
PROJETO PACTO PELA VIDA ANUNCIA DOIS PROJETOS REGIONAIS 

Nesta terça-feira, 20/02, os parceiros do Projeto Pacto pela Vida, ofereceram um café da 

manhã no Auditório do Museu da Água de Piracicaba para membros da imprensa da região, 

bem como, entidades e empresas para conhecer mais de perto este projeto incrível, além de 

trazer para os jornalistas dados inéditos de acidentes de origem elétrica levantados pela 

Abracopel – Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, uma das 

parceiras do projeto. 

O Pacto pela Vida busca alinhar as mais diversas entidades, empresas, profissionais liberais e a 

sociedade em torno de um tema muito importante: a segurança com os riscos elétricos. A 

ideia do projeto surgiu justamente pela reincidência de acidentes de origem elétrica, não 

somente em Piracicaba, como também em municípios da região. Presentes neste evento 

membros do CREA de Piracicaba, CPFL, Secretaria de Educação Municipal, EMDHAP, CEREST, 

SESMT, MPT, Câmara dos Vereadores de Piracicaba, Sindicato dos Metalúrgicos, Prefeitura 

Municipal de Piracicaba, a TV UNIMEP, além de empresas da área de segurança do trabalho e 

profissionais liberais. 

O projeto vai abranger vários segmentos e, dentre eles, as crianças e a imprensa. O 

coordenador do projeto, Alessandro Nunes Silva, do CEREST de Piracicaba abriu o evento 

falando aos presentes sobre o Projeto Pacto pela Vida e todas as suas ‘frentes’ de trabalho. Em 

seguida, o diretor executivo da Abracopel, Eng. Edson Martinho apresentou a entidade, suas 

ações em prol da segurança com eletricidade no Brasil já há 13 anos e que, dentre as ações 

que a entidade realiza, estão o Concurso Nacional de Redação, Desenho e Vídeo, um projeto 

que está indo para sua 7ª edição, e também o Prêmio de Jornalismo que, em sua 12ª edição 

em 2018 já coleciona premiados das maiores e mais conhecidas mídias nacionais. 

Martinho, depois de apresentar alguns dados de acidentes contidos no Anuário Estatístico de 

Acidentes de origem elétrica, um documento elaborado pela Abracopel e que disponibiliza 

gratuitamente dados exclusivos segmentados por região, tipo, gênero, idade e profissão, 

anunciou que o Projeto Pacto pela Vida realizará o 1º Concurso Regional de Redação, Desenho 

e Vídeo, com o tema Eletricidade com Segurança, eu me preocupo! O Concurso premiará os 

alunos e professores das escolas públicas (municipais, estaduais e federais, além das escolas 

pertencentes ao Sistema S – Sesi,Senai, Sesc, Senac) do município de Piracicaba que elaborem 

desenhos (entre 6 e 10 anos), redações (entre 11 e 15 anos) e vídeos (entre 16 e 18 anos). 

Todos os inscritos nesta Etapa Regional Piracicaba estarão automaticamente inscritos na Etapa 

Nacional e concorrerão com escolas de todo o Brasil. Os vencedores da etapa regional serão 

conhecidos juntamente com os vencedores da etapa nacional no final do mês de agosto (veja o 

regulamento do concurso aqui). 

Também foi anunciado que o Prêmio Abracopel de Jornalismo terá uma etapa regional em que 

todos os profissionais das mais diversas mídias e veículos de comunicação pertencentes à 

região do entorno de Piracicaba (ver mapa abaixo) poderão se inscrever e participarão 

automaticamente tanto da etapa regional como da etapa nacional. As datas e cerimônia de 

premiação serão anunciadas em breve, porém o regulamento para a participação no Prêmio 

será o mesmo da etapa nacional (veja o regulamento do prêmio aqui). 

São duas ações dentro do Projeto Pacto pela Vida que atuarão em conjunto com outras ações 

de conscientização para os riscos que a eletricidade pode oferecer quando não é devidamente 

respeitada. 

http://abracopel.org/7-edicao-2018/
http://abracopel.org/7-edicao-2018/
http://abracopel.org/12a-edicao-2018/


As datas e detalhes para a operacionalização destas duas ações serão divulgadas em breve, 

bem como ações de educação com palestras nas escolas participantes e releases para os 

profissionais de imprensa sugerindo pautas e oferecendo dados para suas matérias que 

poderão concorrer ao prêmio. 

 

 

 


