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Horário

Horário

aTiVidadE

aTiVidadE

PalEsTraNTE

PalEsTraNTE

10h

a partir das 12h

14h

a partir das 10h

9h30 às 12h

12h às 14h

14h às 16h

16h às 16h30

16h30 às 19h

9h

assembleia Geral Extraordinária

lançamento de livros

reunião da comissão lc 80

Usuários problemáticos e dependentes de drogas: tratamento e redução de danos. 
Uma abordagem multidisciplinar

mesa de abertura do Vi seminário da ENadEP - as Políticas sobre drogas no brasil 
cuidado e tratamento aos dependentes de drogas. a análise crítica da lei de drogas
Todo o dia na sede da adPErJ

reunião da assessoria de aposentados da aNadEP, em sala especial  

almoço

Coffee Break

a lei de drogas e o aumento do encarceramento no país

Políticas sobre drogas no brasil e o contexto internacional

Vitore Maximiano 
defensor Público/sP e secretário Nacional de Políticas sobre drogas 
- sENad/mJ
Rafael Franzini  
chefe no brasil do Escritório de ligação e Parceria da oNU sobre 
drogas e crimes conexos - UNodc
Luciana Temer  
secretária de desenvolvimento social da Prefeitura de são Paulo, 
articuladora do Programa braços abertos
Debatedor: 
Claudio Mascarenhas 
defensor Público/rJ e subscretário da secretaria de Prevenção à 
dependência Química/rJ

Renato Campos Pinto de Vitto  
defensor Público/sP e diretor-Geral do departamento  
Penitenciário Nacional - dEPEN/mJ
Luiz Antonio Silva Bressane  
defensor Público/sP e Presidente do conselho Nacional de Política 
criminal e Penitenciária - cNPcP
Prof. Salo de Carvalho (UFSM) 
Luciana Temer  
secretária de desenvolvimento social da Prefeitura de são Paulo, 
articuladora do Programa braços abertos
Debatedores:  
Daniel Nicory  
defensor Público/ba  
Rodrigo Pacheco  
defensor Público/rJ

Prof. Marcelo Cruz (UFRJ) 
Prof. Antonio Nery (UFBA)
Debatedoras:
Fabiana Almeida Miranda  
defensora Pública/ba 
Anelyse Freitas  
defensora Pública/Pa


