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APRESENTAÇÃO

O Grupo “Uma Medida para Vida” é um projeto realizado pela Central 
de Penas e Medidas Alternativas da cidade de Presidente Prudente, 
destinado a homens e mulheres que foram flagrados usando ou 
portando drogas ilícitas, e se enquadram no art. 28 da Lei 11343/06. 
Assim, receberam do Poder Judiciário, uma sanção, que determina 
o comparecimento a programas e reuniões educativas, por um 
determinado período de tempo.

Esse grupo teve início em fevereiro de 2010 e traz como proposta a 
orientação e reflexão acerca do uso abusivo de drogas, sob a ótica 
da redução de danos. Essa cartilha foi elaborada pelos participantes, 
que trouxeram para essas páginas suas contribuições, vivências e 
reflexões do universo das drogas ilícitas.

Trata-se de um trabalho de iniciativa própria dos participantes, que se 
sentiram motivados a contribuir de uma forma simples e didática na 
reflexão das consequências do uso abusivo de drogas.

Desejamos que através dessas páginas, “Uma Medida para Vida” 
possa de alguma forma contribuir com a reflexão acerca de um tema 
tão atual, que tem preocupado a sociedade de um modo geral e que 
esta, juntamente com o Poder Público, tem realizado iniciativas no 
sentindo de encontrar caminhos que direcionem para alternativas que 
diminuam os prejuízos decorrentes de tal uso. 
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Marcos e Carlos eram dois 
camaradas que desde pequenos 
sempre conviviam juntos.

Algum tempo depois essa 
convivência gerou a curiosidade 
de experimentar certos tipos de 
substancias proibidas, entre elas 
a maconha. 
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A maconha eles conseguiam na 
escola com um “suposto amigo”,  
que lhes oferecia todos os dias 
na hora da saída.

Através desse contato, logo em seguida se 
tornaram usuários, usando compulsivamente 
junto a bebidas alcoólicas.
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Certo dia Marcos chegou ao 
suposto amigo, e percebeu que 
não havia mais a maconha, que foi 
indicado a outro camarada logo à 
frente, o Vadão.

Vadão era o chefe do tráfico na região, 
comandando todos os bairros. Com esse 
contato, Marcos e Carlos descobriram varias 
coisas na comunidade, entre elas o crack.
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Viciados já em maconha, cocaína e bebidas alcoólicas, viciaram 
rapidamente nessa substancia que depressa foi consumindo 
suas vidas e seus destinos, tornando-os donos das madrugadas, 
perambulando pelas ruas atrás da tão famosa “pedra”.

Foi quando começaram a roubar até 
mesmo pessoas de sua família para 
conseguir sustentar seus vícios.
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Os dois amigos, Carlos e Marcos, trocaram na 
biqueira  DVD, Radio e até a TV.

Nisso, a mãe do Carlos foi até a biqueira* para 
recuperar os produtos que seu filho vendeu de casa.

Na biqueira a mãe de Carlos explicou a situação 
de seu filho ao traficante e conseguiu assim seus 
pertences de volta. Mas avisaram que de algum modo 
seu filho ia pagar.

*Termo usado para o local onde 
são vendidos entorpecentes
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Os traficantes ao encontrar Carlos, o amarraram e 
o levaram para o meio de uma mata lhe espancando 
até que ele não conseguisse nem se mover.
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Depois deste castigo, Carlos 
continuou a roubar a comunidade 
deixando todos furiosos.

Enquanto isso, Marcos, 
assustado com tudo que viu, 
procurou ajuda na comunidade 
e se internou para um 
tratamento específico.
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Carlos, continuou com suas ações na 
comunidade. Os traficantes pediram a 
sua cabeça. Levaram-no para um beco e 
executaram, deixando seu corpo jogado lá.
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Quando de repente o amigo de Marcos se aproximou e 
viu a cena, parou e olhou com desespero.

Lamentou-se, sabendo que tudo isso era conseqüência do 
uso de drogas que começaram juntos, e, ao presenciar 
o drama da morte de seu parceiro, refletiu que a sua 
historia teve um final diferente graças à ajuda recebida 
da comunidade, antes que sua vida tivesse o mesmo final 
trágico que teve seu companheiro de infância.
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Por isso é que esse caminho tem volta sim.
Mas para quem quer.

Marcos continuou sua vida contando essa triste     
história em palestras educativas em todo 
território nacional.
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