
A missão dos Centros Nacionais Hispânico-Latino de
Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e
de Prevenção é fornecer treinamento e assistência técnica de
alta qualidade para melhorar a força de trabalho que atende
comunidades hispânicas e latinas nas áreas de prevenção,
tratamento e recuperação de saúde mental. Os centros cumprem
esse objetivo através da disseminação e apoio da
implementação de práticas promissoras e baseadas em
evidências para melhorar a prestação de serviços, promover o
crescimento de uma força de trabalho diversa e culturalmente
competente e abrir as portas de acesso a serviços de prevenção,
tratamento e recuperação de saúde mental de alta qualidade.
Estamos comprometidos em aumentar a equidade em saúde e o
acesso a abordagens efetivas  que sejam cultural e
lingüísticamente adequadas.
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DITADO DO TRIMESTRE

 
"Se você cair sete
vezes, levante-se

oito."

Nossa interpretação: Nunca
desista. Lembre-se que se

você cair, você sempre pode
se levantar. Durante esses

momentos, encorajamos você
a abraçar sua resiliência e

reconhecer sua força
 

Declaração de Inclusividade
Os Centros Nacionais Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e de Prevenção compreendem
que existe discussões importantes sobre a terminologia que as pessoas escolhem usar para identificação racial, étnica, e cultural.
Existem diferentes termos como Latinos, Hispânicos, Latinxs, Latines, Chicanos e outros, todos igualmente valiosos. Nós defendemos a
auto-identificação para cada pessoa. Para este produto e recursos adicionais, iremos utilizar os termo latino e hispânico. 



 Bem-vindos à primeira edição do nosso boletim informativo! Este produto tem sido
um trabalho de amor. Uma idéia que surgiu de um compromisso de encontrar
maneiras adicionais de honrar nossa cultura, chamar atenção para as disparidades
que persistem, celebrar os sucessos em nossas comunidades e ampliar as
contribuições feitas por latinos na área de saúde mental e abuso de substâncias.
Todos os componentes deste boletim informativo, desde o nome, tópico, artigos e
autores, até os ditados e provérbios, foram cuidadosamente reunidos por nossa
equipe tendo em mente você, leitor. Cada edição se concentrará em tópicos que
abrangem o espectro da saúde mental e abuso de substâncias, da prevenção ao
tratamento e recuperação. Nosso objetivo é oferecer um conjunto diversificado de
produtos destinados a atender às preferências específicas dos membros da
comunidade. Esperamos que provedores, pesquisadores, colegas, promotores,
administradores, familiares, professores e outros membros da comunidade possam
aprender e se beneficiar do conteúdo do nosso boletim informativo, cada um
encontrando o que precisa.
Para a primeira edição do nosso boletim informativo tivemos a idéia de fazer o lançamento em janeiro e focar em um
ano novo saudável. Depois de muitas discussões, decidimos que começos saudáveis/mais saudáveis   (independente se
você faz ou não as resoluções de ano novo) não devem ser abordados apenas em janeiro. Não queríamos aumentar a
pressão que pode acompanhar a tendência das resoluções de ano novo, mas sim normalizar as comemorações de
todos os progressos, mesmo as 'pequenas vitórias'. Nossa equipe queria lembrar o leitor, e a nós mesmos, que o
autocuidado e o cuidado com a comunidade devem ocorrer o tempo todo. Celebrar a oportunidade de fazer escolhas
melhores amanhã, apesar de como foi o dia de hoje, parece de vital importância e, honestamente, pode ser uma lufada
de ar fresco. Portanto, queríamos comemorar o início de um novo grupo do nosso Programa Nacional de Liderança
Executiva e Associação de Bolsas Executivas Hispânicas e Latinas, a apresentação de um membro da nossa equipe
que foi promovida a Coordenadora de Projetos e um artigo impactante sobre autocuidado radical. Tudo isso são
exemplos impecáveis de que novos começos são apenas isso, começos. Assim, podemos refletir sobre o que foi
necessário para chegar ao 'novo começo', o trabalho árduo de líderes emergentes, a confiança nas nossas famílias e
outras fontes de apoio e a resiliência que encontramos em nossas raízes culturais. Além de anteciparmos o que está por
vir depois do 'novo começo', o trabalho duro que contribui para a inovação, a expectativa de mudança positiva, o
compromisso de eliminar as disparidades por meio da colaboração.

