Palestra sobre prevenção às drogas no Instituto Federal SulRio-Grandense
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Na tarde da última quinta-feira , 16, a equipe da Divisão de Prevenção e
Educação (DIPE), coordenada pela diretora, delegada Sônia Dall'Igna, atendeu
a solicitação do gabinete do Diretor-Geral, Assis Francisco de Castilhos, para
realizar palestra de prevenção aos numerosos alunos do Instituto.
O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense é engajado no intuito de formar
profissionais altamente qualificados para um mercado de trabalho cada vez
mais competitivo. O Campus serve a região metropolitana e o Vale do Rio dos
Sinos, ministrando cursos que objetivam preparar e capacitar jovens e adultos
para o ramo industrial. A sede se localiza na Avenida Copacabana, 100 - Bairro
Piratini, Sapucaia do Sul.
No auditório Pedro Kaiser, lotado com mais de 250 estudantes técnicos, bem
como todo o corpo docente do Instituto, foram explanados os tipos de drogas,
suas categorias, bem como os malefícios físicos e psíquicos.
Num primeiro momento, o escrivão Samuel Dani expôs as consequências que
cada droga causa, pedindo reflexão. Na possibilidade de ocorrer um fracasso
na vida social e afetiva pelo uso indevido de drogas, cujas sequelas, vão além
dos problemas de saúde, pois podem manchar uma vida até então limpa, com
um antecedente policial, cujos efeitos são prejudiciais ao futuro profissional de
cada um.
Num segundo momento, a escrivã Jaqueline Garcia Brasil de Macedo expôs
galeria de fotos que demonstram, na realidade, as mutações físicas ocorridas
com usuários de drogas. Também foi exposto um painel com grandes astros do
cinema e música que extinguiram suas vidas através do uso de drogas, uma
vez que morreram por overdose.
A palestra realizada no auditório Pedro Kaizer do Instituto Federal Sul RioGrandense, faz parte do Programa de Ações Comportamentais do referido
Instituto, composto. É composto pela equipe de professores Cléia de Andrade
Salles, Maria Luiza Pederiva, Fabiana Brasil, Aline Severo da Silva, Carlos
Alberto Schuch Bork (Diretor do Instituto Federal Sul Rio-Grandense) e Marcelo
Soares Ochoa (Chefe do Departamento de Ensino).

Por fim, foi realizado um show tendo como protagonistas os cães farejadores
do DENARC, fazendo uma demonstração, a todos os presentes, de como são
encontradas as drogas durante as operações do DENARC.

