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Percebi que também tinha levado centenas de jovens comigo para o fundo
deste buraco – Sem fim!
Percebi que também tinha acabado com centenas de famílias, que eu mesmo
nem conhecia!
Deixei meus sonhos para traz.
Deixei de amar a mim mesmo.
Deixei de amar minha mulher e meus filhos, deixei de amar Deus!
Deixei de dar uma oportunidade a mim mesmo.
Deixei passar, deixei passar!
Tudo, isso lentamente, se foi passando e eu mesmo nem percebi passar tudo
isso.
Infelizmente hoje!
Onde estou, agora?
Boa pergunta...
Projeto Meninos de Rua

QUANDO ACHAMOS QUE TUDO ACABOU

Se enganamos tudo começa?

Quando achamos que estamos acabados, terminamos sem vontade de
nada.
Assim, começa como achar forças para erguer a cabeça. Como aceitar
meios para tentar erguer a cabeça, como fazer isso se todos achamos que
desmoronou tudo, como começar?
Onde buscar essa força? Onde está?
Se sentimos o fundo do funil!
Se sentimos o fundo de um buraco!
Se sentimos os piores dos piores!
Se sentimos totalmente derrotados!
Fumamos crack, usamos cocaína!
Usamos tudo o que encontramos para fumar.
Achamos que somos os táis!
Rei da cocada preta. Será?
Pura ilusão!
Infelizmente só percebi tudo isso. Quando eu mesmo estava com tudo isso em
minha vida.

O que são drogas depressoras?

São as drogas que deprimem a atividade do sistema nervoso central como
álcool. Os barbitúricos, ansiolíticos, a morfina, a heroína.

O que são drogas perturbadoras?

São drogas que tem efeito perturbador na atividade do sistema nervoso
central e podem ser de origem vegetal, como a mescalina, certos cogumelos, lírios
ou de origens sintéticos, como os anticolinérgicos (para tratamento da doença de
Parkinson), o LSD e o ecstasy.
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Uma organização, não governamental/ONG, determinada em ações
comunitárias que em seus 15 anos de fundação, desde 10 de abril de 1992, vem
dando contribuições voluntariamente.
Promove palestras, sobre vários temas usando prevenção das drogas.
Não queira usar drogas.
Esta organização está muito preocupada com tudo que cerca o mundo
globalizado, estamos organizando um Projeto novo arrojado dentro das muitas lutas.
Projeto Gaivotas, Ambiental.
Consciência ambiental.
Educação.

MENSAGEM JOVEM

Não queria usar drogas, por não se encontrar no mundo em que vive. Não
queria se drogar só para experimentar.
A curiosidade matou o rato que queria ver os dentes do inimigo gato.
Não queira se drogar por ser chamado de “preso” otário ou ser acanhado.
Não queira se drogar, respeite seu vida!
Se você vive em um abismo.
Drogas não é caminho da fuga!
Dialogando com quem se interessa com você. Com quem ama você de
verdade!

Em 1920 – O Sr. Alcapone, símbolo do gangsterismo morre. Americano, se
enriqueceu graças ao comercio ilícito de bebidas.
Os EUA instauraram a Lei Seca que se prorroga por 15 anos.
Em 1930 as farmácias Brasileiras vendiam cigarros à base de maconha,
indicados para inúmeros males da saúde.
Nos anos 40, soldados na frente da II Guerra ganhavam coragem, ingerindo
enfetaminas.
Na década de 50, os barbitúricos como cardenal, tem seu auge no lema dos
laboratórios.
Viva melhor com a química, nos anos 70 a proliferação da cocaína e seu
derivados, entre eles o crack.
Na década de 80 o susto, pois, as substâncias que antes se ligavam a idéia de
paz e amor agora estão vinculadas as palavras tráfico, morte.
Na atualidade tudo ao mesmo tempo, LSD, Coca, Heroína, Crack, Ecstasy,
etc.
O que quero dizer caros jovens, que histórias das drogas sempre acompanhou
o homem, em cada década a humanidade lidou a sua maneira com elas.