UMA REFLEXÃO DA NOSSA
DIRETORA DO PROGRAMA

PÁG 02

MAXINE HENRY, MSW, MBA
Diretora Centros Nacionais

Hispânico-Lat ino ATTC e PTTC

Remédios caseiros simples para adicionar à sua rotina de autocuidado. Clique aqui
para saber mais!

Quando você considera o que é o autocuidado para você, espero que pense nas pequenas e grandes coisas que o
fazem sorrir, nas ações que contribuem para um equilíbrio mais saudável entre vida profissional e pessoal, nas
atividades em que você encontra alegria. Eu desafio você a considerar como o autocuidado pode se manifestar como
um investimento no cuidado da comunidade.
Uma das minhas citações favoritas me lembra esse tipo de doação aos outros. “O verdadeiro sentido da vida é plantar
árvores; sob cuja sombra você não espera sentar.” (Nelson Henderson). Desde a primeira vez que me deparei com esse
precioso pensamento, eu sabia que isso representava o impacto que temos um no outro, às vezes por gerações. Talvez
seu novo começo, o projeto inovador que você inicia, o ativismo de que participa, a prática definida pela comunidade
que você oferece à própria comunidade, o líder emergente que você contrata ou o remédio de família que você passa
para outros terão um impacto maior do que você jamais poderia imaginar.
Vamos plantar essas sementes. Cultive o bem-estar da saúde mental e abuso de substâncias. 
Forneça sombra para os outros. 
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http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#henry
https://www.tuasaude.com/remedio-caseiro-para-ansiedade/


PÁG 03

 CONHEÇA
NOSSO TIME

Oi, tudo bem? 
Meu nome é Priscila e gostaria de aproveitar essa 
oportunidade pra me apresentar! Eu sou brasileira, 
português é minha língua-materna, sou Latina e 
uso os pronomes ela/dela. 

PRISCILA GIAMASSI,
MPM, CPS

Coordenadora de
Projeto

Centro Nacional
Hispânico-Lat ino PTTC

Eu comecei me apresentando e trazendo vários elementos como parte da minha identidade, e posso falar? Não
foi sempre assim. Quer dizer, eu sempre fui todas as coisas mencionadas acima, mas eu não tinha a
compreensão de que essas peças me fizeram quem eu sou, até me mudar para os EUA com meu marido.  

Mesmo com todos os privilégios da minha experiência de imigração, ainda assim é um processo complexo.
Mexeu (e ainda mexe) demais com a minha estrutura. Me fez questionar coisas que até então eram simples e
certas. Por exemplo, no Brasil eu sou brasileira. E ponto! Na minha terra, essa etiqueta é suficiente,
independente das minhas origens e ancestralidade. Ao me mudar para os Estados Unidos, e aprender mais
sobre a minha cultura e etnia, hoje me identifico como brasileira, parda e latina. 

Mencionei que português é minha língua nativa. Para ser mais específica, estima-se que apenas 1% da
população brasileira seja fluente em inglês. Eu só desenvolvi essa habilidade quando adulta, quando pude pagar
meu curso sozinha. E, ainda assim, escrevi este artigo em português e traduzi para o inglês porque é muito mais
confortável me expressar na minha própria língua e isso é uma coisa cultural!). É por isso que a acessibilidade é
tão importante para mim. Ao oferecer recursos trilíngues através da NLBHA e dos TTCs, sei que minha família,
meus amigos, minha comunidade terão a oportunidade de acessar informações de qualidade e confiáveis. 

Honro minha pátria amada, sou grata pelas oportunidades oferecidas pelos EUA e abraço minha resiliência,
minha fé, meus valores, minhas origens, honrando aqueles que vieram antes de mim e tentando pavimentar o
caminho para aqueles que virão.

Sou abençoada por poder usar minha voz e recursos para defender a prevenção da saúde mental e abuso de
substâncias, e sigo comprometida com o aprimoramento da prestação de serviços de saúde mental e uso de
substâncias para minha comunidade e outras populações menos privilegiadas. 
Obrigada!  Foi um prazer te conhecer! 

