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Dia Mundial de Combate às Drogas
e os novos paradigmas do Direito
para este Cidadão e Vocês Cidadanias

Dia 26 de junho é o Dia Mundial de Combate às
Drogas no planeta Terra.
Drogas podem ser legais (aquelas vendidas nas
drogarias, ou bebidas alcoólicas derivadas da fermentação ou
destilação, ou produtos derivados do tabaco) ou ilegais (conforme a
legislação desta ou daquela Soberania). Ambas podem gerar
dependência química e/ou psicológica em seres humanos de qualquer
nacionalidade ou apátridas.
Gerada a dependência, podemos sofrer atrasos no
aprendizado das lições da vida, ficarmos sem motivação e/ou energia
e/ou disciplina para viver, esquecermos da vida, querermos a morte,
etc.
Assim como antigamente a Medicina usava
produtos derivados do tabaco como remédios e hoje os considera
nocivos à saúde de seres humanos, o Direito (estudo do dever ser)
muda com as Ciências Naturais (estudo do ser) e cada vez mais
restringe (legislativamente, administrativamente e judicialmente) sua
produção, marketing e/ou consumo). Sobre os novos paradigmas do
Direito, vale (re)ler artigo de MARCELO GUEDES NUNES (jornal
Valor, 13.6.2014, E2), a combinar com ISBN 85-02-01725-X, ISBN
978-85-212-0468-8 e ISBN 92-4-154490-2, e Ações Populares das
séries “Alcoolismo e o Direito” e “Tabagismo e o Direito”, publicadas
neste site.

Os esforços humanos e/ou materiais, públicos
e/ou privados na “Cracolândia” de São Paulo, Capital revelam a
dificuldade na abordagem, a exclusão e o retrocesso social que a
dependência química e/ou psicológica gera(m). A negativa da
dependência é comum a este e/ou aquele(a) dependente mas... como
enganar a si próprio(a) quanto ao estado de dependência? Quanto
antes procurar (auto)ajuda melhor!
Se a sua condição é de dependência (drogas
legais e/ou ilegais) aproveite este Dia Mundial de Combate às Drogas
e procure ajuda! Caso saiba de alguma pessoa naquela situação,
procure compor a social massa crítica de ajuda pois, como diz o
estatístico ditado popular... “uma andorinha, só, não faz verão”.
Republicanamente,

Carlos Perin Filho
OAB-SP 109.649

E.T.: Neste Dia vale conferir:
1º) Artigo de SALVADOR NOGUEIRA em:
http://super.abril.com.br/ciencia/pilula-inteligencia-625149.shtml
2º) Entre outras, p. 77 e 278 a 280 do guia prático de estudos profissionais e/ou
das lições da vida “Como passar em provas e concursos” de WILLIAM
DOUGLAS, 28ª edição revista e atualizada, ISBN 978-85-7626-707-2.
3º) Sobre a posição do papa Francisco sobre o tema, conferir matérias no jornal
Folha de S. Paulo, 21/06/2014, A16; e jornal O ESTADO DE S. PAULO,
21/06/2014, D7.
4º) JAIRO BOUER em “Menos cigarros para os jovens”, jornal O ESTADO
DE S. PAULO, 22/06/2014, A22.
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