O QUE É PREVENÇÃO

É um conjunto de medidas legais e praticadas pela sociedade com fim
específico de evitar que seus membros usem drogas e delas fiquem dependentes.
Para se traçar o diagnostico e o perfil do uso de drogas será necessário a
implantação de políticas preventivas mais apropriadas e se evitar as distorções
observadas neste campo.
No Brasil a dificuldade em se trabalhar com uma Educação Preventiva, se
deve ao fato de não se ter uma noção real do uso de drogas. Os levantamentos não
conseguem seguir a idéia inicial de repetir de 2 em 2 anos a pesquisa. Nos Estados
Unidos, estes levantamentos são realizados de 06 em 06 meses.

O QUE É DROGA

Na linguagem técnica, o termo é usado para designar os produtos químicos ou
integrantes usados em laboratórios, farmácias ou estabelecimentos fabris. Droga é
qualquer produto que atua sobre o organismo humano, causando-lhe alguma
dependência psíquica ou física.

O que são drogas lícitas?

São aquelas substâncias cuja comercialização é proibida por provocar
altíssimo risco de causar dependência física ou psíquica como a maconha, o crack, a
cocaína, etc. Existe a lei atóxicos, que regulamenta seu abuso, e a Lei de nº 6368 de
1976.

O que são drogas estimulantes?

São as drogas que estimulam a atividade do sistema nervoso central, como a
cocaína, as anfetaminas e os anorexígenos (moderadores do apetite). Sendo estes os
mais consumidos no Brasil.

TABACO

O tabaco é uma erva da família das solanáceas (nicotina tabacum) de origem
Sul Americana que possui nicotina razão pro que a infusão das folhas serve para
matar parasitas. Dessecadas as folhas constituem o fumo ou tabaco um único cigarro
contém mais de 4270 substâncias tóxicas, entre elas, nicotina, monóxido de carbono.
Substância irritante, substância cancerígenas e radioativas.
A cada 300 cigarros produzidos utilizamos uma árvore, ou seja, o fumante de
um maço de cigarros por dia, consome uma árvore a cada 15 dias.
O cigarro mata uma pessoa à cada 8 segundos no mundo.
Mata 10mil pessoas a cada dia.
Quando a mãe fuma durante, a amamentação, a nicotina, passa pelo leite e é
absorvida pela criança.
Os filhos de fumantes adoecem duas vezes mais que os filhos de não
fumantes.
Cerca de 30,6% da população adulta, sendo 11,2 milhões de mulheres e 16,7
milhões de homens, são fumantes.
Cerca de 90% dos fumantes ficam dependentes da nicotina, entre os cinco e
os dezenove anos de idade, atualmente temos 2,4 milhões de fumantes nessa faixa
etária.
A grande concentração de fumantes encontram-se entre 20 a 49 anos.
O tabagismo é a 3ª maior causa de morte eviável no mundo. Após ao
tabagismo ativo e ao consumo excessivo de álcool.
O cigarro mata mais que a AIDS, Álcool, cafeína, acidente de transito e
suicídios, juntos.

ECSTASY

O ecstasy é uma substância fortemente psicoativa.

Efeitos indesejados

Aumento de tensão muscular. Aumento da atividade motora;
Aumento da temperatura corporal, enrijecimento e dores na
musculatura dos membros, inferiores e coluna lombar.
Dores de cabeça, náuseas, perda de apetite, visão borrada, boca seca,
insônia são os efeitos indesejáveis mais comuns.
Nos dias seguintes ao consumo do ecstasy a pressão arterial tende a
oscilar mais do que o habitual.
O aumento do estado de alerta pode levar a uma hiperatividade.
A fuga de idéias alucinações já foram despersonalização, ansiedade,
agitação, comportamento bizarro.
Algumas vezes pode levar a uma crise de pânico, episódios breves de
psicose que se resolve quando a droga cessa de atuar.
Nos dias seguintes ou nos dois dias seguintes é comum ocorrer uma sensação
oposta aos efeitos desejados. Os usuários podem ficar deprimidos com dificuldades
de concentração ansiosos e fatigados, apesar desses efeitos os usuários tendem a
considerar o resultado final como vantajoso.

MACONHA

Origem cannabis sativa

O principio ativo D9 canabinol (THC) parecer ser o responsável pelos efeitos
centrais da maconha.
O (THC) apresenta propriedades lipófilica e dissolve rapidamente pela
membrana plasmática.
Apresentando uma distribuição heterogênea no cérebro. O (THC) parece
estimular o fosfolipase A2. Aumentando a produção de acido araraquidonico,
diacilgliceral (DAG) e inositol trigosfato (IP3).
Este sistema é talvez o responsável pelo (THC), inibir o canal de (CA ++),
voltagem dependente que resulta a liberação do neurotransmissor.
Em 1992, foi descrito um ligante endógeno.
Apresentando alta, afinidade ligação com THC, a substância foi denominada
amandamida.
Os efeitos são uso dependente. Foram descritos sinais de ansiedades que pode
aproximar do pânico.
A síndrome amotivacional é características da personalidade do indivíduo.

