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Neste trabalho, deverão ser produzidos dois parágrafos de textos do gênero dissertativoargumentativo (introdução e primeiro parágrafo de desenvolvimento). Os temas foram
explorados em sala de aula, portanto, organize as informações relevantes e apresente
textos sobretudo AUTORAIS.

PROPOSTA I
Desafios do combate à obesidade infantil
TEXTO I
Uma em cada três crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade está com excesso de peso, e 8,4% dos
adolescentes são obesos, segundo dados do Ministério da Saúde.
Com o objetivo de auxiliar na mudança desse quadro, foi lançada na Câmara, nesta quarta-feira (31), a
Frente Parlamentar Mista de Combate e Prevenção da Obesidade Infanto-Juvenil.
A frente será coordenada pelo deputado Evandro Roman (PSD/PR), que destaca a importância de se debater o
tema.
Três eixos serão priorizados, de acordo com o deputado: a alimentação, a atividade física e a qualidade do sono.
“A obesidade infantil hoje no mundo tomou proporções que são danosas, principalmente, para a saúde
pública. E quando nós falamos em crianças, temos que pensar que elas são os adultos de amanhã, e se
desenvolverem maus hábitos alimentares, ausência da atividade física, e má qualidade de sono, serão adultos
doentes”, afirma o parlamentar.
Roman destaca que as chances dessas pessoas desenvolverem as chamadas doenças crônico-degenerativas,
como diabetes, colesterol alto, hipertensão ou cardiopatias, são grandes.
Qualidade de vida Evandro Roman disse que a frente parlamentar pretende trabalhar com a educação das
famílias e conhecer escolas que desenvolvam políticas de controle, prevenção e combate à obesidade infanto-juvenil
em todos os estados.
Após a realização de audiências públicas, os parlamentares pretendem sugerir medidas legislativas com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.
A Organização Mundial de Saúde já considera a obesidade como um dos maiores problemas da área. A
obesidade e o sobrepeso vêm aumentando em toda a América Latina, com tendência de crescimento nas crianças,
segundo a organização.
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/535580-FRENTE-PARLAMENTAR-QUER-MEDIDASLEGISLATIVAS-PARA-PREVENCAO-E-CONTROLE-DA-OBESIDADE.html Acesso em 02 janeiro 2018.

TEXTO II
A obesidade também tem efeitos duradouros: crianças acima do peso têm mais risco de desenvolver diabetes,
hipertensão e doenças cardiovasculares, entre outros males.
No ritmo atual, calcula-se que o Brasil terá 11,3 milhões de crianças obesas até 2025 – é quase o tamanho da
população da cidade de São Paulo.
“Pela primeira vez na história, as crianças têm uma expectativa de vida menor que a de seus pais por conta
de uma alimentação inadequada”, afirma Ravagnolli, referindo-se a estudos internacionais que preveem que a
obesidade infantil possa criar uma geração de jovens adultos doentes.
Uma das formas de prevenir isso é, segundo especialistas, educar o paladar das crianças desde cedo.
“A alfabetização do paladar é uma das coisas mais importantes a se ensinar às crianças em seus primeiros
três anos”, diz à BBC Brasil Maria Paula de Albuquerque, gerente médica do Cren.
“A introdução alimentar, quando os bebês completam seis meses, é uma janela de oportunidades e
dificuldades.”
Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42231526 Acesso em 02 janeiro 2018.

TEXTO III
Com o objetivo de contornar esse cenário, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) lançou na
semana passada o Manual de Diretrizes para o Enfrentamento da Obesidade na Saúde Suplementar Brasileira, com
recomendações de melhorias e incentivos na atenção à saúde relacionada à prevenção e ao combate da obesidade
entre beneficiários de planos de saúde.
“O excesso de peso e a obesidade constituem o segundo fator de risco mais importante para a carga global de
doenças, e estão associados a várias doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes,
cirrose, câncer de cólon, de reto e de mama, entre outras. O objetivo do manual é compor uma orientação criteriosa,
na qual as operadoras de planos de saúde possam se basear para a melhoria da qualidade de vida de seus
beneficiários.”, explica Karla Coelho, diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, em comunicado oficial.
A obesidade é uma doença multifatorial, resultado de uma complexa combinação de fatores biológicos,
comportamentais, socioculturais, ambientais e econômicos. Entretanto, normalmente apenas suas consequências,
como o diabetes ou problemas cardíacos são tratados, e não a obesidade em si.
“Este é um manual para as operadoras incluírem estratégias de prevenção e tratamento da obesidade em
diversas especialidades, incluindo a ginecologia, por exemplo, para prevenirmos o problema da concepção.”, diz Maria
Edna, que participou do grupo de discussões que elaborou o documento.
Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/obesidade-ans-lanca-diretrizes-para-o-enfrentamento-da-doenca/
Acesso em 02 janeiro 2018.

