PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre
o tema O drama das pessoas desaparecidas. Apresente experiência ou proposta de ação social
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

TEXTO I
A cada 45 minutos, 22 pessoas desaparecem no Brasil. É como se, no segundo tempo de uma
partida de futebol, nem o seu time e nem o adversário voltassem do vestiário. Com esse alerta, o
portal ‘Meu Filho Sumiu’ joga luz sobre um dos mais graves problemas sociais enfrentados pelo
Brasil e lembrado no mundo todo neste domingo, Dia Internacional da Criança Desaparecida. A
cada ano, 250 mil pessoas somem misteriosamente sem deixar vestígios. Destas, o Ministério da
Justiça estima que 40 mil sejam menores de idade — sete mil somente no município do Rio. Para o
coordenador do programa SOS Criança Desaparecida da FIA, Luiz Henrique Oliveira, falta no Brasil
uma legislação própria e integração entre os diversos cadastros de buscas dos órgãos públicos. “O
Brasil tem que abraçar essa causa com um conjunto de medidas que possa rapidamente dar uma
resposta aos desaparecimentos’, ressalta.
Disponível
em:
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-05-24/numero-expressivo-e-umalerta-para-o-drama-das-criancas-desaparecidas.html Acesso em 13 set 2016 Adaptado
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TEXTO II
O que restou para a família de Simone foi uma foto, a sensação de impotência e impunidade, além
do vazio eterno ocasionado pela saudade. A jovem de 23 anos deixou o Brasil em busca de
melhores condições de vida na Espanha. Aliciada por uma quadrilha que trafica mulheres para fins
sexuais, Simone morreu misteriosamente no país desconhecido, apenas três meses após sua
chegada. Até hoje, os pais buscam explicações para o fato e dizem que nunca mais foram os
mesmos desde o falecimento precoce da filha.
Disponível em: http://www.desaparecidosdobrasil.org/procuro-minha-mae/simone-borges-traficadae-morta-na-espanha Acesso em 13 set 2016

TEXTO III

Disponível
em:
http://www.perfilnews.com.br/noticias/brasil-mundo/novo-site-ajuda-a-encontrarpessoas-desaparecidas-que-foram-enterradas-como-desconhecidas Acesso em 13 set 2016

TEXTO IV

Disponível
em:
https://sociedadedemedicinaecirurgiadecampinas.wordpress.com/2015/01/15/campanha-medicosem-defesa-das-criancas-desaparecidas/ Acesso em 13 set 2016.

