
Delegacia  da Capitania  dos  Portos  em Laguna  e Lideranças se  reúnem 
para  o  planejamento  de  ações  no  combate  e  prevenção  às  drogas  nas 
escolas 

No dia 22 de outubro de 2014, o Delegado da Capitania dos Portos em Laguna, o Capitão-de-Corveta (T) 
Francisco de Assis Dias da Silva, reuniu-se com as lideranças locais, no Centro Administrativo Hindembrugo 
Moreira,  para  o  planejamento  de  ações  no  combate  e  prevenção  às  drogas  nas  unidades  escolares. 
Participaram do encontro o Secretário Regional de Estado da Educação, Robson Caporal; os comandantes da 
Polícia Militar de Laguna, o  Tenente-coronel, Jefer Francisco Fernandes e de Imbituba, o  Tenente-coronel 
Marcello  Klingelufs,  além  das  gerentes  de  Educação,  Karmensita  Almeida  da  Rocha  Cardoso,  do 
Planejamento, Liliane Brum Silva e de Assistência Social,  Simoni de Andrade Barbosa.  O objetivo foi a 
formação de um grupo, para discussão e promoção de ações contra o uso de drogas nas unidades escolares, 
por meio de ações conjuntas entre a Secretaria Regional, Polícias Militar e Civil e as Gerências de Educação 
e Assistência Social. Ainda estiveram em pauta os problemas enfrentados com a carência do desenvolvimento 
de  políticas  públicas,  acolhimento,  videomonitoramento,  capacitação  de  profissionais  e  ampliação  das 
discussões na grade curricular  escolar sobre o tema.  Segundo o  Secretário  Regional,  Robson Caporal,  é 
preciso  estar  junto  para  elencar  prioridades  com  o  objetivo  de  formalizar  um  projeto,  que  busque  a 
estruturação e resultados com parcerias para a prevenção deste problema. "Queremos buscar soluções, seja 
por meio de palestras, políticas públicas, esporte ou arte. Mas é necessário começar essa caminhada de forma 
conjunta com a participação de todos os seguimentos”. O comandante da polícia militar em Laguna, Tenente-
coronel Jefer Francisco Fernandes salientou, que o trabalho já vem sendo desenvolvido pela instituição, nas 
escolas e bairros do município com maior vulnerabilidade. "As carências estruturais das comunidades como 
infraestrutura e urbanização refletem na desorganização social". Já o Delegado da Capitania dos Portos em 
Laguna, exemplificou com sua experiência, que bons projetos e parcerias trazem às comunidades e escolas 
resultados  positivos  como disciplina  e  mudança de comportamento.  Nesse sentido,  o  Comandante Assis 
ressaltou que a Marinha do Brasil tem se feito presente nas escolas por meio do seu projeto “Operação Cisne 
Branco”, cujo público-alvo são alunos do ensino fundamental e médio.

Esta Boa Prática da DelLaguna encontra-se nos Critérios 4 - Responsabilidades Socioambiental, ética e 
controle social, que visa diretamente ações ligadas à responsabilidade social e intensificam a parceria entre as 
diversas instituições localizadas na jurisdição desta Delegacia e divulga a Marinha do Brasil.

Secretário Robson Caporal: “Será através de ações conjuntas que minimizaremos esse grave problema”
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