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Nova olímpia

A convite da dire-
ção da Escola Munici-
pal ‘Aparecida Cavalini 
Soares Mozar – Cida 
Mozar’, a equipe do Pro-
grama Rede Cidadã de 
Nova Olímpia realizou 
na tarde de segunda-
feira, 25, uma palestra 
para mais de 70 alunos.

Os temas tratados 
pelo palestrante (instru-
tor voluntário) solda-
do-PM Sérgio Manhoni 
foram a campanha de 
prevenção ao suicídio 
‘Setembro Amarelo’, o 
jogo ‘Baleia Azul’ e ain-
da, indisciplina escolar 
e uso de entorpecentes.

Para o soldado Ma-
nhoni, faz-se necessá-
rio desenvolver ações 
de conscientização 
sobre a prevenção do 
suicídio nas escolas, 
principalmente com 
público alvo que são 
alunos entre 10 e 15 
anos que estão na pré
-adolescência, fase em 
que as mudanças emo-
cionais estão em pleno 
processo de desenvol-
vimento.

Ele destacou que, de 

acordo com estudos de 
psicólogos e especialis-
tas, as escolas precisam 
estar preparadas para 
poder identificar os si-
nais como o afastamen-
to de amigos, o baixo 
rendimento escolar, a 
melancolia, entre ou-
tros indicadores e neste 
sentido, há necessida-
de dos educadores e os 
pais de estarem perto, 
atentos a essas tendên-
cias aos pensamentos e 
a tentativas suicidas.

“O tema é oportuno 
e deve ser tratado desde 
a infância. Muitas ve-
zes uma boa conversa é 
o suficiente para evitar 
uma tragédia”, afirmou 
o coordenador adjunto 
do programa Rede, sar-
gento-PM Adão Santa-
na.

Sobre os demais te-
mas, o policial mostrou 
a importância da disci-
plina, da educação, do 
respeito entre os alunos 
e em especial aos profes-
sores, citando condutas 
dentro da sala de aula, 
bem como, os direitos 
e deveres de cada um. 
Ele também explicou 
todos os riscos que 
as drogas causam aos 
usuários e alertou os 

estudantes sobre a im-
portância de rejeitarem 
qualquer contato com 
as substâncias entorpe-
centes. “Os jovens têm 
aquele desejo de experi-
mentar, para saber qual 
é a sensação. Mas aí é 
onde está o perigo. Por 

isso é que estamos cada 
vez mais preocupados 
com os adolescentes e os 
alertamos para fugir de 
qualquer contato com 
o cigarro e outras dro-
gas”, afirmou, frisando 
que a conscientização 
é de suma importância 

para o combate às dro-
gas.

BALEIA AZUL - O 
‘jogo’ Baleia Azul esti-
mula os participantes 
a cumprirem 50 desa-
fios, que variam entre 
tirar fotos enquanto 
assistem a filmes de 

terror até a automutila-
ção. As tarefas chegam 
pelas redes sociais e 
são propostas por cura-
dores, que fazem amea-
ças para a realização 
de todo o ritual. Para a 
última etapa do jogo é 
sugerido o suicídio.
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