TEXTO IV

Disponível em: http://energienutricao.com.br/blog/seu-filho-esta-acima-do-peso-obesidade-infantil-no-brasil
Acesso em 02 janeiro 2018.

PROPOSTA II
O desafio do combate à pedofilia no Brasil Contemporâneo
TEXTO 1

TEXTO 2
A mãe de um garoto de 13 anos se passou pelo filho no aplicativo de mensagem WhatsApp para preparar
uma emboscada contra um suspeito de pedofilia.
O homem de 30 anos foi preso em um shopping da zona norte no Rio, por policiais militares do Batalhão de
Olaria
(16º BPM). Em uma das mensagens, o suspeito questiona se o menino está deitado enquanto troca mensagens. A
essa altura da conversa, já era a mãe do garoto fingindo ser ele.
“Minha sobrinha que me mostrou, no começo. Aí ela falou pra mim e eu passei a falar com ele, eu que passei
a manter o contato com ele”, afirma a mãe.
Em outra mensagem, ele confirma saber que o menino era menor de idade, mas não para de trocar
mensagens pelo aplicativo. Após 10 dias de conversa, o suspeito decidiu marcar um encontro com o menino. A Polícia
Militar orientou a mãe sobre como deveria ser o encontro, como informou o comandante do 16º BPM, Sérgio Barbosa.
“Depois de marcado o encontro, a equipe se posicionou de maneira a não chamar atenção e conseguiu lograr êxito em
prendê-lo e conduzi-lo à delegacia”.
O homem de 30 anos também pede ao garoto, sem saber que falava com a mãe dele, uma “chance para
fazê-lo feliz”.
Apesar das mensagens, o suspeito foi ouvido na delegacia de Inhaúma (44ª DP) e liberado. Na casa dele não teriam
sido encontradas provas. A mãe do menino se revoltou com a liberação do suposto pedófilo. “É uma vergonha
mesmo”.
Fonte: http://www.nordeste1.com/mae-finge-ser-filho-adolescente-no-whatsapp-para-prender-suspeito-de-pedofilia/
TEXTO 3
Uma das matérias especiais do “Fantástico” deste domingo (18) é sobre o combate da pedofilia. Na matéria, a
equipe vai mostrar como são reunidas as pessoas que atuam combatendo a pedofilia na Polícia Civil de São Paulo.
Especialistas americanos treinaram investigadores paulistas para que saibam rastrear a atuação ode
pedófilos. Para isso, é usado um software, que foi desenvolvido em uma central mundial de monitoramento de
pedófilos, na Flórida, Estados Unidos.

Na reportagem será possível ver como o programa consegue identificar, em tempo real, quem está baixando
fotos ou vídeos de pedofilia.
Após descobertos, o mandado judicial permite que os policiais realizem as apreensões e até prisões, mesmo
que o pedófilo não tenha sido denunciado. Mais de 100 pessoas já foram identificadas, através deste programa, no
Estado de São Paulo.
Dentre os suspeitos há um técnico em informática, que também é professor em escolas municipais, que
estaria usando computadores do local de trabalho para baixar vídeos e fotos e crianças.
Fonte: http://www.horabrasil.com.br/15152/fantastico-pedofilia-hormonios/
TEXTO 4
[...] Em entrevista à BBC Brasil em Roma, na Itália, onde esteve a convite do Telefono Azzurro, linha que
recebe denúncias de violações aos direitos da infância, Allen defende que os pais imponham limites ao conteúdo
acessado pelos filhos.
"A internet mudou o mundo e isto é fantástico. Com ela as crianças podem aprender, se divertir e entrar em
contato com pessoas com os mesmos interesses", argumenta. "O lado negativo é a enorme exposição de menores de
idade a imagens de conteúdo adulto, a comportamentos de agressão verbal e bullying, à pornografia, além da
proliferação de crimes como roubo de identidade, uso inapropriado de dados pessoais, tráfico de armas, venda de
drogas e redes de pedofilia." [...]
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150616_entrevista_especialista_pedofilia_ez_lgb

Proposta: _______________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Proposta: _______________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

