
MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Crescêncio Martins, nº1060 Soledade
CEP 85530-000 – Clevelândia/PR

Fone: (46)3252-1932

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA-
PARANÁ, SOBRE O DIA DA LUTA CONTRA AS DROGAS.

Secretaria Municipal de Assistência Social

A Secretaria  Municipal  de Assistência  Social  através  das equipes de proteção social
básica  de  referência  do  CRAS  e  proteção  social  Especial  –  PSE  deste  município
informas as ações Preventivas/Informativas que serão desenvolvidas no mês de Junho
com o tema “DROGAS: Prevenção é a PALAVRA” sendo executadas nos grupos do
Programa  de  Atendimento  Integral  à  Família/PAIF,  nos  grupos  do  Serviço  de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e com as famílias incluídas no Programa
Família Paranaense, e comunidade em geral com objetivo de enfatizar o cuidado das
famílias em meio a Pandemia COVID-19, enfatizando um repensar das ações familiares
e percepções sobre o tema relacionado.

PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES E DIVULGAÇÃO AO PÚBLICO:

DATA AÇÃO

Dias 01 e 02 junho Elaboração  do  Planejamento  das
atividades, com gravação de vídeo lúdico
com fantoches, trazendo aos participantes
uma  forma  dinâmica  de  compreender
sobre o assunto abordado.

Dias 03, 04, e 05 junho Será  divulgado  o  vídeo  acima
mencionado,  nos grupos de atendimento
do  Serviço  de  convivência  e
Fortalecimento  de  Vínculos,  onde  estão
incluindo  crianças,  adolescentes,
mulheres,  idosos,  pessoas  com
deficiências,  (BPC)  gestantes  e
acompanhamento  domiciliar,  conforme
suas  categorias  especificadas  no
atendimento remoto, através da página do
FACEBOOK  - CRAS DIGITAL.



Dias 08 e 09 junho Será  estipulado  um  horário  para  que
técnicos  e  participantes  possam  se
conectar  via  atendimento  remoto,  onde
será  realizada  chamada  de  vídeos  aos
grupos  de  mulheres,  crianças  e
adolescentes,  com  objetivo  de
desenvolver  a  temática  “DROGAS:
Prevenção é a PALAVRA” e promover
o  atendimento  preventivo  das  famílias
com  orientações  técnicas  e  discussões
sobre o tema abordado.

Exposição  de  banner  informativo  em
locais públicos (praça central  e próximo
do Detran);

Entrevista com Policia Militar a respeito
de  índices  do  município  e  crimes
detectados a respeito de pessoas usuárias
de drogas ilícitas.

Dias 10 e 11 junho Será realizado lives as Famílias incluídas
nos  Grupos  do  PAIF  e  Família
Paranaense,  com  palestra  e  orientações
psicossociais  a  respeito  do  Tema
Abordado  objetivando  sensibilizar  os
usuários e buscar a participação familiar
em  busca  da  Prevenção  ao  Uso  de
Drogas.

Entrevista  com  médico  a  respeito  de
consequências  da  drogadição  no
organismo  (dicas  e  métodos  realizados
pela equipe de saúde para pacientes com
problemas relacionados à drogadição). 

Vídeo com relato de um ex usuário com
imagens de fundo aleatórios, expondo as
consequências e sua recuperação;

12 de junho Entrevista  na  rádio  local  a  respeito  da
importância  da  conscientização  da
Campanha.

Vídeo  feito  pela  PSE  a  respeito  de
informações e dicas importantes  sobre a
Campanha.

Entrega de folders informativos  à locais
públicos  (farmácias,  prefeitura,



mercados)  para  que  entreguem  à
comunidade;

EM PARELELO A ESSAS ATIVIDADES SERÃO ENVIADAS DIGITALMENTE
PARA  TODOS  OS  GRUPOS  DE  ATENDIMENTO,  QUE  FAZEM  PARTE  DA
POLITICA  DE  ASSISTENCIA  SOCIAL  DO  MUNICIPIO  DE  CLEVELÂNDIA
MATERIAIS E VÍDEOS INFORMATIVOS  BUSCANDO PREVENIR SITUAÇÕES
E INFORMATIZAR SOLUÇÕES.

Atenciosamente

CAMILA LOYOLA DANELUZ
Secretária Mun de Assistência Social


