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…..................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“Medidas eficazes para combater às drogas no Brasil”, apresentando proposta de intervenção, 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..     
....Um total de 3,5 bilhões de reais já foram investidos desde 2014 no programa Crack, É Possível Vencer, lançado
em 2011 como a principal resposta do governo federal a uma possível epidemia no uso e na disseminação do
crack pelo País. Contudo, a iniciativa, focada em ações interministeriais de cuidado, prevenção e de repressão ao
tráfico, foi classificada como um “tiro no escuro” pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que a criticou
pela falta de planejamento. O crack está presente no Brasil desde o início dos anos 90, mas só foi alvo de estudo
que traçasse um perfil de seus usuários em 2013.

                  PELLEGRINI, M. Governo federal passa a tratar crack como problema social. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 15 jun. 2016 (adaptado).

TEXTO.II                                                                                       
                                  Tráfico de drogas na cracolândia vende ao menos 100 kg por mês

....Atrás de uma das tantas lonas estendidas na alameda Dino Bueno, uma mulher corta pedras de crack e as
coloca em um prato sobre uma mesa, ao lado de uma vela. É uma parte ínfima dos cerca de 100 quilos da droga
que irrigam todos os meses a região da cracolândia, na Luz, centro de São Paulo, de acordo com o que a Folha
apurou  com  a  segurança  pública.                                                              
....Isso pode render aos traficantes cerca de R$ 1 milhão por mês, arrecadados no bairro e no "fluxo" —quarteirão
onde está a jovem, fechado por 250 usuários e traficantes durante o dia e até 500 à noite. Três vezes por dia a via
é liberada para ser limpa.

SANT'ANNA, R. Disponível em: http://www.folha.uol.com.br. Acesso em: 15 jun. 2016 (adaptado).

 

TEXTO.III                                                TEXTO IV

 .....Em  sintonia  com  o  modelo  internacional  de  combate  às  drogas,
capitaneado  pelos  Estados  Unidos,  o  Brasil  desenvolve  ações  de
combate e punição para reprimir o tráfico. Essa tendência, porém, vem
desde  os  tempos  de  colônia.  As  Ordenações  Filipinas,  de  1603,  já
previam penas de confisco de bens e degredo para a África para os que
portassem,  usassem  ou  vendessem  substâncias  tóxicas.  O  país
continuou nessa linha com a adesão à Conferência Internacional do Ópio,
de 1912. A visão de que as drogas seriam tanto um problema de saúde
quanto de segurança pública, desenvolvida pelos tratados internacionais
da primeira metade do século passado, foi paulatinamente traduzida para
a  legislação  nacional.  Até  que,  em  1940,  o  Código  Penal  nacional

Disponível em: www.linha42.com.br. Acesso em: 17 jun. 2016.                      confirmou a opção do Brasil de não criminalizar o consumo.
                                                                                                                                                                                                                  Disponível em: https://www.senado.gov.br. Acesso em: 17 jun. 2016 (adaptado).

INSTRUÇÕES
      •  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
      •  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
      •  A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas.copiadas  …
….....desconsiderado para efeito de correção.
   Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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