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Estragaram a festa
A posse do novo superintendente do Hospital de Clínicas da
Unicamp, Antônio Gonçalves Filho, foi marcada ontem por
confusão provocada por funcionários em greve. Eles
tentaram impedir as pessoas de entrar no auditório da
FCM. A porta da sala onde ocorria a posse foi então fechada
e eles passaram a bater e gritar. Perto do final da
cerimônia, o reitor Marcelo Knobel pediu que a porta fosse
aberta e os manifestantes entraram. Quem estava presente
disse que fizeram discursos agressivos e estragaram a festa.
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Campinas tratou mais
de 22 mil/mês em 2017
No Dia Internacional de Combate às Drogas, Prefeitura divulga balanço
Fotos: Cedoc/RAC

Henrique Hein
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

henrique.hein@rac.com.br

Kassab no CNPEM
O ministro de Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações, Gilberto
Kassab, inaugura hoje, a
partir das 11h, o novo
prédio do Laboratório
Nacional de Nanotecnologia
(LNNano) do Centro
Nacional de Pesquisas de

Materiais (CNPEM), em
Campinas. A estrutura do
novo prédio abrigará três
microscópios eletrônicos de
criomicroscopia de última
geração e equipamentos
que configuram um parque
de microscopia único na
América Latina.

Sinto que hoje
a população
discute mais política,
participa mais do
debate, o que é muito
bom
Do presidente da Câmara Municipal, Rafa Zimbaldi (PSB), sobre a
campanha eleitoral deste ano.

Sessão mais cedo
O jogo do Brasil contra a
Sérvia, amanhã, às 15h, vai
mudar a sessão da Câmara
de Campinas para às 9h. Será a última sessão antes do
recesso parlamentar de julho.

Prefeitos
Os prefeitos da Região
Metropolitana de Campinas (RMC) se reúnem hoje,
em Indaiatuba, para analisar e votar o documento
com demandas da área da
saúde que será entregue
aos governos federal e estadual, reivindicando mais recursos. Eles estimam que a
região vai gastar R$ 50 milhões, de recursos não previstos em orçamento, para
cumprir decisões judiciais
de fornecimento de medicamentos e tratamentos de alto custo.

Tonico e Tinoco
O prefeito Jonas Donizette (PSB) sancionou lei que
dá nome de Tonico e Tinoco ao coreto do Largo do
Pará.

Recesso
Na última sessão antes
do recesso parlamentar, a
Câmara de Valinhos vota
hoje Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. O tex-

to serve como base para a
elaboração do orçamento
municipal, definindo metas e prioridades para o
ano que vem. De acordo
com o projeto, a Prefeitura
espera arrecadar R$ 591,4
milhões em 2019, um aumento de 7,59% se comparado ao valor deste ano.

Contas
Vereadores de Sumaré
votam hoje as contas do
exercício financeiro de
2014, quando a cidade era
administrada pela prefeita
Cristina Carrara (PSDB). As
contas foram reprovadas
pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE).

Prisão
A Justiça Federal negou
a concessão de prisão domiciliar ao vereador Roberto Meschiatti, o Kiko, de
Paulínia. Ele teve mandado
de prisão expedido na semana passada pelo desembargador Nino Toldo, do
Tribunal Regional Federal
da 3ª Região. Kiko foi condenado pelo TRF, no ano
passado, a quatro anos e oito meses de reclusão, a serem cumpridos em regime
semiaberto, por crime contra a fé pública ao introduzir dinheiro falso no comércio local.

Vaquinha on-line
Com a meta de arrecadar R$ 60 mil para arrematar uma
estrutura construída na Fazenda Argentina para a
realização do Campinas Decor 2018, a Agência de
Inovação Inova Unicamp lançou um crowdfunding para
criar um novo espaço dedicado a startups dentro do
campus. O espaço tem 170 metros quadrados, divididos
em 10 ambientes, que serão transformados em salas para
startups, copa, banheiros e uma área de coworking e
convivência. A nova área será considerada uma extensão
do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp.
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Metade dos
procedimentos foi
por alcoolismo
Segundo dados da Prefeitura de Campinas, o município sozinho foi responsável
por realizar 22.874 procedimentos/mês, ao longo do
ano passado, para usuários
de drogas pelos serviços especializados dos Centros de
Atenção Psicossocial (Caps).
Ao todo, metade dos internados luta contra o vício em
álcool.
Ao todo, o município conta com três Caps, que funcionam de maneira ininterrupta e um em horário comercial. De acordo com Sara Maria Teixeira Sgobin,
profissional da área técnica
de saúde mental da Prefeitura de Campinas, a média de
pacientes que procuram os
serviços especializados para
tratamento nos quatro serviços oferecidos, gira em torno de 150 novos casos por
mês.
Prognóstico limitado

