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Sociedade. Levantamento inédito da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas com 18 mil estudantes revelou que o índice é
muito maior que o da população em geral, de 4,5%. Mais de 60% dos estudantes usaram álcool no período, contra 38% na população

Um em cada quatro universitários
usou drogas no último mês, diz estudo
Luciana Alvarez

Uma pesquisa da Secretaria
Nacional de Políticas sobre
Drogas(Senad) com 18 mil universitários do País comprovou que eles usam mais drogas
lícitas e ilícitas, como o álcool
e a maconha, que a população
em geral. Mais de 60% dos entrevistados tinham consumido álcool nos últimos 30 dias
(entre a população em geral o
índice é de 38,3%) e 25,9% usaram drogas ilícitas (na população o índice é de 4,5%).
Os pesquisadores esperavam
que existisse uma diferença entre os dois públicos, mas se surpreenderam com o tamanho do
degrau. O levantamento, obtido
com exclusividade pelo Estado,
foi feito em parceria com o Grupo Interdisciplinar de Estudos
de Álcool e Drogas da Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo e é o primeiro de
abrangência nacional.
Foram entrevistados alunos
de cem instituições particulares
e públicas de ensino superior
nas 26 capitais do País, mais o
Distrito Federal. A intenção agora é usar os resultados da pesquisa para a criar políticas específicas contra o uso de drogas.
“O governo vem realizando
umasérie deações voltadas apopulações mais vulneráveis, como é o caso dos universitários”,
afirmoua titular da Senad, Paulina Duarte. “O levantamento foi
● Quanto é beber demais

A pesquisa usou o “padrão Binge” para medir excessos: a partir
de cinco doses para homens e
quatro para mulheres num intervalo de duas horas. Estudos provam que esse padrão está relacionado a diversos problemas.

fundamental para que pudéssemos conhecer qual é a exata situação de uso de drogas nessa
população e, a partir disso, planejar,emparceriacomas universidades, intervenções eficazes.”
Parao psiquiatraArthur Guerra de Andrade, da USP, um dos
responsáveis pelo estudo, o desafio será encontrar uma forma
de mobilizar os universitários.
“A informação já existe. Mas o
fatode elesconheceremosmalefícios não faz com que consumam menos drogas”, afirma.
Segundo o médico, além da
quantidade, os universitários
consomem álcool e outras drogas de forma perigosa. “Os jovensestão fazendo uso de múltiplas drogas simultaneamente.
Além disso, um em cada quatro
bebe de forma exagerada e 3%
apresentam padrão de dependência, algo que costumávamos
encontrar só em alguém com
40, 50 anos”, diz o médico.
O exagero no álcool, de acordo com pesquisas científicas,
deixa a pessoa exposta a riscos
como acidentes de trânsito, intoxicação, atos de violência, sexo desprotegido, além de potencialmente prejudicar o desempenho acadêmico, profissional
e social do usuário.
Dos entrevistados, 18% disseram que já dirigiram embriagados, 27% pegaram carona com
pessoas embriagadas e 43,4% admitiram ter usado álcool simultaneamente com outras drogas.
Das drogas ilícitas, as mais
consumidasforam maconha,haxixe ou skunk (26,1% dos universitários já consumiram alguma
delas), anfetamínicos (13,8%),
tranquilizantes e ansiolíticos
sem prescrição médica (12,4%),
além de cocaína (7,7%).
Obrigações. A psicóloga Ilana

