ALUNO(A): Rayane Araujo Aquino
ESCOLA: Prédio Escolar Presidente Médici
SÉRIE: 4º Ano
CATEGORIA: Carta
CLASSIFICAÇÃO: 1º Lugar

Anguera, 26 de agosto de 2013

Querido Davi,
Estou lhe escrevendo esta cartinha porque gosto muito de você e tenho
observado que algumas de suas atitudes são típicas de quem não gosta de si
próprio. Pense um pouco mais sobre o que você está fazendo com a sua vida.
Você tem um mal cheiro insuportável, não corta o cabelo e unhas, ou seja,
você não tem higiene corporal.
Por existirem pessoas que gostam de você, acho que deveria ler até o
fim para perceber que não vale a pena se desprezar e dar um pouco do que
você tem de melhor a todos aqueles que te cercam e te amam.
Você já percebeu que quando não está usando drogas você brinca
comigo, me dá doces, fico tão feliz, mas quando você está usando eu tenho
medo, fico tão triste e me perguntando, por que faz isso? Pode ser que você
tenha algum problema, mas não é motivo para você se drogar. Pois bem, não
há mal que sempre dure e há muita gente guiando-o. Quando você ler esta
carta me procure para conversar.

Um abraço e um beijo,
Rayane Araujo Aquino

ALUNO(A): Alexandre Silva Bastos
ESCOLA: Prédio Escolar João Martins Brandão
SÉRIE: 4ª
CATEGORIA: Carta
CLASSIFICAÇÃO: 2º Lugar

Fazenda Cajá, 26 de agosto de 2013

Querido amigo Pedro, como vai você? Estou com muita saudade de
todos. Aqui nós estamos bem, porém aquele nosso primo Felipe se encontra
passando por momentos difíceis. Desde que ele entrou no mundo das drogas
sua vida nunca mais foi a mesma.
Em alguns meses ele já perdeu tudo que tinha, vendeu carro, casa, os
móveis, enfim, esse nosso amigo está precisando de ajuda. Sua mãe não sabe
mais o que fazer, já levou para fazer tratamento, mas quando ele saiu voltou a
fumar e agora está mais violento do que antes.
Nós estamos realizando campanhas para incentivar os jovens a não
entrar nesse mundo da criminalidade, pois elas só trazem sofrimento.
A vida longe das drogas é bem melhor, as famílias não iriam sofrer
tanto, a violência seria menos e todos só teriam a ganhar.
Portanto querido a amigo, peço que volte para ajudarmos nosso primo
Felipe a abandonar essa vida de sofrimento.

Aguardo resposta.
Um abraço Alexandre Silva Bastos

ALUNO(A): Lara Tâmara Carvalho de Almeida
ESCOLA: Escola Municipal Érico Sofia Brandão
SÉRIE: 4ª
CATEGORIA: Carta
CLASSIFICAÇÃO: 3º Lugar

Querida amiga Fernanda,
Todos nós sabemos que as drogas não levam ninguém a nada e que
todos os dias vemos como elas tem se tornado presentes em nossa sociedade.
Conscientizei-me a respeito do mal que elas causam com os ensinamentos dos
meus professores.
As drogas são a destruição de um ser humano e das famílias em geral.
Elas levam a destruição de famílias, crimes, roubos e até a morte.
As drogas lícitas são permitidas normalmente nos comércios e são as
que mais prejudicam a nossa saúde como o cigarro e as bebidas alcóolicas.
Quanto mais cedo os adolescentes começarem a consumir o cigarro e
as bebidas alcóolicas, mais facilmente eles ficarão dependentes e mais difícil
será para ficar independente dela.
As drogas ilícitas são as drogas proibidas e muito perigosas como:
crack, maconha, craconha, droga barbie, lança perfume, cocaína, etc.
Eu sei o mal que as drogas causam ao ser humano e por isso escolhi
que quero ser uma pessoa saudável, e longe de qualquer tipo de droga.
Aprendi com os meus professores a ajudar que consome esse tipo de
droga e incentivá-las a pararem de consumi-las imediatamente.
Elas não fazem bem para a saúde. Pois se alguém lhe oferecer não
aceite, fique de bem com a vida e longe das drogas.
Desde já agradeço a sua atenção.
Beijos,
Lara