Efeitos imediatos

Sensação de relax
Maior perda sensibilidade, perca da concentração motora e da memória
recente. Em altas doses, pode causar paranóia.

Efeitos a longo prazo

A principal conseqüência do uso crônica são complicações pulmonares como
A Bronquite Piora sua capacidade de aprendizagem e memória.

Origem da maconha

É uma mistura de folhas e flores secas da planta.
Cannabis, ativo o uso psicoativo da droga existe há mais de 2 mil anos.

COCAÍNA

A cocaína, o crack, a pasta da farinha ou pó são todos a mesma coisa?
O que cocaína faz no corpo com o uso continuo/ efeitos físicos / crônicos/
existem inúmeras complicações físicas associadas ao uso crônico da cocaína os
distúrbios mais recentes são os cardiovasculares, incluindo distúrbios no ritmo
cardíaco e ataque do coração.
A cocaína provoca ainda efeitos respiratórios como dor no peito e
dificuldades respiratórios. Além de efeitos gastrointestinais como dores e náuseas.
Distúrbios cardiovasculares aparecem em todas as vias de administração no
uso de crack há complicações respiratórias ainda maiores envolvendo bronquite,
tosse persistente e disfunções severas.
A via endovenosa, além de aumentar o risco de overdose, propicia
disseminação de infecções tais como hepatite B e C e AIDS.
Além disso, o uso crônico de cocaína – sob qualquer forma de uso leva a uma
degeneração dos músculos esqueléticos num processo irreversível/ chamado
rabdomiólise.

As três vias para a cocaína chegar até o cérebro

Cheirada

A cocaína passa pelas mucosas nasais 1 pulmões 2 coração 3. parte vai para o
fígado 4 e parte para o cérebro 5 em cerca de 1 minuto.
Obs: Tendo duração dos efeitos de uma dose de cocaína aproximadamente
durante o período de uma ou duas horas.

Fumada

A droga atinge o cérebro 3 em cerca de 8 segundos, após passar pelos
pulmões 1 e coração 2 o efeito também é mais breve.

Injetada

Na veia, a cocaína cai imediatamente na corrente sanguíneas 1 atinge o
coração 2. De lá será bombeada para o cérebro 3 em cerca de 10 segundos.

CRACK

O que é crack?

O crack é uma mistura de cloridrato de cocaína (em pó) bicarbonato de sócio
ou amônia e água destilada que resulta em pequeninos grãos.
Fumados em cachimbo improvisado é assim chamado por causa do som que
emite ao ser queimado.
O crack leva cerca de 15 segundos queimado para chegar ao cérebro e já
começa a produzir seus efeitos.
Forte aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial.
Dilatação das pupilas, suor intenso, tremor muscular e excitação acentuada,
indiferença e dor ou cansaço.
Em 15 segundos chega novamente a necessidade de usar caso contrario, se
instalar em quadro de desgaste físico, prostração e depressão profunda, são sintomas
da síndrome de abstinência.

O crack é mais forte que outras drogas?

Estimulantes seis vezes mais que a cocaína o crack provoca dependência
física e leva a morte por sua ação fulminante sobre o sistema nervoso-central e
cardíaco. As pessoas que o experimentam sentem compulsão de usá-lo novamente
estabelecendo rápida dependência física.

HEROÍNA

A heroína é descendente direta da morfina e ambas são tão relacionadas que a
heroína ao penetrar na corrente sanguínea e ser processada pelo fígado é
transformada em morfina.
A droga tem sua origem na papoula, planta da qual e extraída, o ópio.
Processando, o ópio produz a morfina que em seguida é transformada, em
heroína a papoula imprensada na produção de droga e cultivada principalmente no
México, na Turquia, na China, Índia, também nos paises do chamado Triangulo
Dourado (Birmânia, Laos e Tailândia).
Uma vez injetada na corrente sangüínea a droga leva menos de um minuto
para chegar ao cérebro.
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