
COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DE
ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS - PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

Ofício Circular nº 02/2018-SEMEAR                            Curitiba, 21 de maio de 2018.

O  COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARANÁ DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS, o Projeto Estratégico SEMEAR –

Enfrentamento  ao  Álcool,  Crack  e  Outras  Drogas  e  a  Área  da  Educação  do

CENTRO  DE  APOIO  OPERACIONAL  DAS  PROMOTORIAS  DE  JUSTIÇA  DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO, por meio dos Promotores de

Justiça  abaixo  subscritos,  em  parceria  com  o  Conselho  Estadual  de  Políticas

Públicas  sobre  Drogas,  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  a  Secretaria  de

Estado  da  Saúde,  CONVIDAM Vossa  Excelência  para  participar  das  rodas  de

conversa  com  o  tema “PREVENÇÃO  É  O  CAMINHO”,  ação  integrante  da

programação do mês “Junho Paraná Sem Drogas”.

As  rodas  de  conversa  consubstanciam  uma  iniciativa

inaugurada no ano de 2017,  durante a  Semana Estadual  de Prevenção ao Uso

Indevido de Drogas – PREVIDA, instituída pela Lei   Estadual   nº 14.072/2003   (anexa),

que posteriormente foi  alterada para  mês “Junho Paraná Sem Drogas”,  pela Lei

Estadual  nº  19.121/2017.  A semana PREVIDA,  e  agora o  mês  de  junho,  foram

escolhidos por compreenderem o dia  26 de junho,  “Dia Internacional  contra o

Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas” (ONU).

A proposta  de  continuidade  da  realização  das  rodas  de

conversa este ano foi aprovada previamente pelo CONESD (Conselho Estadual de
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Políticas Públicas sobre Drogas) em reunião da qual participaram representantes da

SEED e da Coordenação do Projeto SEMEAR e foi levada à votação no II Encontro

Estadual  dos  Conselhos  Municipais  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas,

realizado pelo CONESD no dia 27/03/2018, em Curitiba, recebendo aprovação de 88

(oitenta e oito) representantes de Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas

de mais de 26 (vinte e seis) municípios paranaenses.

Naquela  oportunidade  também  se  deliberou  pela

promoção, nos municípios, em parceria com os Conselhos Municipais de Políticas

Públicas sobre Drogas,  de ao menos um  evento público alusivo ao dia 26 de

junho, que pode consistir, ilustrativamente,  em uma audiência pública tendo como

tema as políticas municipais sobre drogas com autoridades locais e a sociedade

civil,  ou  em  passeatas,  panfletagem,  eventos  esportivos  (como  caminhadas  e

corridas), objetivando divulgar a data e despertar o interesse da população local

para promover a discussão a respeito do assunto.

 

Neste  ano,  as  rodas de conversa serão  conduzidas nas

escolas  estaduais,  da  forma descrita  na  Orientação  nº  16/2018  –  SUED/SEED

(inclusa),  exarada pela Superintendência da Educação – SUED da Secretaria de

Estado da Educação do Paraná – SEED/PR, em parceria com os Promotores de

Justiça que aderirem voluntariamente à proposta (em conformidade com o passo a

passo desenvolvido pela Coordenação do Projeto SEMEAR disponível na página

http://www.site.mppr.mp.br/pagina-3198.html),  e  contarão  com  a  participação  de

profissionais indicados pelas Coordenações Regionais de Saúde Mental do Estado

do Paraná, de representantes da área de segurança pública (PROERD, Patrulha

Escolar,  Polícia  Militar,  Polícia  Civil  e/ou Guarda Municipal),  de profissionais  das

áreas da educação, assistência social e saúde do Município, de representantes do

Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas,

bem como alunos, na companhia ou não de pais ou responsáveis. 

2COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DE 
ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS / PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR 

RUA PARAGUASSU, 478 – JUVEVÊ – CURITIBA/PR – CEP 80030-270 – FONE: (41) 3250-8748
projetosemear@mppr.mp.br 



COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DE
ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS - PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

O início da atividade deverá ocorrer em reunião conjunta a

realizar-se  até o dia 08.06.2018, em que comparecerão os Promotores de Justiça

locais  que  se  voluntariarem  a  esta  ação  do  Projeto  SEMEAR,  os

diretores/pedagogos das escolas estaduais da Comarca do Promotor de Justiça que

manifestar interesse nas rodas de conversa e representante(s) do Núcleo Regional

de Educação respectivo. Nesta oportunidade, o membro do Ministério Público no

local,  o(s)  representante(s)  do  Núcleo  Regional  de  Educação  e  os

diretores/pedagogos  decidirão quais  escolas participarão no ano de 2018 das

rodas de conversa, conforme a possibilidade de agenda dos envolvidos, indicando

datas, horários e locais das rodas, que serão comunicados à Coordenação do

SEMEAR para divulgação estadual.

Após essa primeira reunião, no período de 01º/06 a 22/06,

professores e pedagogos trabalharão com os alunos e pais vídeos, filmes e textos

previamente escolhidos, realizando  debates preparatórios e formulando perguntas

que subsidiarão as rodas de conversa a serem realizadas no período de 25/06/2018

a 29/06/2018.