Pinsky, da Unidade de Pesquisa
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ELES BEBEM MAIS
l Padrões de consumo de álcool
entre universitários
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Desculpa. Universitários da zona oeste paulistana dizem que bebem para relaxar e socializar
em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, diz
que os jovens consomem mais
drogasporqueelesaindatêmmenos obrigações e mais fácil acesso que os adolescentes.
“Nessa fase também há uma
tolerância maior, já que os prejuízos costumam ser menores,
os problemas crônicos ainda
não apareceram”, afirma.
Mas a idade não deve ser vista
como desculpa para o consumo
de drogas e o exagero na bebida.
“Existe na sociedade a ideia de
que é uma fase, de que é normal,

mas isso é falso”, afirma. “Se a
gente considerar só a quantidade de mortes e incapacitações
em acidentes causados por motoristas alcoolizados, já temos
um problema muito sério.”
Renan Rebello, de 23 anos, estudante de Economia em São
Paulo, reconhece que o consumo de álcool o coloca em situações de risco. “Chega a ser perigoso, especialmente quando bebo e dirijo”, afirma. Rebello, que
começou a beber aos 13, conta
que na adolescência era mais comum tomar porres. “Antes be-

biamaisemquantidade.Hojebebo com mais frequência, mas às
vezes ainda fico bem louco.” Para ele, beber é importante como
fator de integração social.
A aluna de Direito Carol Korte,de 20anos,relataque seuconsumo de álcool aumentou muito
– em quantidade e frequência –
desde que entrou na faculdade.
“A gente chega estressado depois de um dia inteiro trabalhandoeestudandoeacabasereunindo no bar para conversar, descontrair”,afirma.“Quemnãobebe é um estranho no ninho.”
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. A14.

Resorts e hotéis selecionados
Salinas do Maragogi Resort

2 adultos.............................. 10x 499,60 reais
2 crianças ................................................. grátis
Família com 4 pessoas.... 10x 499,60 reais

Em Maragogi - AL - Roteiro de 8 dias/7 noites
Localizado na Costa dos Corais, litoral norte de Alagoas, o Salinas do Maragogi
Resort reúne o melhor do conforto e do lazer, em total sintonia com a natureza.
Incluídos no preço: Passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto,
hospedagem com sistema all inclusive e completa assistência da equipe CVC.

Total R$ 4.996, Preço para saídas 26 e 27/junho.

Serrano Resort e Spa

2 adultos...............................10x 399,60 reais
2 crianças ................................................. grátis
Família com 4 pessoas.... 10x 399,60 reais

Em Gramado - RS - Roteiro de 8 dias/7 noites

De 19 a 27 de junho, você compra pacotes
na CVC e as crianças viajam grátis.
São diversos destinos e hotéis por todo
o Brasil com hospedagem gratuita
para até duas crianças de até 12 anos
no período das Férias de Julho*.
Tudo em até 10x sem juros e sem entrada.

Sofisticado complexo hoteleiro da região. Com arquitetura em estilo europeu,
oferece ao hóspede em viagem, de lazer ou de negócios, atendimento de
alto padrão e excelente infraestrutura de lazer, gastronomia e eventos.
Incluídos no preço: Passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto,
hospedagem com café da manhã e completa assistência da equipe CVC.

Total R$ 3.996, Preço para saída 24/julho.

Costa do Sauípe Fun Resort
Em Fortaleza - CE - Roteiro de 8 dias/7 noites
Localizado no complexo turístico do Costa do Sauípe, o Costa do sauipe Sauípe Fun é
a opção ideal, para quem gosta de muita festa e diversão. O hotel atrai jovens famílias,
casais e grupos de amigos de todas as idades, com animação o dia inteiro e sistema all
inclusive. Incluídos no preço: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto,
hospedagem com sistema all incluive e completa assistência da equipe CVC.

2 adultos.............................. 10x 539,60 reais
2 crianças ................................................. grátis
Família com 4 pessoas.... 10x 539,60 reais
Total R$ 5.396, Preço para saídas 26 e 27/junho.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.
São Paulo Capital:
Centro-Consolação............2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri .....3074-3500
Alto da Lapa .....................2594-5758
Anália Franco Shop. .........2108-5300
Boavista Shop. .................5547-6477
Bourbon Shop. .................3892 6868
Brás-Mega Polo ................2886-3800
Butantã Shop. ..................3722-1188
Freguesia do Ó-Extra.........3932-0740
Frei Caneca Shop. ............3472-2010
Hiper Carrefour Ipiranga....2062 3922
Ibirapuera Shop. ..............2107-3535

