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PROPOSTA

Tema de Redação: O drama de crianças desaparecidas 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 “O drama
de crianças desaparecidas 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 1
A cada hora, o Brasil registra oito desaparecimentos de pessoas. O sofrimento das mães parece não atingir os
órgãos da polícia: muitas mães que tentaram fazer boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de seus filhos já
foram erroneamente orientadas a esperar por 24 ou até 48 horas para fazer o boletim. Para fazer uma comparação,
nos Estados Unidos as primeiras 48 horas são consideradas fundamentais para encontrar a criança; depois desse
período, as chances de a criança nunca ser encontrada sobem para 70%.
Com tantas crianças desaparecidas e o descaso da polícia, em 2005 foi criada alei 11.259, que determina a
investigação imediata em caso de desaparecimento de crianças e adolescentes. Praticamente uma lei para cumprir a
lei. A lei foi criada graças aos esforços de mães de desaparecidos como Ivanise Esperidião da Silva, uma das
fundadoras da Associação Brasileira de Busca e Defesa a Crianças Desaparecidas (ABCD), mais conhecida como Mães
da Sé.
Fonte: http://observatorio3setor.org.br/noticias/onde-elas-estao-40-mil-criancas-desaparecem-por-ano-no-brasil/

TEXTO 2
O problema do desaparecimento de crianças e adolescentes deve ser entendido como prioridade não apenas
pelas famílias que vivem este drama, mas por todos. Calcula-se que a cada 15 minutos uma criança/adolescente
suma. Trata-se de uma ameaça real que bate à porta da sociedade. Não precisamos esperar que algo aconteça com
nossos filhos e netos para começar a militar na área. Somos todos responsáveis por esta causa.
Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-descaso-com-as-criancas-desaparecidasf4czvkuwurxkzp5lfyegy7h2v

TEXTO 3
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. 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.
Fonte: https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-janeiro/2014-05-24/numero-expressivo-e-um-alerta-para-o-dramadas-criancas-desaparecidas.html

TEXTO 4

Fonte: http://diegonovaes.blogspot.com/2009/11/vez-da-solidariedade.html

