena (Áustria), participando da 63ª Sessão da Comissão de Entorpecentes do 
Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (CND/UNODC).

Numa oportunidade única, além de um Treinamento Global para o qual fomos convidados e 
financiados pelo Governo Americano através da Fundação Drug Free America, participamos de 
várias outras atividades e eventos paralelos, recebendo vários convites durante o evento, numa 
prova de reconhecimento de que o trabalhado que estamos desenvolvendo no Brasil tem dado 
frutos.

• Fomos convidados, juntamente com o Dr. Roberto Canay (Argentina) a sermos Líderes 
Regionais de Prevenção na América Latina para a Drug Free America;

• Recebemos de Matej Košir – Vice-Presidente eleito, um convite para sermos Membros do 
VNGOC – Comitê de ONGs sobre Drogas de Viena;

• Fomos convidados a fazer parte da WFTC – Federação Mundial de Comunidades 
Terapêuticas, juntamente com todas as outras Federações do Brasil;

• Fomos chamados a ser Membros da Movendi Internacional, uma entidade com 170 anos de 
atuação e 137 organizações membros em 56 países;

• Promovemos, a pedido de Brian Morales, Chefe da Filial Narcóticos do Escritório de 
Programas e Políticas Globais do INL Bureau no Departamento de Estado dos EUA, uma 
reunião entre o Dr. Quirino Cordeiro Junior – Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção 
às Drogas e Alan Piracha – Diretor de Relações Exteriores do Departamento de Estado dos 
EUA, para uma apresentação das ações da SENAPRED no Brasil.

63rd Session of the Comission on Narcotic Drugs
Viena/Áustria – Março/2020



Várias outras reuniões importantes aconteceram durante o evento:

• Reunião entre ISSUP Brasil e a OEA/CICAD – Comissão Interamericana para o Controle 
do Abuso de Drogas, órgão da OEA – Organização dos Estados Americanos para a 
apresentação do plano de trabalho para o ano de 2020 e firmando acordo para a 
participação da OEA/CICAD em nossa agenda de ações;

• Reunião com o Sr. Eric Siervo, Vice-Presidente de Programas Internacionais da Coalização 
Comunitária Antidrogas da América (CADCA), para tratar de uma parceria com a CADCA
do Brasil para um projeto piloto de prevenção numa cidade do estado de São Paulo;

• Reunião com Joanna Travis-Roberts - Diretora Executiva da ISSUP Global, Livia Edegger, 
Vice-Diretora responsável pelas comunicações da ISSUP e Supervisora do 
Desenvolvimento dos Capítulos Nacionais da ISSUP na América Latina e Roberto Canay, 
representante do Capítulo Nacional da Argentina para apresentação, discussão e 
alinhamento do Plano de Trabalho para 2020;

• Reunião para uma troca de experiências sobre as ações realizadas em cada um dos 
Capítulos Nacionais da América Latina, Ásia e África: Brasil, Índia, Uganda, Etiópia, 
Nigéria, Grécia, Inglaterra, Argentina, Quênia, Indonésia e Chile;

• Eleição de novos membros da Mesa Diretiva da VNGOC – Assembleia geral do Comitê de 
ONGs sobre Drogas de Viena – com a escolha de Matej Košir para Vice-Presidente do 
Comitê.

63rd Session of the Comission on Narcotic Drugs
Viena/Áustria – Março/2020



No dia 04 de março de 2020, durante a 63ª Sessão da Comissão de Entorpecentes do Escritório das Nações 
Unidas contra Drogas e Crime (CND/UNODC), em Viena (Áustria),  foi assinado o Acordo de Cooperação 
Técnica entre Freemind/ISSUP Brasil e Instituto Utrip, tendo como testemunha o Dr. Quirino Cordeiro Junior, 
Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Brasil.

Este acordo de Cooperação Técnica tem como objetivo a realização de estudos, ações e fomento de 
estratégias na área de prevenção à dependência química de drogas lícitas e ilícitas e coloca como 
responsabilidade da UTRIP todo o desenvolvimento do conteúdo técnico das ações e a ministração de aulas e 
palestras. A ISSUP Brasil será responsável pela organização, divulgação e infraestrutura das referidas ações.