Indianópolis-Walmart........2578-1969
Interlagos Shop. ...............5563-6300
Itaim-Extra........................3078-6443
Itaquera Shop. .................2026-6200
Jaguaré-Extra....................3297-8282
Liberdade .........................3209-0909
Mooca Shop. Capital...... 2068-1000
Morumbi Shop. ................2109-4300
Paulista-Top Center...........3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar....3755-0070
Santana Shop. .................2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria....2367-1774
Santo Amaro-Cenesp.........3747-7122

São Miguel-Carrefour ........2058-1662
Socorro-Extra Fiesta..........5524-9222
Tatuapé Shop. Metrô.........2094-5888
Villa-Lobos Shop. .............3024-0088
Vila Olímpia Shop.............3045 8677
Grande São Paulo:
Granja Viana.....................4702-0306
Guarulhos Shop. Inter .......2086-9720
Guarulhos-Poli ..................2475-0321
Mauá Plaza Shop. ............4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. .....4799-2166
Mogi-Extra Mogilar............4790-2050
Osasco-Continental Shop.....3716-3300

Osasco-Super Shop...........3653-5300
Sto.André-ABC Plaza Shop.....4979-5006
Sto.André-Rua das Figueiras....4432-3288
São Caetano-Av Goiás.......3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta....4368-0440
S.B Campo-Metrópole.......2191-3500
Taboão Shop. ...................4787-8212
Tamboré Shop. .................2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ........................3645-1210
Araçatuba.........................3621-2575
Araçatuba Shop. ..............3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop....3331-3858

Araras ..............................3541-4484
Atibaia..............................2427 6597
Barretos............................3321-0320
Bauru Shop. .....................2106-9494
Birigui...............................3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop.....2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop.....2117-3500
Campinas-Jardim Chapadão ....3396-7002
Caraguá Praia Shop. .........3882 2004
Catanduva Shop. ..............3525-2097
Franca Shop. ....................3707-0700
Guarujá-La Plage ..............3347-7000

Itatiba ..............................4524-5536
Itu - Plaza Shopping ........4022-7275
Jundiaí..............................4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ...........2136-0800
Mogi Guaçu ......................3818-6993
Paulínia Shop. ..................3833-5544
Poços de Caldas ...............2101-8100
Porto Ferreira ...................3585-6551
Rib. Preto - Independência.....2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula.......2102-9646
Ribeirãoshopping. ............4009-1403
Ribeirão Preto - Fiúsa .......3516-4000

Rio Claro Shop. ................3525-6262
Rio Preto-Walmart.............2137-7000
Santos..............................3257-7000
Santos-Balneário ..............3281-9000
São Vicente-Extra..............3579-9000
Sorocaba-Esplanada.........3414-1000
S. J. Campos-Colinas.........3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul........3878-7000
São João da Boa Vista ......3631 1109
Tatuí ................................3259-3999
Tiête .................................3282-8501
Valinhos Shop. .................3929-7700

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. Prezado cliente: preços publicados são para o pacote familiar com 3 ou 4 pessoas conforme mencionado acima, válidos para saídas de São Paulo em voos fretados exclusivos CVC. Preços, datas de saídas e condições de pagamentos sujeitos a reajustes e

mudanças sem prévio aviso. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Preços válidos para compras até 1 dia após esta publicação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros com a 1a parcela no ato da compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos.Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros,
inclusive as crianças. Promoção válida para compras no período de 19 a 27/junho de 2010 com embarques entre 26/junho/2010 a 1o/agosto/2010. Promoção válida para até 2 crianças de até 12 anos desde que acompanhadas de 2 adultos pagantes hospedados no mesmo apartamento, conforme disponibilidade de apartamentos triplos e quádruplos de cada hotel participante. *As crianças pagam apenas as taxas de embarque.

