
                         

LIONS CLUBE DE ILHA SOLTEIRA  
Distrito LC 8 – Brasil – Clube nº 17376 

FUNDADO EM 02/05/73  

Ilha Solteira, 26 de abril de 2016 

Apresenta seu projeto para o  

“CONCURSO MELHORES PRÁTICAS DO CENTENÁRIO. ” 



“Prevenção ao uso indevido de drogas” 

1. Breve descrição do Projeto 

• Trata-se de um projeto educacional que visa trabalhar o comportamento dos jovens e 
adolescentes, visando desenvolver uma nova consciência de vida e bem-estar em seu Projeto de 
Vida, e através da prevenção ter um futuro livre de drogas. O público alvo foi os adolescentes e 
jovens aprendizes da Legião Mirim e seus familiares. Foi realizado através diversos debates e 
diversas oficinas, palestras e dinâmicas trabalhando a “educação emocional com valores 
humanos”. Esses debates tiveram início com os aprendizes da Legião Mirim com a Palestra “É 
possível viver sem Drogas” e teve como palestrante um Dependente Químico Recuperado. O 
efeito imediato foi que os mesmos adolescentes levaram a discussão para suas escolas e logo o 
assunto provocou um grande interesse nos alunos das demais escolas do município e também do 
Conselhos da Juventude e do Conselho Anti Drogas que promoveram uma Semana de Debate 
sobre o assunto e essa semana foi encerrada na Câmara Municipal com o Seminário: Jovens que 
futuro você deseja? Estiveram na mesa de debates diversas autoridades do município, 
esclarecendo as sobre as consequências legais e de saúde aos usuários de drogas: Juíza da 2ª Vara 
da Infância e Juventude; Delegado de Polícia; Médica Psiquiatra, Médico do Pronto Socorro e 
Dependente Químico Recuperado. O resultado imediato em todas as apresentações: 
adolescentes envolvidos com drogas procuraram ajuda e destes apenas um não conseguiu se 
manter limpo. 



2. Duração 

 O Projeto tem a duração de 10 meses com projeto de 
continuidade, uma vez que é necessário “Cuidar da Juventude”. 

 

3. Quantidade de Pessoas atendidas 

 Os jovens aprendizes da Associação Legião Mirim ..................123 

 As famílias dos aprendizes .......................................................054 

 Diretores, Administradores, professores e funcionários ..........012 

 Públicos da demais escolas ......................................................432                                                              
     Total................................630 pessoas 

 



Palestra Inicial: “ É possível Viver sem Drogas” 

No dia 08 de agosto de 2015 teve inicio o projeto, na 1ª foto o registro da presença da Presidente do Lions AL 2015/2016 CaL 
Floripes Antiqueira da Silva, do Palestrante Alan Willians Assis (dependente químico Recuperado) e da equipe de apoio : CLEO 
Arthur Aranha, CLEO presidente Carlos César Maciel, do Conselheiro Leo o CL Valdir Antônio Garcia, da CaL Maria de Fátima 
Koshyiama e da Assistente Social da Legião Mirim Valeria Cristina Assis. Na 2ª e 3ª foto o palestrante, os jovens aprendizes e seus 
professores no anfiteatro da Escola Estadual de Urubupungá.   



Encontro com as Famílias dos Aprendizes. 

A foto retrata um dos encontros com as 
famílias dos jovens e adolescentes 
aprendizes atendidos pela Legião Mirim, 
onde foram alertados sobre o cuidado 
necessário ao abordar o assunto com os 
filhos usuários de álcool e outras 
drogas. Segundo o Dependente químico 
recuperado, “é necessário tratar com 
respeito pois é uma doença que destrói 
famílias, mas os filhos precisam receber 
amor para ter forças e lutar!” 



Seminário: “Jovens Que Futuro você deseja?”  

Debatedores: Na 1ª foto da esquerda para a direita – Juíza da 2ª vara da Infância e Juventude 
Heloisa Assunção,  Delegado de Polícia Miguel Ângelo, Psiquiatra Patrícia, Assessor da 
Juventude Eduardo Vasconcelos, Médico Dr. Lucas e dependente químico recuperado Alan 
Willians.  Na 2ª alunos e professores das diversas escolas de Ilha e os representantes do Lions. 



Palestra interativa: “De Leis e de Drogas” 

As fotografias retratam a manhã de debates sobre profissões quando a Juiza da 2ª vara da 
Infância e Juventude dialogou com alunos e aprendizes no pátio da Escola “Arno Hausser” 
sobre sua profissão e principalmente como um juiz se comporta em relação as leis e as 
droga! Durante o encontro os adolescentes e jovens tiveram puderam dialogar com a juíza. 



Resultado 

O projeto terá continuidade pois já possibilitou a alguns jovens e adolescentes se afastarem das 
drogas, no entanto a vigilância é constante! 
 

“E há que se cuidar do broto 
Pra que a vida nos dê flor e fruto!” 
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