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PROPOSTA
Desafios para tratar dependentes químicos no Brasil

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Desafios para o
tratamento de dependentes químicos no Brasil”, apresentando proposta de intervenção. Selecione, organize e
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
TEXTO I
O governo federal lançou nesta quarta-feira (25) edital no valor total de R$ 87,3 milhões para a contratação de
entidades privadas que acolhem pessoas que sofrem com a dependência de álcool e outras drogas, as chamadas
comunidades terapêuticas. O objetivo é contratar 7 mil vagas capazes de atender a cerca de 20 mil pessoas por ano,
em todas as regiões do país. O programa é uma iniciativa interministerial que envolve o Ministério da Justiça, por meio
da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad); o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS); o Ministério da
Saúde; e o Ministério do Trabalho. Um comitê gestor, formando por quatro representantes de cada pasta, acompanhará
a execução da política pública.
Disponível em: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/04/26/interna_brasil,749976/vagas-paratratamento-de-dependentesquimicos-devem-aumentar-apos-edit.shtml
Acesso em 17 maio 2018.

TEXTO II
O Brasil está enfrentando atualmente um crescimento no abuso de drogas que precisa ser lidado. Todavia, os países
emergentes não podem se dar ao luxo de gastar os seus recursos na implementação de uma política de proibição
eficiente dado que nem mesmo os países desenvolvidos, apesar de todos os seus recursos, têm sido capazes de fazêlo.
A implementação do controle através da legalização, por outro lado, é muito mais simples e a autofinanciável. O
suposto aumento nos gastos com a saúde pública poderia ser facilmente coberto pela verba economizada com o fim do
combate ao tráfico ostensivo (o orçamento para segurança pública no estado do Rio de Janeiro será de R$ 11,6 bilhões
em 2016, mais de 14% do total, valor que é superado apenas pela saúde e educação) e com a diminuição do
ineficiente e custoso sistema presidiário (um preso custa em média R$ 2.500 por mês, enquanto que um estudante
universitário das instituições públicas custa menos de um terço desse valor – aproximadamente R$ 790 por mês).
Como em um sistema legalizado grande parte da fiscalização das regras é deixada para a cadeia de produção, um
aparelho de controle consideravelmente mais leve.
Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/dino/drogas-com-numeros-alarmantes-brasil-segue-em-sentidocontrario-as-tendencias-detratamento-em-clinica-de-recuperacao-para-dependencia-quimica/
Acesso em 17 maio 2018.

TEXTO III

Disponível em: http://www.municipiosbaianos.com.br/noticia01.asp?tp=1&nID=5786
Acesso em 17 maio 2018.

TEXTO IV

Disponível em: http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/gastos-do-sus-com-dependentes-qu%C3%ADmicos-chegam-a-r-9-1bilh%C3%B5es-em-umad%C3%A9cada-1.440635
Acesso em 17 maio 2018.

