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Referências:

E lógico, é momento de celebrar, de festejar!

É comum as pessoas viajarem ou receberem pessoas, cuidarem de preparativos, 
trocarem presentes e se fartarem de comida e bebida.

Todo esse clima de entusiasmo e euforia muitas vezes favorece que se cometam 
exageros.

Portanto quando há abuso de bebida alcoólica (e de outras drogas), seja mo-
tivado por esse clima ou pela falta dele, verifica-se contradição em relação aos 
conceitos, sentimentos e atitudes típicos destas celebrações, pois tal comporta-
mento acarreta aumento significativo de casos de embriaguez, inconveniências, 
desentendimentos, acidentes graves, violência, risco maior de contrair doenças, 
mal estar, ressaca, dor de cabeça, estados depressivos, dentre outros.

É evidente que a maioria das pessoas aproveita bem esses momentos, vivenciam 
interações e sentimentos genuínos sem provar os dissabores que álcool e outras 
drogas podem gerar. Considerando que os acontecimentos dependem funda-
mentalmente de cada um, questione-se: O que prefiro? O que realmente importa?

Estão chegando o final de 2013 e o início de 2014. Nossa nave azul comple-
tará mais uma volta em torno do astro rei, com isso terminaremos e come-

çaremos mais um ciclo.
Esse período é marcado por dois grandes eventos que exaltam o nascimento de 
uma nova esperança e a confraternização universal.
Tais eventos são caracterizados por conceitos e atitudes como comunhão, solidariedade, união, paz, com-
partilhamento, gentileza, carinho, alegria, dentre outros, e normalmente inspiram reflexão, avaliações e 
estabelecimentos de metas pessoais.

48% dos adultos brasileiros são abstê-
mios e 29% bebem com pouca freqüên-
cia. 66% dos adolescentes brasileiros não 
bebem.

Os principais efeitos do álcool do momento em que se bebe até o dia se-
guinte costumam ser: dificuldade no equilíbrio, desidratação, problemas 
gastro-intestinais, sono prejudicado, mal estar, pressão alta, cefaleia, rebai-
xamento da crítica e do auto-controle, reações emocionais e comportamen-
tos exacerbados.
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