A SEED/PR sugere como material de apoio para subsidiar

esses debates preparatórios às rodas de conversa os seguintes vídeos,  filmes e

cadernos temáticos: 

- Vídeo 1: “Do Limão uma limonada” 
Público Alvo: Educadores(as) e Equipe Pedagógica 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZVSPctUSa_A

- Vídeo 2: “Proteger é Preciso” Episódio 7 
Público Alvo: Estudantes 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VNp9Z7RJLiE

- Filme “Bicho de 7 cabeças” 
Público Alvo: Educadores(as), Estudantes do Ensino Médio e Comuni-
dade Escolar 
Sinopse: Seu Wilson (Othon Bastos) e seu filho Neto (Rodrigo Santoro)
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possuem um relacionamento difícil, com um vazio entre eles aumentando
cada vez mais. Seu Wilson despreza o mundo de Neto e este não supor-
ta a presença do pai. A situação entre os dois atinge seu limite e Neto é
enviado para um manicômio, onde terá que suportar as agruras de um
sistema que lentamente devora suas presas.
Fonte: https://omelete.com.br/filmes/criticas/bicho-de-sete-cabecas/?
key=21462

- Filme: “Pro Dia Nascer Feliz”
Público Alvo: Educadores (as) e Equipe Pedagógica
As situações que o adolescente brasileiro enfrenta no precário sistema
de  educação  público  do  país,  envolvendo  preconceito,  precariedade,
violência e esperança. Adolescentes de locais dos mais variados tipos de
três estados diferentes, de classes sociais distintas, falam de suas vidas
na escola, seus projetos e inquietações.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202278/ 

- Cadernos Temáticos Desafios Educacionais Contemporâneos

PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS. 
Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematico
s/tematico_drogas2008.pdf

CULTURA E  SOCIEDADE  -  PREVENÇÃO  AO  USO  INDEVIDO  DE
DROGAS NA ESCOLA
Disponível em:
 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematico
s/tematico_drogas2010.pdf

Nos  dias  estipulados  para  as  rodas  de  conversa,  no

período  de  25/06/2018  a  29/06/2018, comparecerão  às  escolas  Promotores  de

Justiça, profissionais indicados pelas Coordenações Regionais de Saúde Mental do

Estado do Paraná, representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, representantes

do  Conselho  Estadual  e  dos Conselhos Municipais  de  Políticas  sobre  Drogas  e

profissionais  das  áreas  da  educação,  assistência  social  e  saúde  do  município,

convidados pelas escolas eleitas, que, de maneira não expositiva, mas em um bate-

papo  preferencialmente  em  ambiente  circular,  responderão  a  perguntas

previamente  formuladas  pelos  alunos  e  seus  pais/responsáveis,  visando

construir soluções e consensos locais sobre os problemas apresentados.
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Diante de todo o exposto,  solicita-se  a Vossa Excelência

que manifeste o  interesse em participar da iniciativa ora proposta  entrando em

contato com o Núcleo Regional de Educação de sua localidade, no intuito de

convocar uma reunião prévia com os diretores/pedagogos das escolas a ele

vinculadas, a se realizar  até o    dia 8 de junho de 2018,   viabilizando a adesão

das escolas que demonstrarem interesse em participar das rodas de conversa

à proposta e a definição das datas,  horários e locais dos eventos entre as

escolas, o Ministério Público e demais parceiros locais, encaminhando nessa

mesma  data  (08.06.2018),  se  possível, à  Coordenação  do  Projeto  Estratégico

Semear, as datas, horários e locais onde as rodas de conversa serão promovidas,

para  possibilitar  a  organização  e  a  disponibilização  de  um calendário  virtual  no

hotsite do Projeto Estratégico Semear a fim de prestar ampla divulgação sobre as

iniciativas planejadas para o mês “Junho Paraná Sem Drogas”. 

No  mesmo sentido,  solicita-se  a  Vossa  Excelência  que

manifeste o  interesse em participar de outras ações do  mês “Junho Paraná

Sem Drogas”, auxiliando o Poder Público local a  protagonizar  eventos públicos

alusivos ao dia 26 de junho,  também comunicando à Coordenação do Projeto

Estratégico Semear as datas, horários e locais das atividades a serem realizadas,

no mesmo intuito de possibilitar a divulgação, no calendário virtual  do hotsite do

Projeto Estratégico Semear, de todas as ações protagonizadas em parceria com o

Ministério Público no mês “Junho Paraná Sem Drogas”.

Ressaltamos, por fim, que a participação dos membros

do Ministério Público nas metas do Projeto Estratégico SEMEAR – Enfrentamento

ao Álcool, Crack e outras Drogas, entre as quais se incluem a promoção das rodas

de conversa e as iniciativas alusivas ao dia 26/06, são consideradas como critério

de  merecimento,  conforme  a  Decisão  nº  550/15,  de  07/12/2015,  do  Conselho

Superior do Ministério Público, motivo em virtude do qual se destaca a importância

da remessa, à Coordenação do Projeto Estratégico Semear, de  um relato sobre a

experiência com fotos dos eventos, eventuais sugestões para o aprimorarmos nos
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próximos anos e, em consonância com o passo a passo disponível no hotsite do

Projeto  Semear  (http://www.site.mppr.mp.br/pagina-3198.html),  das  questões mais

relevantes suscitadas e coletadas durante a realização das rodas (Passo 6).

Ao  tempo  em  que  nos  colocamos  à  disposição  para

eventuais  esclarecimentos,  renovamos  expressões  de  distinta  consideração  e

apreço.

Atenciosamente,

Guilherme de Barros Perini
Promotor de Justiça 

Coordenador do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de
Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao

Álcool, Crack e Outras Drogas

Luciana Linero
Promotora de Justiça

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do
Adolescente e da Educação – CAOPCAE – Área da Educação
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