Sou filha, esposa, irmã de três mulheres incríveis, tia, madrinha, amiga, colega.
Eu amo assistir filmes e séries, ler, dançar e sou fã da Taylor Swift. Amo café, pão de
queijo e brigadeiro. Falando nisso, quer aprender a fazer brigadeiro? É fácinho!
(clique aqui pra acessar a receita).  

Comecei a trabalhar como babá aos 14 anos. Naquela época não parecia um
trabalho “de verdade”, mas desde muito nova, aprendi sobre independência e
responsabilidade. 

Aos 18 anos, segui os passos do meu pai e comecei a trabalhar na área de
telecomunicações. Trabalhei nessa indústria por mais de 10 anos. Durante esse
período, tive a chance de trabalhar em departamentos diferentes e liderei projetos
globais em prol do meio ambiente, responsabilidade social, empoderamento feminino.
Essas atividades trouxeram um quentinho no meu coração e percebi que projetos
assim estavam mais alinhados com meu propósito de vida. 

Em 2018, quando mudei para os EUA, como um serendipity, eu comecei a trabalhar
para a NLBHA. Hoje, sou a Coordenadora de Projetos Centro Nacional Hispânico-
Latino PTTC e Certificada como Especialista em Prevenção (CPS).
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http://www.nlbha.org/index.php/board-bios/#Giamassi
https://www.tudogostoso.com.br/receita/114-brigadeiro.html


DESTACANDO OS ESPECIALISTAS! 
EDUCADORES DA ACADEMIA DE LIDERANÇA

O Programa Nacional de Liderança Executiva e Associação de Bolsas Executivas Hispânicas e Latinas, tem o orgulho de
anunciar os membros de seu mais novo grupo para a Turma de 2022. Como graduada da última turma e agora Educadora
da Academia, estou ansiosa para conhecer os mais novos membros dos líderes emergentes que são gerentes de carreira
de nível básico a intermediário em saúde mental e tratamento de transtornos por uso de substâncias ou prevenção de uso
indevido de substâncias e promoção de saúde mental. Como recém-formada, aprendi uma imensa quantidade de
informações com os Educadores da Academia. O programa se concentra na capacitação de liderança, descoberta e
expansão de pontos fortes de liderança e habilidades gerais de desenvolvimento da força de trabalho. O objetivo é
aumentar as habilidades de liderança dos participantes não apenas para se tornarem líderes eficazes e transformacionais,
mas também para desenvolverem seus pontos fortes e talentos e aumentar suas capacidade de liderança, a fim de buscar
posições de liderança de nível executivo em saúde mental e abuso de substâncias e ambientes integrados de saúde.
Bem-vindos, membros do Programa Nacional de Liderança Executiva e Associação de Bolsas Executivas Hispânicas e
Latinas, ATTC/PTTC de 2022!

PÁG 04

Kit de Ferramentas do Dia de Finados
Folheto informativo: Conscientização e prevenção aoHIV/AIDS entre as comunidades
Hispânicas e Latinas
Guia do Candidato ao Exame de Especialista em Prevenção IC&RC e Guia de Estudo
de Certificação de Especialista em Prevenção de Rhode Island
Folheto informativo: Um olhar aprofundado sobre o tráfico de trabalho e sexo nos
Estados Unidos

ACONTECIMENTOS TRIMESTRAIS: O QUE FIZEMOS NO TRIMESTRE
PASSADO? Visite nossos sites para acessar esses recursos 

CELEBRE CONOSCO!
MARÇO ABRIL MAIO

Mês de
Conscientização da

Saúde Mental
 

Dia internacional da
família

Mês de Conscientização
sobre Jogo Problemático 

 
Mês da História da

Mulher
 

Mês Nacional de
Conscientização
sobre o Álcool

 
Dia Nacional da 

 Empanada 

Educadores da Academia de
Liderança
Dr. Eugenia Weiss
Dr. Juan Araque
Dr. Susie Villalobos
Alfredo Aguirre, LCSW 
Maxine Henry, MSW, MBA

