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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMBATE ÀS DROGAS: PALESTRA ORIENTOU PAIS E
FILHOS
O EVENTO FOI REALIZADO NO CRAS DE IÚNA E REUNIU CENTENAS DE PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
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Com o objetivo de alertar as fam?lias sobre os danos do uso de drogas e a import?ncia da
preven??o desde a inf?ncia, a Prefeitura de I?na, por meio da Secretaria de Assist?ncia e
Desenvolvimento Social, realizou uma palestra na noite da ?ltima ter?a-feira (30-06), que reuniu
dezenas de pessoas atendidas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos.
Durante a a??o tamb?m foi lembrado o Dia Mundial de Combate ?s Drogas comemorado no dia 26
de junho. ?Esse ? um dos temas mais solicitados pelas fam?lias atendidas aqui no Cras. Sempre
promovemos essas palestras, pois acreditamos que, quanto mais conhecimento for difundido mais
podemos formar uma sociedade melhor?, analisou a psic?loga do Cras, Sabrina Mariano.
A soldado da Pol?cia Militar, Rosa Elaine Evaristo dos Santos, foi a respons?vel pela palestra que
abordou o papel da fam?lia, o uso das drogas e seus efeitos e o papel do Conselho Tutelar.
?Durante a palestra mostrei v?deos com simula?es sobre a consequ?ncia das drogas e fiz
orienta?es sobre como a fam?lia deve agir caso aconte?a algum fato semelhante. Al?m disso, ouvi
alguns relatos e pude tirar muitas d?vidas dos participantes?, explicou.
?Gostei muito da palestra. Percebi a import?ncia da gente ficar mais pr?ximo dos nossos filhos,
observar o comportamento deles e sempre procurar saber o que eles est?o fazendo?, comentou a
dom?stica Luciene Gomes de Souza. ?
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