Para o primeiro ano do acordo, o plano de trabalho incluiu:

- Realização de 2 (dois) Workshops presenciais para Prevenção ao Uso de Drogas Lícitas e Ilícitas em 
Escolas, sendo um em maio de 2020 com formação básica e avançada e outro em outubro de 2020 com 
formação básica (os Workshops presenciais foram adiados para 2021 devido à Pandemia de Coronavírus e 
foram substituídos pelo Workshop Online Internacional de Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas);

- Dar suporte técnico, online, para toda a equipe que se formar no Workshop avançado e que for credenciada 
pela ISSUP Brasil durante todo o ano de 2020

- Desenvolvimento de conteúdos para cartilhas de Intervenções Práticas de Prevenção em Escolas, Famílias e 
Comunidades;

- Participação no Congresso Freemind 2020 como Palestrantes e sendo responsáveis pela coordenação do 
conteúdo científico dos Palestrantes internacionais e

- Coordenar, em conjunto com a ISSUP Brasil, o Governo Federal, os Governos Estaduais e Municipais, um 
Projeto Piloto de Prevenção numa cidade de aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Assinatura do Acordo de Cooperação 
Técnica entre Freemind/ISSUP Brasil e 
Instituto Utrip



O Workshop Online Internacional de Prevenção ao Uso de
Drogas nas Escolas teve o conteúdo organizado pelo Instituto
Utrip, da Eslovênia, conforme Acordo de Cooperação Técnica
celebrado em março/2020.

O curso foi destinado a todos aqueles que, de alguma
maneira, se relacionam com as escolas: Secretarias de
Educação, Diretores de Ensino, Diretores de Escola,
Coordenadores Pedagógicos, Professores e Pais.

O objetivo foi o de ajudar os participantes a desenvolverem
intervenções práticas que possam prevenir o uso nocivo de
drogas lícitas e ilícitas nas escolas, baseado em evidências
científicas e na realidade da escola e sua região. Foram 10
aulas de 30 minutos cada, sendo 8 aulas ministradas por
Matej Košir e Sanela Talić, do Instituto Utrip e 2 aulas
ministradas pelo Dr. João Paulo Becker Lotufo, Coordenador
do Projeto Antitabágico do HU-USP.

Workshop Online Internacional de 
Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas



Workshop Online Internacional de 
Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas

Foram 255 inscritos, de 16 estados brasileiros e 7 países,

incluindo Índia, Vietnã, Paquistão, Chile, Argentina, Equador

e Paraguai.

Todo o material foi preparado em português, inglês e

espanhol e esteve disponível por 6 meses na plataforma

EAD do curso aos participantes.

O Workshop foi encerrado com um Webinar de 3 (três)

horas ao vivo , onde os participantes puderam interagir com

os treinadores, tirar dúvidas e conhecer um pouco mais das

intervenções mais eficazes e populares do portfólio da Utrip.



Workshop Online Internacional de 
Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas



Workshop Online Internacional de 
Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas



Workshop Online Internacional de 
Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas



Revista Freemind – Edição 4

Disponível em: https://view.joomag.com/revista-

freemind-edicao-4-circulacao-

2020/0736071001607692957?short&

Lançamos em 2020 a 4ª edição da Revista Freemind. Uma edição de 32 páginas, repleta de

conteúdos importantes discutidos durante o 6º Congresso Internacional Freemind que,

quando aconteceu em dezembro de 2019, ninguém poderia prever o que o ano de 2020 nos

reservaria.

Esta edição da Revista Freemind trouxe conteúdos relevantes discutidos em vários painéis

que se dividiram entre álcool, tabaco, maconha e a influência que família, escola e a

comunicação exerciam sobre esse mal.

O foco do Congresso foi apresentar, discutir e compartilhar informações sobre prevenção e

tratamento para o uso de substâncias.

Com a descoberta do novo coronavírus e as medidas adotadas no mundo todo para diminuir

seus efeitos, muitos amigos perderam suas vidas ou entes queridos. 45% da população

brasileira teve sua renda diminuída, perdeu seu emprego ou precisou fechar seu negócio.

Isto agravou ainda mais a grande pandemia, muitas vezes silenciosa, contra a qual todos nós

temos lutado por anos: a PANDEMIA DAS DROGAS, da dependência que elas causam e da

devastação que provocam na sociedade e nas famílias.

Precisamos estar cada vez mais atentos a isso. A pandemia do coronavírus tirou o chão de

muitos de nós que, no desespero, podem tentar buscar “consolo” no uso de substâncias.

