
1010101010  lllll   DOMINGO, 07 DE JULHO DE 2019

“

“CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

Dr. Thiago Cardin, promotor de Justiça em Cafelândia,
Ivoni Santana e Tania Pinheiro

Prof. Dr. Fernando Fabrizzi, da Funepe, palestrou
sobre o uso das Anfetaminas e as consequências
para o sistema cardiológico.

Psicanalista Maria de Lurdes Zemel,
realizou roda de conversas com
profissionais da Saúde, Assistência
social, Educação e demais técnicos nos
Céu das Artes

Cuidado com as voltas que o mundo dá.

Hoje você lança as palavras, amanhã

sente o efeito delas!

“Prevenção do Possível”
Para assinalar a data 26 de Junho, Dia Internacional
de mobilização contra as Drogas, aconteceu no
anfiteatro da Funepe, a “2ª Semana de Prevenção ao
abuso de álcool e outras drogas, de 24 a 28 de junho.
Em noite de abertura da Semana, o prefeito Célio de
Oliveira esteve presente e destacou a importância do
tema para a comunidade penapolense. Promovida pelo
Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (Comad)
com apoio do Caps II e Caps AD, do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes
(CMDCA), Prefeitura Municipal, Funepe, Núcleo de
Estudos Psicanalíticos (NEPP), Associação Vila da
Infância e Diário de Penápolis. Palestras importantes
relativas ao tema, objetivando alcançar adolescentes e
jovens que fazem parte desta faixa etária vulnerável ao
abuso de bebidas alcoólicas (droga lícita) e outras
drogas (ilícitas). Também aconteceu mobilização nas
ruas centrais da cidade, com marcha de adolescentes
do SOS e Vila da Infância além de alguns pacientes do
Caps 2, acompanhados por profissionais destas
instituições. Antes de cada palestra houve apresentação
do coral da Vila da Infância, performance teatral de
integrantes do grêmio estudantil da escola estadual
João Teixeira Sampaio e do conjunto instrumental
Acorde, de Promissão. Agradecimentos a todos que
cooperaram para o êxito da Semana de Mobilização e
Alerta sobre os malefícios físicos, emocionais e
comportamentais que as drogas causam.
Alguns comerciantes da cidade também contribuíram
com o evento! Confiram algumas fotos!

Prof. Edison Rodrigues,
diretor da Escola Estadual
João Teixeira Sampaio,
palestrante da 2ª. noite da
Semana abordou o
“Protagonismo Juvenil:
Grêmio no espaço escolar”

Participantes da 1ª noite da “2ª Semana de Prevenção”, com palestra do Promotor Thiago Cardin,
de Cafelândia. Entre eles, Sgto. Heverton Machado do Tiro de Guerra e alguns atiradores,
Isabel Escudeiro, coordenadora do Caps 2 e AD, vereadora Ester Miotto, psicólogas, assistentes
sociais e demais convidados

Grupo Musical Acorde formado por crianças e adolescentes de Promissão

Profissionais da Saúde, Assistência Social e Educação,
participando no Céu das Artes da Roda de Conversa com a
psicanalista Maria de Lurdes Zemel

Maria de Lurdes
Zemel, de São
Paulo recebeu
mimo após
palestra
“A Prevenção do
Possível, o que
podemos e
devemos fazer”.
Ladeada por
Ivoni Santana
(Nepp), Viviane
(Caps AD),
Tania Pinheiro
(DIÁRIO) e Thais
Miranda (Vila da
Infância)


