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Semana 47 – de 29/12 a 04/01 
 

Proposta 47 
 
Texto 1 
 
so.li.da.rie.da.de  
sf (solidário+e+dade) 1 Qualidade de solidário. 2 Estado ou condição de duas ou mais pessoas 
que repartem entre si igualmente as responsabilidades de uma ação, empresa ou de um negócio, 
respondendo todas por uma e cada uma por todas. 3 Mutualidade de interesses e 
deveres. 4 Laço ou ligação mútua entre duas ou muitas coisas dependentes umas das 
outras. 5 Dir Compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas pelas outras e cada uma delas 
por todas. 6 Sociol Condição grupal resultante da comunhão de atitudes e sentimentos, de modo 
a constituir o grupo unidade sólida, capaz de resistir às forças exteriores e mesmo de tornar-se 
ainda mais firme em face da oposição vinda de fora. 

(Dicionário Michaelis) 
 
Texto 2 

Manifestantes fazem ato de solidariedade ao povo palestino em Brasília 
 

Cerca de 60 manifestantes fizeram hoje (1°), em Brasília, um ato de solidariedade ao povo 
palestino. O ato foi organizado por entidades islâmicas e por organizações da sociedade civil e se 
reuniu em frente à Rodoviária do Plano Piloto, onde fizeram panfletagem. O grupo seguiu em 
caminhada rumo ao Palácio do Itamaraty. 
  “O nosso objetivo é tentar sensibilizar a comunidade brasileira, tentar, de alguma maneira, 
exercer uma pressão democrática dos órgãos decisórios do governo federal, para que eles se 
atinem para a situação do que está acontecendo na Palestina, do massacre, da situação 
desigual”, disse Salahuddin.  

Segundo Bruno Kalil, um libanês naturalizado brasileiro, o ato serve para demonstrar o 
apoio à causa palestina. “Nós precisamos que o mundo se levante, porque não adianta ficar 
nessa condenação. O povo palestino está morrendo, não tem hospital, não tem nada, o 
bombardeio em cima desse povo continua. Nosso ato é um ato de paz. O objetivo é levantar uma 
bandeira para o mundo: chega de massacre, chega de genocídio”, disse. 

(Fábio Massalli. http://agenciabrasil.ebc.com.br, 01.08.2014. Adaptado) 
 
Redija um texto dissertativo-argumentativo para responder à seguinte questão:  
 

COMO AS ATOS DE SOLIDARIEDADE PODEM AJUDAR O INVIDÍVUO A ADQUIRIR 
CONSCIÊNCIA E RESPEITO AO PRÓXIMO? 

 
 


