
Cannabis. 

O que há 
de fato

• De Xangai (1909) aos nossos dias -  Drogas e 
Geopolítica 

• Aculturação de drogas -  a quem  interessa?

• Prevenção ao uso de substâncias 
psicoativas/drogas -  princípio da proteção estatal 
suficiente -   

• Direito à Saúde  vs. “Direito” à destruição da 
Saúde. 5570 cidades saudáveis – intervenções de 
cuidado  

• Milhões de cérebros livres

• O Direito de  Prevenir, Recuperar e Punir 

 



Das guerras 
do ópio  à   
guerrilha  
“verde” 

• 1906  - um quarto da população chinesa 
masculina adulta  dependente do ópio – 
“legalizado à força” -  Guerras do Ópio  - 
Século XIX

• 1909 -  Comissão de Xangai -  se o aumento 
do consumo do ópio apenas acompanhasse 
o crescimento natural da população, tal 
poderia estar 13 vezes maior do que o 
verificado nos índices atuais

• Nações Unidas: três convenções sobre 
drogas (1962, 1971 e 1988) que hoje são a 
referência legal para todos os países 
signatários.  Estados Unidos, Brasil, Cuba, 
Venezuela, China...

• Cannabis:  o ópio do Século XXI? 

https://www.unodc.org/lpo-brazil
/pt/drogas/marco-legal.html

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&c
hapter=6&lang=en

https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas/marco-legal.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas/marco-legal.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6&lang=en


Trepanação  - antiguidade -  

Leonardo Da Vinci – sec XV

Vesalius -  sec. XVI

Rede neuronal - sec. XX
•



Cérebros em construção 

http://www.edinformatics.com/news/teenage_brains
.htm  (acesso em 27.07.18).  Na internet é 

possível ver uma “animação”, o seja, a 
“maturação” cerebral em movimento

http://www.edinformatics.com/news/teenage_brains.htm
http://www.edinformatics.com/news/teenage_brains.htm


Dependência das drogas

Consumo da substância 

Sistema de recompensa (dopamina)

Prazer, euforia, bem estar







Once upon a time... 
A iguaria é fabricada por uma empresa 
da Califórnia e só pode ser 
consumida por quem faz 
tratamento à base de Cannabis

Aliás, quem disse mesmo que 
as nuvens não podem ser de 
algodão? Basta um pouco de 
imaginação para acreditar 
nisso de novo. E um docinho 
pra lá de especial pode 
ajudar.

Acesso:  13/09/2019

https://catracalivre.com.br/saude-b
em-estar/algodao-doce-de-maconh
a-essa-guloseima-te-levara-para-as-

nuvens/



http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics
/article-abstract/2534480

http://www.denverpost.com/2016/07/25/colorado-kid
s-emergency-room-visits-marijuana-increased

Kids’ emergency room visits for marijuana increased in Colorado 
after legalization (2014*), study finds. 

Denver Post 

“Almost half of the patients seen in the children’s hospital in the 2 
years after legalization  had exposures from recreational 
marijuana, suggesting that legalization did affect the incidence of 
exposures”  .

George Sam Wang, MD1,2; Marie-Claire Le Lait, MS2; Sara 
J. Deakyne, MPH3; et al  

http://jamanetwork.com/searchresults?author=George+Sam+Wang&q=George+Sam+Wang
http://jamanetwork.com/searchresults?author=Marie-Claire+Le+Lait&q=Marie-Claire+Le+Lait
http://jamanetwork.com/searchresults?author=Sara+J.+Deakyne&q=Sara+J.+Deakyne
http://jamanetwork.com/searchresults?author=Sara+J.+Deakyne&q=Sara+J.+Deakyne


http://www.brandsonsale.com/marijuan
a-costumes.html

/



Casa da mãe joana 2   - ficção ou breve 
realidade?

