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O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lançou, em

pesquisar...

Sena Madureira, a 3ª edição do concurso cultural ‘Combate
às Drogas: Ações pela Vida’. A solenidade ocorreu na
sexta-feira (31), na Promotoria de Sena Madureira, e
contou com um grande número de estudantes de vários
níveis escolares e educadores.
A finalidade do projeto é transformar arte em alerta sobre
os perigos das drogas. Estudantes de escolas públicas são
incentivados a produzir peças de teatro, poemas, crônicas,
história em quadrinhos, cartazes, paródia musical, pintura,
entre outros e, com isso, transmitir uma mensagem para
toda a sociedade sobre os malefícios do uso de entorpecentes. Os trabalhos que melhor definirem os efeitos nocivos
das drogas serão premiados.
A novidade para esta edição, segundo a promotora de Justiça Patrícia Paula dos Santos, é a categoria de arte na tela
e a festa de premiação em um lugar mais amplo. Ela diz que o projeto surgiu pelo alto número de pessoas
envolvidas com o tráfico de drogas em Sena Madureira.
“Quando cheguei à Sena Madureira, vi que existiam muitas pessoas na dependência química e crimes envolvendo o
tráfico de drogas. O Ministério Público tinha a necessidade de fazer algo. Hoje, esse projeto não é só do Ministério
Público, mas de todos nós. As edições anteriores do projeto foram sucesso e esperamos que esta terceira siga o
mesmo caminho”, disse.
Uma exposição dos trabalhos dos concursos anteriores também foi apresentada aos alunos para ser um passo para a
disputa no concurso por parte dos estudantes nos próximos dias. Durante a visitação, os estudantes também tiveram
a oportunidade de conhecer as dependências do Ministério Público e receberam informações, por parte das
promotoras, sobre as atribuições do Ministério Público.
“Sabemos que a droga não faz bem e pode matar. Acho interessante essas ações sobre as drogas, para alertar toda
a população sobre esse problema. Eu quero participar do projeto e ganhar o prêmio”, disse o estudante Agel Costa,
da Escola Municipal Messias Rodrigues.

Sena Madureira é uma das cidades mais violentas do Acre
Sena Madureira, distante cerca de 150 quilômetros da capital Rio Branco, é considerada uma das cidades mais
violentas do Acre pelo número de assaltos, armas apreendidas, assassinatos, entre outros crimes.

O prefeito Mano Rufino diz que o entorpecente tem feito grande mal a cidade e que vários trabalhos nas escolas
sobre a conscientização no combate às drogas estão sendo desenvolvidos.
“O projeto ‘Ações pela Vida’, que é uma parceria com o Ministério Público, é um dos maiores eventos da cidade.
Temos feito trabalhos intensos nas escolas sobre parte de prevenção e as crianças têm aceitado. Nossa intenção é
intensificar essas ações”, ressaltou.
O procurador de Justiça adjunto para Assuntos Administrativos, Carlos Maia, salientou que o Acre faz fronteira com
os dois maiores produtores de cocaína no mundo, que é o Peru e a Bolívia, e, por isso, as crianças e adolescentes
devem entender o efeito nocivo da droga para toda a sociedade.
“Há cerca de quinze anos, as drogas só passavam pelo Acre para o restante do Brasil, mas agora está ficando no
estado também. Nós precisamos fazer um trabalho com as nossas crianças e este projeto visa isso: trazer às
crianças um conhecimento sobre a nocividade das drogas. É um projeto bom e que deveria ser multiplicado em
todos os municípios acreanos”, salientou.

‘Combate às Drogas: Ações pela vida’
O concurso será promovido pelo Ministério Público e pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário como atividade
da Gestão Estratégia da Promotoria de Sena Madureira. O objetivo do concurso consistirá na realização de
expressões artísticas e culturais que deverão abordar prevenção às drogas. O prazo para entregar as atividades será
no dia 5 de dezembro e o encerramento, com as premiações, está previsto para o dia 12 de dezembro.
O concurso é dividido em quatro grupos: alunos do ensino fundamental, que compreende do 3º ao 5º ano; alunos
do ensino fundamental 2, que compreende do 6º ao 9º ano; alunos do ensino médio, que compreende do 1º ao 3º
ano, e entidades de interesse social.
As inscrições podem ser feitas na Promotoria de Sena Madureira, juntamente com a entrega dos trabalhos.
“Para nós, esse projeto é de grande valor. Moramos em um bairro periférico onde o índice de drogas é muito
grande. Trouxemos as crianças para observarem o risco que correm diariamente”, disse o professor Antônio Kleber,
da Escola Raimundo Magalhães.
Um Termo de Parceria entre o Ministério Público, Prefeitura de Sena Madureira e Secretaria de Educação foi assinado
para o desenvolvimento do projeto.
“Muitas crianças conhecem alguém envolvido com drogas. Se uma dessas crianças evitar percorrer o caminho do
mal, já vale muito a pena todo o esforço das ações. A importância fundamental é que as pessoas evitem o primeiro
contato com o entorpecente”, disse a promotora de Justiça Vanessa de Macedo.
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Leia Mais:
TRE-AC concede medalha de mérito à juízes que encerraram biênio
Facas e até martelo são achados na escola onde um aluno foi esfaqueado
Duarte relembra postura petista durante esquadrão da morte e diz que “pau que bate em Chico, também bate
em Francisco”
“Casas congeladas pela SEHAB estão sendo alugadas pelo próprio Governo”, denuncia deputada
Aluno é esfaqueado dentro de escola pública em Rio Branco
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