Mentores da Academia de
Liderança
Dr. Eva Moya
Dr. Rocky Romero 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR SUA BIOS!
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https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/product/now-available-el-dia-de-los-muertosday-dead-grief
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/factsheet-hivaids-awareness-and-prevention-hispanic
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/candidate-guide-icrc-prevention-specialist
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/candidate-guide-icrc-prevention-specialist
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/deeper-look-labor-and-sex-trafficking-united-stateshttps:/pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/deeper-look-labor-and-sex-trafficking-united-stateshttps:/pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/deeper-look-labor-and-sex-trafficking-united-states
https://lsdc.net/pt/health-information/may-is-mental-health-awareness-month/
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-internacional-das-familias.htm
https://www.thehubct.org/pt/gambling
https://www.thehubct.org/pt/gambling
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/por-que-o-mes-historico-da-mulher-e-comemorado-em-marco/
https://abead.com.br/site/
https://receitas.ig.com.br/colunas/marcio-valenti/2018-08-30/empanadas-de-cordeiro.html
https://receitas.ig.com.br/colunas/marcio-valenti/2018-08-30/empanadas-de-cordeiro.html
https://receitas.ig.com.br/colunas/marcio-valenti/2018-08-30/empanadas-de-cordeiro.html
https://receitas.ig.com.br/colunas/marcio-valenti/2018-08-30/empanadas-de-cordeiro.html
https://nlbha-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ruth_nlbha_org/ERzS3s3xaCVCjM7fP_ycWvIBWdAXXVsHKbJ1293WjagrSA?e=ZhzI33


Reconhecer e lidar com emoções, fadiga e a necessidade de autocuidado ao trabalhar em circunstâncias inseguras e
estressantes é apontado pela Federação Internacional de Assistentes Sociais como um dos seis principais desafios
éticos que os profissionais enfrentam globalmente durante a COVID-19 (Banks et al. , 2020). Isso, juntamente com o
crescente nacionalismo, políticas agressivas de imigração e racismo letal, criam o contexto em que vivemos e
fornecemos serviços de saúde mental e abuso de substâncias à população Latina hoje. Com a chegada de 2022, nos
deparamos com a sensação de que esse é o novo normal, uma reconceituação do que significa bem-estar ao lidar com
o racismo arraigado e uma pandemia global. É verdade que, agora mais do que nunca, o autocuidado é vital, por isso
parece um pouco contraditório dar voz à realidade de que talvez, para alguns de nós, o autocuidado simplesmente não
faça sentido, este destino de luxo inatingível para aqueles que estão realizando o trabalho.
O autocuidado como o conhecemos parece à deriva, longe da definição de Audre Lorde (1988) da permissão para
prosperar, onde “cuidar de si não é auto-indulgência, é autopreservação, e isso é um ato de luta política.” (pág. 130). É
uma coisa colonizada, uma construção de sistemas de opressão que criam em nós o próprio estresse, raiva, medo,
tristeza e exaustão que estamos tentando evitar. É uma visão ocidentalizada gerada pelo individualismo rígido. É
profissionalizado, onde é enfatizada uma lógica ética da importância de assumir a responsabilidade pelo próprio bem-
estar para evitar causar danos a quem servimos. Não praticar o autocuidado pode ser sentido como um fracasso, uma
acusação ao nosso bem-estar mental, competência ou autoestima. De fato, o autocuidado está rapidamente se
tornando uma ferramenta para perpetuar a síndrome do impostor, aquele espaço ansioso que habitamos cercado por
dúvidas, críticas, sentimentos de desmerecimento e o desejo de nos provarmos constantemente e alcançarmos a
perfeição, para exalar bem-estar.
Essas visões de autocuidado nos levam para longe de nossas famílias e comunidades, onde conhecer o próprio valor
está enraizado no sentimento de pertencimento e importância. Eles divorciam nosso bem-estar do bem-estar coletivo e
da necessidade de conexão. Eles ignoram que nosso bem-estar é, em parte, baseado em uma responsabilidade
coletiva de cuidar dos outros em tempos de luta.
Essas visões também falham em indagar sobre o que realmente está influenciando nosso bem-estar nestes tempos.
Enquanto a literatura sobre autocuidado é vasta, pouco há sobre como lidar com as feridas coletivas, culturais e
cumulativas que carregamos enquanto testemunhamos o sofrimento humano diante do racismo endêmico e de uma
pandemia. Particularmente verdadeiro para profissionais da saúde negros, indígenas e de cor, nosso sofrimento se
manifesta como luta racial profundamente sentida e fadiga de resiliência, síndrome do impostor e trauma real. As
soluções que nos são oferecidas para resolver esse sofrimento coletivo às vezes podem ser soluções rápidas
superficiais que nunca chegam às nossas almas.
IDe fato, parece que “o mundo em que vivemos é uma casa em chamas e as pessoas que amamos estão queimando”
(Cisneros, 2015, p. 296). Então, o que, agora, realmente fazemos para alcançar o bem-estar em meio a tudo isso?
Voltamos ao básico e começamos por inspirar amor próprio por cinco contagens e exalar cuidado coletivo por oito.
Parece simples, certo? É…simples…assim. 