• Filme em tom de comédia -  financiado pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro e Ancine -  2013

• Protagonista ganha o campeonato mundial de 
consumo de Cannabis 

• “contribuir para um clima social favorável 
sobre a maconha aumenta o uso e pode ser 
tão danoso quanto vender a droga” 

• (Dr. Cláudio Jerônimo Silva, UNIAD-UNIFESP- 
2015 )

Fosse campeonato de consumo de 
heroína injetada? 



https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/shattermyth_spanish_508.pdf

https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/shattermyth_spanish_508.pdf




Artigo 3º.  (C.F)

CONSTRUÇÃO   - 
sociedade livre, 
justa e solidária 

DESENVOLVIME
NTO NACIONAL  

ERRADICAÇÃO 
DA POBREZA

BEM COMUM SEM 
PRECONCEITO

SEM 
RETROCESSO 



Artigo 5º,  
XLII, XLIII, 

XLIV
(C.F.)

• Racismo -   inafiançável, 
imprescritível

• Tortura, Tráfico de drogas, 
Terrorismo, Crimes 
Hediondos -   inafiançáveis,  
insuscetíveis de indulto, graça 
e anistia

• Grupos armados civis ou 
militares -  contra o Estado 
Democrático de Direito - 
inafiançável e imprescritível

Título II -  Direitos e Garantias Fundamentais -  Capítulo I -  Dos direitos e deveres 
-  individuais e coletivos



Art. 196

(C.F) 

• políticas sociais e 
econômicas 

• redução do risco de doença 
e de outros agravos  - 
primum non nocere 

• acesso universal e 
igualitário às ações e 
serviços para sua 
promoção, proteção e 
recuperação.



Princípio da 
precaução – 
art. 225 da 
C.F.

• direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações.

• Uma atitude mais ecológica em relação ao 
meio interno  (…) poderia contribuir para 
melhorar a saúde do conjunto da sociedade 
humana. Principalmente das futuras 
gerações.  [Prof. Dr. Valentim Gentil Filho -]

• http://aprs.org.br/noticias-aprs/426-maconha-e-demencia-precoc
e-scientific-american-brasil-dr-valentim-gentil-filho



Anvisa -  Dicol -  3.12.2019

Não utilizou o termo Cannabis Medicinal

“Risco não apurado ou mal dimensionado não 
significa risco reduzido (...) as incertezas sobre 
o risco tornam-no maior porque também 
incertas as consequências negativas do uso”
(Relator:  Fernando Mendes Garcia Neto)

Não aprovou o plantio (Rel: Antonio Barras 
Torres) -  exorbitação da competência   



http://www.site.mppr.mp.br/modules/c
onteudo/conteudo.php?conteudo=3252

“Tanto na USP em Ribeirão Preto, como em 
outros centros de pesquisas, que já 
avaliaram alguns desses extratos (*) não 
foram encontrados nem 5% de CBD como 
anunciado. Por outro lado, apresentam alto 
teor de THC, que pode intoxicar as crianças.

Rafael Guimarães dos Santos, pós-doutorando do Departamento de Neurociências e Ciências do 
Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, sobre o uso medicinal 
do canabidiol. Refere-se a extratos importados.  Matéria originalmente publicada no Jornal da USP  - 
https://jornal.usp.br/atualidades/o-uso-medicinal-do-canabidiol-ainda-esbarra-na-padronizacao-dos-extr
atos/?amp
 

http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3252
http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3252
https://jornal.usp.br/atualidades/o-uso-medicinal-do-canabidiol-ainda-esbarra-na-padronizacao-dos-extratos/?amp
https://jornal.usp.br/atualidades/o-uso-medicinal-do-canabidiol-ainda-esbarra-na-padronizacao-dos-extratos/?amp


art. 227 da 
Constituição 

de 1988

• criança e  adolescente 
• prioridade absoluta 
• proteção integral e especial
Toda uma aldeia para uma criança

227, parágrafo terceiro, inciso VII =  
à proteção especial programas de 
prevenção e atendimento 
especializado à criança, ao 
adolescente e ao jovem 
dependente de entorpecentes e 
drogas afins



(Art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente -  redação dada 
pela Lei nº 13.257, de 2016)

É DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SER 
CRIADO E EDUCADO NO SEIO DE SUA FAMÍLIA E, 
EXCEPCIONALMENTE, EM FAMÍLIA SUBSTITUTA, 

ASSEGURADA A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA, EM AMBIENTE QUE GARANTA SEU 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