“O tratamento para estágios
avançados do uso de substâncias psicoativas é bastante complexo e com prognóstico limitado. Por isso, é de
suma importância o investimento em programas de
prevenção ao uso de substâncias, com enfoque intersetorial, para o enfrentamento desta problemática”,
explicou Sgobin.
De acordo com ela, os
Caps tem como objetivo promover o tratamento de pessoas com uso problemático

“A gente não tem
que fazer um
combate ao uso
de drogas, mas
sim fortalecer a
prevenção, de
modo que as
pessoas não
se tornem
dependentes”.
SILVIA CAZENAVE
Coordenadora de Prevenção ao Uso
de Drogas da Secretária de
Assistência Social da Prefeitura

Assunto ainda é alvo de ação policial; em 2010, na Operação Saturação, equipes da Rota atuaram na cidade

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) têm sido alternativa para quem busca recuperação: ajuda profissional

de substâncias psicoativas.
Dentre os procedimentos
de assistência adotados estão ações como: consultas
médicas, atendimentos familiares, psicoterapias, terapias em grupos, redução de
danos, terapias ocupacionais, oficinas terapêuticas e

visitas domiciliares.
“Nas unidades básicas, o
enfoque principal é o problema do tabagismo e dependência de álcool, mas
também ocorrem atendimentos a casos de menor
complexidade para o uso de
outras drogas”, explicou.
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POR CENTO
dos 22.874 procedimentos/mês
no ano passado foram por
alcoolismo
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Hoje, dia 26 de junho, comemora-se o Dia Internacional
de Combate às Drogas. A data, instituída pela Organização das Nações Unidas
(ONU), tem como objetivo
chamar a atenção da população mundial para a importância da prevenção ao uso
das substâncias psicoativas.
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Além do Programa Recomeço, do Estado, existem ONGs que atuam na área
Além dos Caps, a Prefeitura
de Campinas realiza também
o encaminhamento de dependentes químicos para tratamento por meio de uma parceria com o governo do Estado (Programa Recomeço).
Em Campinas, o Instituto Padre Haroldo é quem recebe
essas pessoas, oferecendo
uma oportunidade de mudança de vida e recuperação
em comunidades terapêuticas ou via atendimento ambulatorial.

O Programa Recomeço
tem como objetivo ajudar os
viciados, principalmente os
usuários de crack, por meio
de um serviço de acompanhamento multiprofissional ao
paciente e aos seus familiares.
Outra ação da prefeitura
são as parcerias com grupos
de apoio a dependentes de
substâncias psicoativas como o Narcóticos Anônimos
(NA), Amor Exigente, Nova Vida, Cristo te Ama e Alcoóli-

cos Anônimos.
Além disso, a Coordenadoria de Prevenção ao Uso de
Drogas do município oferece
também serviços de agendamento de palestras/oficinas
para a rede de ensino, aconselhamento e orientação a
pais, jovens e adultos, encaminhamento para grupos de
apoio familiar e de dependentes de álcool, tabaco e outras
drogas.
Na opinião da coordenadora de Prevenção ao Uso de

Drogas da Secretária de Assistência Social da Prefeitura,
Silvia Cazenave, o País (como um todo) ainda carece
de um bom plano de prevenção. “A gente não tem que fazer um combate ao uso de
drogas, mas sim fortalecer a
prevenção, de modo que as
pessoas não se tornem dependentes. Essa prevenção
vale também para quem consome drogas lícitas, como álcool e cigarro”, comentou.
(HH/AAN)