““UMA VERDADE
CONTROVERSA: AUTOCUIDADO

PODE NÃO SER SUFICIENTE”

PÁG 05

-ANNA NELSON, LCSW, 
 CANDIDATA PHD

As opiniões aqui expressas são a visão dos autores, portanto não refletem as visões e opiniões ou a posição oficial da Associação Nacional
Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias (NLBHA), dos Centros Nacionais Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em
Abuso de Substâncias e de Prevenção, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS), Departamento Americano de Administração
de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental (SAMHSA). Nenhum apoio oficial ou endosso para as opiniões descritas neste
documento é pretendido ou deve ser inferido por nenhum dos órgãos e agências mencionados acima.



Um termo como “amor próprio” pode ser tão colonizado e ocidentalizado quanto o “autocuidado”. O que se entende aqui
por amor próprio é reconhecer radicalmente sua humanidade natural, suas limitações e imperfeições e praticar amor e
compaixão incondicionais consigo mesmo de qualquer maneira. Isso significa agir quando puder e praticar a quietude e
o descanso quando não puder. Significa saber que você é verdadeiramente amado e valorizado, não apenas pelo
trabalho que faz, mas porque sua voz, pensamentos e ser são valiosos assim como você é. Significa incorporar o
conhecimento de que você não está sozinho, mas faz parte de um todo maior. Finalmente, significa confiar totalmente
em si mesmo para saber o que você precisa quando precisar e fazer o que pode ajudar com o seu processo de cura.
Temos escolhas em como buscamos o bem-estar. Podemos ressignificar nossas lutas, aceitar radicalmente nossas
lutas, buscar solidariedade na luta, ou permanecer na luta. Buscar a solidariedade significa abraçar e se comprometer
com o cuidado coletivo. O cuidado coletivo é a crença de que o bem-estar não é responsabilidade exclusiva dos
indivíduos, mas uma responsabilidade compartilhada por muitos, nossos parceiros, nossas famílias, nossas
comunidades, nossos colegas. Isso vai além de perguntarmos aos outros: “O que você está fazendo para cuidar de si
mesmo?” e, em vez disso, perguntarmos: "O que posso fazer para apoiar o seu bem-estar?" O cuidado coletivo também
significa praticar uma aliança absoluta e se solidarizar com aqueles impactados pela opressão. Significa promover
conexões com os mais velhos para compartilharmos a sabedoria deles e com os jovens para aprendermos com suas
inovações. E isso significa que, embora tenhamos a responsabilidade de apoiar os outros em seus momentos de
sofrimento, igualmente importante é promover a confiança necessária para permitir que os outros nos apoiem.
Para praticarmos o amor próprio e o cuidado coletivo, precisamos de comunidade e precisamos de recursos. Um
recurso útil é o Nap Ministry, um coletivo que afirma: “O descanso é uma forma de resistência porque rompe e contraria
o capitalismo e a supremacia branca” (The Nap Ministry, s.d.). Outra voz poderosa no cuidado coletivo é Melissa Harris-
Perry, que nos lembra que “populações marginalizadas realizam o autocuidado há séculos diante da opressão
sistêmica. A verdade é que existimos em matrizes de aliados e amigos que fazem esse trabalho por nós. Se formos
honestos, não é #autocuidado. É #cuidadocoletivo” (Harris-Perry, 2017). Finalmente, se você está curioso sobre como
integrar esses conceitos em seu trabalho como profissional, dê uma olhada no livro de Fook: Serviço Social, Uma
Abordagem Crítica à Prática Clínica/Social Work, A Critical Approach to Practice (2016). 
Em solidariedade, desejo a todos o bem-estar por qualquer caminho que lhe traga alegria.