REDAÇÃO ANTERIOR:  EM AMBIENTE LIVRE DA 
PRESENÇA DE PESSOAS DEPENDENTES DE 

SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art25


Publicado 
em: 06/06/2019 | Edição: 108 | Seção: 

1 | Página: 2
Órgão: Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 13.840, DE 5 DE JUNHO DE 
2019

 Sisnad  - Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

 * conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos 
materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, 
ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os 
Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

*  atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde - SUS, e com 
o Sistema Único de Assistência Social - SUAS." (NR)

*  Ampara os Conselhos Estaduais e Municipais 



Política 
Nacional 

sobre Drogas
2005 

(1) Pressupostos Básicos e 
Objetivos – “responsabilidade 
compartilhada” 

(2) Prevenção; (redução da 
Demanda)

(3) Tratamento, Recuperação e 
Reinserção Social; 

(4) Redução de Danos Sociais e 
a Saúde; 
(5) Redução da Oferta – 
Repressão 

(6) Estudos, Pesquisas e 
Avaliações  

Resolução GSIPR/CH/CONAD Nº3, de 27 de outubro de 2005, disponível em  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/legislacao/index.php?p=6198

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/legislacao/index.php?p=6198


DIRETRIZES

 PREVENÇÃO

nova política 
sobre drogas 

-  2019

4.2.3. Dirigir esforço especial para crianças, 
adolescentes e jovens, com vistas à 
garantia dos direitos destas a uma vida 
saudável e à prevenção ao consumo de 
drogas, em faixas etárias sabidamente de 
maior risco, inclusive com apoio a iniciativas e 
serviços de instituições públicas e privadas 
sem fins lucrativos.

4.2.8. Assegurar, por meio de medidas 
administrativas, legislativas e jurídicas, o 
cumprimento do disposto nos  arts. 3º , art. 
6º , art. 79 , art. 81 e art. 243 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e na Convenção 
sobre os Direitos da Criança, da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, promulgada 
pelo Decreto nº 99.710, de 1990 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm


Outros pontos no artigo 1º 

No Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 62.299 

[8/12/2016], instituiu-se o Plano Estadual de Prevenção do uso indevido 

de Álcool, Tabaco e Outras Drogas.

 

✔ o uso indevido de Álcool, Tabaco e outras Drogas  = questão 

multifatorial  (prevenção, tratamento, reinserção social, 

redução dos danos, da pesquisa e da redução da oferta)

✔ A prevenção do uso indevido do Álcool, Tabaco e 

outras Drogas = a forma de intervenção mais eficaz

✔ reconhecimento da maior vulnerabilidade de crianças, 

adolescentes e jovens. 



https://learnaboutsam.org/comprehensi
ve-report-on-impact-of-marijuana-legali

zation/

https://learnaboutsam.org/comprehensive-report-on-impact-of-marijuana-legalization/
https://learnaboutsam.org/comprehensive-report-on-impact-of-marijuana-legalization/
https://learnaboutsam.org/comprehensive-report-on-impact-of-marijuana-legalization/


https://crime.denverpost.co
m/map/

Crime organizado no Colorado.  Federal and local authorities raid 
marijuana grow houses in huge black market roundup

https://www.denverpost.com/2019/05/22/marijuana-raid-federal-colorado/

https://crime.denverpost.com/map/
https://crime.denverpost.com/map/
https://www.denverpost.com/2019/05/22/marijuana-raid-federal-colorado/


Uruguai
07/06/19             06/12/19

https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=6826
https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=7370&fbclid=IwAR2FyJ5qaWPgMRMXLuxXtkqhy

-1Rh7PX_Okw2yKI7jB6PdzBmTA3oYMpcYA

https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=6826
https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=7370&fbclid=IwAR2FyJ5qaWPgMRMXLuxXtkqhy-1Rh7PX_Okw2yKI7jB6PdzBmTA3oYMpcYA
https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=7370&fbclid=IwAR2FyJ5qaWPgMRMXLuxXtkqhy-1Rh7PX_Okw2yKI7jB6PdzBmTA3oYMpcYA


Dezembro/19  - a maior apreensão da 
História do Uruguai

https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/operativo-
puerto-montevideo-hallazgo-contenedor-droga.html

https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/operativo-puerto-montevideo-hallazgo-contenedor-droga.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/operativo-puerto-montevideo-hallazgo-contenedor-droga.html


