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Editorial, Resumo e Relatório 
 
EDITORIAL: O desafio de se garantir a mobilidade urbana no Brasil. 
 
 
TEXTO 1  

 
Medellín é eleita a cidade mais inovadora do mundo Sistema de teleférico de Medellin foi 

elogiado por instituto que realizou a competição 
 Medellín, na Colômbia, foi escolhida a cidade mais inovadora do mundo em uma 
competição realizada pela ONG americana Instituto Urban Land. A cidade, que já foi conhecida 
como o reduto da organização criminosa cartel de Medellín, venceu outras duas finalistas, Tel 
Aviv e Nova York, em uma votação de internautas. São Paulo já havia no ano passado sido 
selecionada no concurso como uma das 25 mais inovadoras cidades do mundo, juntamente com 
cidades como Hong Kong, Toronto, Chicago, Lagos e Melbourne, mas acabou não sendo 
escolhida como uma das três finalistas. Segundo o instituto, Medellín se destacou especialmente 
por ter ampliado a mobilidade de moradores em regiões pobres. A cidade tem um eficiente 
sistema de metrô e teleféricos, que permite às pessoas um acesso fácil à região central da cidade 
O Instituto Urban Land diz que Medellín protagonizou uma das mais notáveis reviravoltas urbanas 
da história moderna. Na lista de elogios à cidade, entraram espaços públicos, livrarias e galerias 
de arte, além da infraestrutura. Também foi citada uma escada rolante gigante e um sistema de 
teleférico que permite aos moradores pobres que vivem nos morros chegaram rapidamente ao 
centro da cidade, em um vale. O prefeito de Medellín, Aníbal Gaviria, afirmou que a premiação é 
"motivo de alegria para cada um dos 2,5 milhões de habitantes da nossa cidade".  
            

 
 

Escadas rolantes facilitam mobilidade em bairros localizados em morros de Medellín  
Ele também elogiou o ex-prefeito Sergio Fajardo por lançar muitos dos projetos elogiados na 
premiação. Contudo, Medellín não foi capaz de abandonar completamente seu passado violento. 
Em dezembro, os corpos de nove pessoas foram encontrados em uma residência luxuosa nos 
arredores da cidade. A polícia diz acreditar que a motivação do crime foi um acerto de contas 
relacionado a uma organização criminosa baseada em Medellín cujos membros atuaram em 
cartéis de drogas. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/03/130302_medellin_premio_.shtml 
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TEXTO 2 

 
http://www.autossustentavel.com/2013/01/a-lei-da-mobilidade-urbana.html 

 
 
TEXTO 3 

 
http://mhbikes.files.wordpress.com/2012/10/meios_transp.png 

 
 Imagine que você seja editor de uma revista de circulação nacional e tenha que escrever o 
editorial referindo-se à matéria principal daquele número da revista, que é sobre O DESAFIO DE 
SE GARANTIR A MOBILIDADE URBANA NO BRASIL. Para redigir seu texto, fique atento às 
exigências desse gênero textual e defenda um posicionamento sobre o assunto.    
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RESUMO: O tempo e o dinheiro.  
 
Leia atentamente os textos abaixo:  
 
TEXTO 1:   
 
 Lembra-te de que tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar dez xelins* por dia com seu 
trabalho e vai passear, ou fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que seis 
pence durante seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa; gastou, 
na realidade, ou melhor, jogou fora, cinco xelins a mais. (...)  Aquele que perde cinco xelins, não 
perde somente esta soma, mas todo o proveito que, investindo-a, dela poderia ser tirado, e que 
durante o tempo em que um jovem se torna velho, integraria uma considerável soma de dinheiro.    
 

* xelim - unidade de moeda equivalente a 12 pence   

 
Benjamin Franklin  

WEBER, Max. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985. 
 
   
TEXTO 2:   
 
 Dizemos, com frequência, que fomos atropelados pelos acontecimentos - mas quais 
acontecimentos têm poder de atropelar o sujeito? Aqueles em direção aos quais ele se precipita, 
com medo de ser deixado para trás. Deixamo-nos atropelar, em nossa sociedade competitiva, 
porque medimos o valor do tempo pelo dinheiro que ele pode nos render. Nesse ponto remeto o 
leitor, mais uma vez, à palavra exata do professor Antonio Candido: “O capitalismo é o senhor do 
tempo. Mas tempo não é dinheiro. Isso é uma brutalidade. O tempo é o tecido de nossas vidas”. A 
velocidade normal da vida contemporânea não nos permite parar para ver o que atropelamos; 
torna as coisas passageiras, irrelevantes, supérfluas.   
 

Maria Rita Kehl  
mariaritakehl.psc.br    

  
 
 Os textos I e II apresentam posições diferentes sobre a relação do dinheiro com o tempo: 
para o primeiro, tempo é dinheiro, já que deve ser empregado em produzir riqueza; o segundo, 
por sua vez, diz que tempo não pode ser resumido ao dinheiro, e fazê-lo seria uma brutalidade. 
Considere a seguinte situação: você foi escolhido para apresentar resumidamente para sua 
classe os dois argumentos apresentados acima. Redija, portanto, um resumo, em até 20 linhas, 
que exponha os argumentos utilizados pelos autores de cada texto para justificar o 
posicionamento deles em relação ao tema.   
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RELATÓRIO: As melhores redações do Colégio Descomplicando. 
 
 
 Com o fim do ano letivo, o colégio Descomplicando seleciona alguns dos melhores textos 
escritos ao longo do ano em um livro, publicado por um jornal, que tem como título As melhores 
redações do Colégio Descomplicando. Confira, logo abaixo, a descrição do evento feita pela 
própria instituição: 
 
 Ao longo do ano, nossos professores de Língua Portuguesa e Redação selecionam as 
melhores redações elaboradas pelos alunos.  
 Do 6o ano do Ensino Fundamental à 3a série do Ensino Médio, sobre os mais variados 
temas, elegem-se as cinquenta melhores criações literárias e, em uma parceria com o jornal Uma 
Hora, publicamos um livro com os melhores textos do ano.  
 Comemora-se esse evento no primeiro sábado de dezembro em uma grandiosa tarde de 
autógrafos com a presença de pais e familiares dos alunos contemplados.   
 
 Na tarde de autógrafos, os alunos se sentam em uma grande mesa e recebem seus 
professores, sua família e amigos para entregar livros autografados. Além disso, há uma 
apresentação de parte dos melhores textos, com leituras dos alunos, e um grande coquetel de 
boas-vindas à família. Você é um aluno do 3o ano do Ensino Médio do colégio e seu texto foi 
selecionado para estar no livro do ano de 2014. Preparando os alunos para a vida universitária, o 
diretor pediu aos 50 alunos selecionados um relatório da tarde de autógrafos deste ano. Os 
relatórios serão avaliados por uma comissão composta por professores do colégio e sua 
aprovação permitirá que você volte a concorrer no ano seguinte. Seu papel, então, é redigir um 
relatório que contemple a apresentação do projeto (público-alvo, objetivos e justificativa), o 
relato das atividades desenvolvidas e comentários sobre os impactos das atividades no 
colégio.   
 
Instruções:  
- Como o relatório será lido por uma comissão composta por professores de Língua Portuguesa 
do colégio, lembre-se de construir o seu texto na norma culta.  
- Não assine o relatório. 