References
Banks, S., Cai, T., de Jonge, E., Shears, J., Shum, M., Sobočan, A.M., Strom, K., Truell, R., Úriz, M.J., & Weinberg, M. (2020). Ethical challenges for social workers during COVID-19: A
global perspective. International Federation of Social Workers.https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-06-30-Ethical-Challenges-Covid19-FINAL.pdf
Cisneros, S. (2015). A house of my own: Stories from my life. Vintage. 
Fook, J. (2016). Social work: A critical approach to practice (3rd ed.). SAGE. 
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Lorde, A. (1988). A burst of light and other essays. Courier Dover Publishers.
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"THE WORLD WE LIVE IN IS A
HOUSE ON FIRE AND THE PEOPLE
WE LOVE ARE BURNING” -
(CISNEROS, 2015, P. 296).”
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-CONTINUE.. .

As opiniões aqui expressas são a visão dos autores, portanto não refletem as visões e opiniões ou a posição oficial da Associação Nacional
Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias (NLBHA), dos Centros Nacionais Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em
Abuso de Substâncias e de Prevenção, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS), Departamento Americano de Administração
de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental (SAMHSA). Nenhum apoio oficial ou endosso para as opiniões descritas neste
documento é pretendido ou deve ser inferido por nenhum dos órgãos e agências mencionados acima.



Mesa Redonda de Recuperação Global Feminina apresentada por Bright Story Shine: Clique aqui
para saber mais e acessar recursos.

Em direção à prevenção focada na equidade do uso indevido de substâncias para populações
hispânicas e latinas: Velhas tendências e novas direções. Webinar apresentado pelo Pacific
Southwest PTTC. Click here to learn more.

RECURSOS EXTERNOS & COLABORAÇÕES

Dia de Finados
Dia Mundial da AIDS
Mês de Conscientização sobre Jogo Problemático

 VÍDEOS CURTOS: POR FAVOR, VISITE NOSSOS SITES 
PARA ACESSAR NOSSOS VÍDEOS

Episódios sobre Líderes Latinas EM BREVE

 SÉRIE DE PODCAST LATINOS CON VOZ

Para acessar os recursos e solicitar assistência técnica, visite:  Guia e eCompêndio de
Programas Baseados em Evidências

ECOMPÊNDIO

MÍDIA E MAIS

PÁG 07

NO HORIZONTE: O QUE ESTÁ POR VIR?
2022 Conferência Nacional de Saúde Comportamental dos

Latinos
RESERVE ESTA DATA! 

Equidade de Saúde Comportamental para Latinos ¡Juntos podemos!
Para mais informações, envie um e-mail para:

nlhconference@nlbha.org
 

BOLETIM INFORMATIVO: TRIMESTRE 1 •  EDIÇÃO 1  •  MARÇO DE 2022

https://www.brightstoryshine.com/women-s-global-recovery-event
https://www.brightstoryshine.com/
https://pttcnetwork.org/centers/pacific-southwest-pttc/home
https://www.youtube.com/watch?v=_sWnpB4VoAE
https://www.youtube.com/watch?v=7BSlN9oLXQc&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=jfpUsQk8P_4
http://nlbha.org/index.php/ebp
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Nossa organização matriz, NLBHA, está trabalhando em muitos projetos. Todos os anos, a NLBHA
concede aos alunos uma bolsa de estudos para melhor apoiar nossos alunos latinos por meio da
missão de "Crescendo a nossa própria comunidade".

A solicitação para bolsa de estudos para o programa JTR está aberta para residentes do Novo
México.