Fonte:  Ministerio Del Interior 



Canadá – 2019 

• Apreensão de drogas 
sintéticas, cocaína e 
cannabis equivalente a 
17 milhões de dólares 
canadenses

https://torontosun.com/news/local-news/toronto-cops-di
smantle-illegal-drug-distribution-ring

https://torontosun.com/news/local-news/toronto-cops-dismantle-illegal-drug-distribution-ring
https://torontosun.com/news/local-news/toronto-cops-dismantle-illegal-drug-distribution-ring


https://www.journal-la-souris-verte.eu/on-sexprime/penser-global-agir-local-petite-reflexion-autour-dune-devise-ecolog
iste/



Programa da OMS (WHO) 

Uma cidade saudável é aquela que está continuamente criando e 
melhorando os ambientes físicos e sociais e amplia esses recursos 

comunitários que permitem as pessoas a apoiarem-se mutuamente na 
realização de todas as funções da vida e desenvolverem  seus potenciais 

máximos.



normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso 
da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança 

e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental.



Islândia -  uso de S.P.A. -  faixa etária -  12 a 16 
anos -  resultados! 

Adaptado de 
https://ec.europa.eu/health
/sites/health/files/alcohol/d
ocs/ev_20180320_co08_en
.pdf



(n) =  5570 x milhões de cérebros livres 

                            



https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/10/12/medico-de-curitiba-receita-brincadeiras-ao-ar-livre-para-criancas-e-a
dolescentes.ghtml   -  Dr.  Evandro José Gois

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/10/12/medico-de-curitiba-receita-brincadeiras-ao-ar-livre-para-criancas-e-adolescentes.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/10/12/medico-de-curitiba-receita-brincadeiras-ao-ar-livre-para-criancas-e-adolescentes.ghtml


Cada pessoa deve viver sua vida como um 
modelo para os outros (Rosa Parks)



Outras fontes  de interesse

• Revista SER Médico nº. 32 - Ano VIII – jul/ago/set-2005
• Site: www.cremesp.org.br

– 23 de abril de 2007 – JORNAL – ED. 220 – 12/2005
• O Estado de São Paulo – Caderno Cidades 2007

– Reportagem “Nem remédio para Parkinson escapa”
• O Estado de São Paulo – Caderno Cidades 21/08/2008

– Reportagem “País deixa de gastar R$ 48 mi com lei seca”
• Folha de São Paulo – Folhateen

– Reportagem “Até a última gota” de 29/10/2007
• Decreto nº.  405 de 8 de novembro de 2006 – São Carlos/SP
• LEI nº. 1.338 – de 11 de dezembro de 2008 – Dobrada/SP
• LEI nº.  11.705 – de 19/06/2008 
• Leis nºs. 1.338/08 e 1.360/09 (Município de Dobrada)
• Lei Estadual nº 14.592, de 19 de outubro de 2011, artigo 243 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
• LEI n.  2.291 -  30 de dezembro de 2010 -  S. João  da Boa Vista/SP
• LEI  n. 3.185/12 -  que proíbe a instalação e a abertura de estabelecimento comercial que comercializa cigarros e bebidas alcoólicas 

em um raio de até 100 metros de escolas e creches – S. João da Boa Vista
• Lei n. 10.257/01 -  Estatuto da Cidade 
• prevenção do uso de drogas: capacitação para conselheiros  e lideranças comunitárias / Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas. – 5. ed. – Brasília :  SENAD, 2013.
• A Criança e a Mídia,  Imagem, Educação, Participação,  Unesco, 2002, 2ª. Ed.,   Cecília V. Feilitzen e  Ulla 

