Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos –
CENPRE/ICB/FURG, encerra mais um curso de atualização sobre dependência química.
Sexta-feira, dia 25/10/2013, o CENPRE e o Centro Regional de Referência do Ministério da Justiça
e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – CRR/FURG/SENAD encerraram mais um
curso de atualização para profissionais da área da saúde e afins, dentro do PLANO INTEGRADO
DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - Crack, é possível vencer. Desta feita, o
Evento foi realizado em Bagé.
Com a presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dudu Colombo, a Senhora.
Secretária da Saúde do Município Aura Stella Pereira, autoridades locais e os Professores do
CRR/FURG/SENAD Eli Sinnott Silva e Fernando Amarante Silva, foi realizada a solenidade de
entrega de atestados de conclusão, um manual de orientação sobre abordagem do dependente
químico e um CD com aulas do curso aos mais de 60 participantes. O Evento ocorreu no Salão
Nobre da Prefeitura de Bagé que acolheu também a imprensa local.
Foi o primeiro curso do PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS,
realizado pelo CRR/FURG/SENAD fora da sede, com o apoio da Prefeitura de Bagé através da
Secretaria Municipal de Saúde. O sucesso alcançado fez com que nova parceria esteja sendo
estudada para realização, no próximo ano, de nova edição, desta feita atingindo profissionais da
justiça, segurança e promotoria pública. Da edição encerrada, participaram 21 profissionais da
equipe do CENPRE e convidados, sob a coordenação executiva do Consultor Terapêutico
Joaquim Medina. Avaliação do Curso, realizada pelos participantes, demonstrou o sucesso
alcançado, os elogios para equipe, a qualidade do material utilizado pelos professores, as
técnicas e métodos empregados assim como o material impresso e digitalizado distribuído aos
participantes. Por fim, veio a solicitação de novos cursos.

Abertura da solenidade 18 horas do dia 25/10/2013 Salão Nobre da Prefeitura de Bagé/RS.
Da esquerda para direita: Profa. Eli Sinnott Silva, Prof.Fernando Amarante Silva, Prefeito
Municipal Dudu Colombo e Secretária da Saúde do Município Aura Stella Pereira

Entrega de atestado de conclusão de conclusão, um manual de orientação sobre abordagem
do dependente químico e um CD com aulas do curso
Da esquerda para direita: Secretária da Saúde do Município Aura Stella Pereira, Aluna do Curso,
Profa. Eli Sinnott Silva e Prof. Fernando Amarante Silva.