Precisamos estar atualizados, com informação de qualidade, baseada em evidências

científicas, para poder ajudar as pessoas a ajudarem outras pessoas. E este é o

objetivo dessa edição da Revista Freemind.

https://view.joomag.com/revista-freemind-edicao-4-circulacao-2020/0736071001607692957?short&


Cartilhas organizadas pelo Freemind/ISSUP Brasil 
e lançadas pela SENAPRED 

O Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre Freemind/ISSUP Brasil e a SENAPRED –

Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, celebrado em 2019 e renovado em

Dezembro/2020 tem por objeto a reunião de esforços entre os partícipes para a realização de

estudos, ações e fomento de estratégias na área da prevenção à dependência química de

drogas lícitas e ilícitas.

Uma das ações deste acordo foi a organização e coordenação de três cartilhas por Paulo

Martelli, Coordenador Nacional da Mobilização Freemind e Presidente da Associação ISSUP

Brasil e sua equipe, para a SENAPRED.

Disponíveis em formato impresso e digital, tratam de forma didática dúvidas comuns de como

funciona a legislação de drogas no Brasil, além de reunir dicas de como pais e responsáveis

podem agir na prevenção do uso precoce de drogas por seus filhos e informações sobre como

ajudar famílias e dependentes químicos a superarem o vício e as consequências dele.

O material é destinado ao público em geral. Ao todo, 9.300 unidades de cada cartilha foram

entregues a Conselhos Estaduais de Políticas sobre Drogas e Órgãos Gestores Estaduais de

Políticas sobre Drogas (31 Conselhos ou Órgãos). Ao todo, serão 48 mil cartilhas produzidas,

sendo 16 mil de cada uma das três.



A Cartilha sobre Legislação de Drogas no Brasil, cujo conteúdo foi desenvolvido com a colaboração dos amigos e parceiros do 

Freemind e da ISSUP Brasil: Dr. Mário Sérgio Sobrinho, Dr. Quirino Cordeiro Junior e Dra. Cláudia Gonçalves Leite e intitulada “11 

perguntas para você conhecer a Legislação sobre Drogas no Brasil” tem a finalidade de esclarecer sobre a legislação sobre drogas 

no Brasil, mostrando que ao regular a relação das pessoas com as drogas é possível proteger a saúde da população em geral e proteger a 

saúde daquelas pessoas que são usuárias ou dependentes de drogas.

O conteúdo e texto original da Cartilha sobre Prevenção são dos parceiros e amigos: Dr. João Paulo Becker Lotufo, Sanela Talić, Matej 

Košir, Ícaro Yuri Rhode da Silva, Dr. Quirino Cordeiro Junior e Dra. Cláudia Gonçalves Leite. Com o título: 12 práticas de como os pais e 

responsáveis podem, no dia a dia, proteger o futuro das crianças e adolescentes em relação ao uso do tabaco, álcool e outras 

drogas, a cartilha traz uma introdução de números da incidência do uso do tabaco, álcool e outras drogas por adolescentes e jovens e, por 

meio de 12 práticas, são dadas dicas para promover a política do “Aconselhamento breve, mas eficaz”, ou seja, diálogo constante,

repetitivo, sobre vários aspectos dos riscos da iniciação precoce do uso de drogas, incluindo pesquisas que revelam possibilidades de 

lesões cerebrais graves e definitivas.

A cartilha intitulada “Como ajudar uma pessoa dependente de drogas” tem o conteúdo e texto original foi produzido pela Dra. Maria de 

Fátima Rato Padin, Dr. Ronaldo Laranjeira, Alfredo e Raquel Lhullier, Renato e Marina Caminha. No Brasil, estima-se que pelo menos 28 

milhões de pessoas tenham um familiar dependente químico. Essa cartilha tem o objetivo de ajudar as famílias e pessoas no convívio com 

os dependentes, apresentando série de procedimentos e orientações que representam novos caminhos para auxiliar casos de dificuldades 

entre os dependentes químicos e seus familiares, e também deixa a indicação de grupos de apoio à família.

Cartilhas organizadas pelo Freemind/ISSUP Brasil 
e lançadas pela SENAPRED 



Custo Total 
dos 

Investimentos 
R$ 186.220,00

Total 
Arrecadado
R$ 155.480,00

Saldo Final
2019

R$ -30.740,00



Patrocinadores

OBRIGADO