Carlsson (orgs.)
• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4345.htm
• https://www.bostonglobe.com/metro/2018/08/17/overdoses/Eim8Jer2uTcgzflXnUVpmM/story.html
• https://www.google.com/url?q=https://www.theguardian.com/world/2015/may/15/colombia-herbicide-gly

phosate-coca-fields-cancer&source=gmail&ust=1535161759113000&usg=AFQjCNGyLbNC1K92jTJ4s_syIW
uukHNLTA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4345.htm
https://www.bostonglobe.com/metro/2018/08/17/overdoses/Eim8Jer2uTcgzflXnUVpmM/story.html
https://www.google.com/url?q=https://www.theguardian.com/world/2015/may/15/colombia-herbicide-glyphosate-coca-fields-cancer&source=gmail&ust=1535161759113000&usg=AFQjCNGyLbNC1K92jTJ4s_syIWuukHNLTA
https://www.google.com/url?q=https://www.theguardian.com/world/2015/may/15/colombia-herbicide-glyphosate-coca-fields-cancer&source=gmail&ust=1535161759113000&usg=AFQjCNGyLbNC1K92jTJ4s_syIWuukHNLTA
https://www.google.com/url?q=https://www.theguardian.com/world/2015/may/15/colombia-herbicide-glyphosate-coca-fields-cancer&source=gmail&ust=1535161759113000&usg=AFQjCNGyLbNC1K92jTJ4s_syIWuukHNLTA


• www.alcoolparamenoreseproibido.sp.gov.br 

• www.vidaurgente.org.br 

• The effect of the new traffic law on drinking and driving in São Paulo, Brazil - Valdir Ribeiro Campos, Rebeca de Souza e Silva, Sérgio Duailibi, José Florentino dos Santos, 
Ronaldo Laranjeira, Ilana Pinsky -  in Accident Analysis  & Prevention -   Volume 50 -  janeiro 2013 -  www.elsevier.com   -  www.sciencedirect.com .

• http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=11043253&id_grupo=118

• http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/destaques/cerveja_tambem_e_alcool.pdf

• http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2013/03/BNAS.pdf

• http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2013/04/LENAD_PressRelease_Alcohol_RVW.pdf
• https://inpad.org.br/lenad/resultados/maconha/resultados-preliminares/

• http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/dr_drogadicao/dr_outros_drogadicao/plano_enfrentamento/pevb_politicas/Sena
d%20-legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20pol%C3%ADtica%20drogas%20-%202008.pdf

• http://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0028-we-dont-serve-teens

• www.actbr.org.br

• http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei
• www.mataomaisverde.com.br

• Prevalência do Uso do Álcool na CHESF, Marilia Verri de Santana,  2009, ppt disponível em  
http://www.google.com.br/url?url=http://www.palestras.diversas.com.br/Nelson%2520-%2520Temas%2520Diversos%2520
XII/CHESF%2520-%2520Alcool.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qjFRVM-6DoaegwTcsYHwDw&ved=0CBQQFjAA&sig
2=HqodJnGAfI4KiFaHzm8UJg&usg=AFQjCNGrqKZ1HF_1YgFa-JYIFQVN2ase_A

• http://www.premioinnovare.com.br/praticas/projeto-escola-da-vida

• www.systembolaget.se       
• http://www.abead.com.br/site/?p=1997
• http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1&ua=1
• https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2018/1529/15287/lei-ordinaria-n-15287-2018-dispoe-sobre-a-divulgacao-de-informacoes-para-a

-prevencao-ao-uso-de-drogas-e-sobre-sancoes-administrativas-aplicadas-pelo-municipio
•  

http://www.alcoolparamenoreseproibido.sp.gov.br/
http://www.vidaurgente.org.br/
http://www.elsevier.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=11043253&id_grupo=118
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/destaques/cerveja_tambem_e_alcool.pdf
http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2013/03/BNAS.pdf
http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2013/04/LENAD_PressRelease_Alcohol_RVW.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/dr_drogadicao/dr_outros_drogadicao/plano_enfrentamento/pevb_politicas/Senad%20-legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20pol%C3%ADtica%20drogas%20-%202008.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/dr_drogadicao/dr_outros_drogadicao/plano_enfrentamento/pevb_politicas/Senad%20-legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20pol%C3%ADtica%20drogas%20-%202008.pdf
http://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0028-we-dont-serve-teens
http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei
http://www.mataomaisverde.com.br/
http://www.systembolaget.se/
http://www.abead.com.br/site/?p=1997
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1&ua=1
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Muito obrigado.

Guilherme Athayde Ribeiro Franco -  30º. PJ Campinas-SP

guilherme@mpsp.mp.br
guilherme.rfranco@gmail.com
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