Clique aqui para obter mais informações.

DESTAQUES

NLBHA está organizando duas séries de Platica (Conversas) por mês! O primeiro é Tenemos Voz,
destacando as histórias inspiradoras de de outros latinos em recuperação. Enquanto a segunda série
se concentra no bem-estar Latino durante o COVID-19, mostrando a resiliência de nossas
comunidades durante a pandemia. 

Junte-se a nós nas  lives do Facebook Live todos os meses para interagir com nossos convidados.

Convidamos você a conferir as redes sociais da NLBHA e para juntar-se à nossa Juntos Network
para estar ciente dos próximos eventos.

BOLETIM INFORMATIVO: TRIMESTRE 1 •  EDIÇÃO 1  •  MARÇO DE 2022

http://nlbha.org/index.php/get-involved/jtr-scholarship-fund
https://www.facebook.com/NLBHAORG
http://nlbha.org/index.php/get-involved/latino-behavioral-health-juntos-network


 
Este evento conta com o apoio dos Acordos de Cooperação 5H79TI081174-04 e 1U79SP023012 do

Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Departamento Americano de Administração de Serviços
de Abuso de Substâncias e Saúde Mental  (SAMHSA). 

 
As opiniões aqui  expressas são a v isão dos autores,  portanto não ref letem as visões e opiniões ou a

posição of ic ia l  da Associação Nacional  Lat ina de Saúde Mental  e Abuso de Substâncias (NLBHA),  dos
Centros Nacionais Hispânico-Lat ino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e
de Prevenção, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS), Departamento Americano de

Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental  (SAMHSA). Nenhum apoio of ic ia l
ou endosso para as opiniões descr i tas neste documento é pretendido ou deve ser infer ido por nenhum

dos órgãos e agências mencionados acima.
 

Declaração de Inclusividade
Os Centros Nacionais Hispânico-Lat ino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de

Substâncias e de Prevenção compreendem que existe discussões importantes sobre a terminologia que
as pessoas escolhem usar para ident i f icação racial ,  étnica,  e cul tural .  Existem di ferentes termos como
Lat inos,  Hispânicos,  Lat inxs,  Lat ines,  Chicanos e outros,  todos igualmente val iosos. Nós defendemos a
auto- ident i f icação para cada pessoa. Para este produto e recursos adic ionais,  i remos ut i l izar os termo

lat ino e hispânico.
 

Crédi to da imagem: todas as imagens foram ret i radas do Canva.
 
 

INFORMAÇÕES DE CONTATO DO NHL
ATTC

 
MAXINE HENRY, MSW, MBA

NHL ATTC DIRETORA DE PROJETO
(720) 607-7897

MAXINE@NLBHA.ORG
 

SUSIE VILLALOBOS, ED.D, M.ED.,  CCTS-I
NHL ATTC CO-DIRETORA DE PROJETO

(915) 503-5111
SUSIE@NLBHA.ORG

 
RUTH YÁÑEZ, MSW

ESPECIALISTA EM PROGRAMA
(505) 554-8440

RUTH@NLBHA.ORG
 

NLBHA WEBSITE
NHL ATTC WEBSITE

NHL ATTC PÁGINA DO FACEBOOK 
NHL ATTC PERFIL DO TWITTER 
NHL ATTC PERFIL DO LINKEDIN 

CATÁLOGO DE PRODUTOS E RECURSOS

INFORMAÇÕES DE CONTATO DO NHL
PTTC

 
MAXINE HENRY, MSW, MBA

NHL PTTC DIRETORA DE PROJETO
(720) 607-7897

MAXINE@NLBHA.ORG
 
 

PRISCILA GIAMASSI,  MPM, CPS
COORDENADORA DE PROJETO

(678) 822-1308
PRISCILA@NLBHA.ORG

 
NLBHA WEBSITE

NHL PTTC WEBSITE
NHL PTTC PÁGINA DO FACEBOOK 

NHL PTTC PERFIL DO TWITTER 
NHL PTTC PERFIL DO LINKEDIN 

CATÁLOGO DE PRODUTOS E RECURSOS

http://www.nlbha.org/
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https://www.facebook.com/NHLPTTC
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