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Proposta de Redação  

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “Ampliação de políticas públicas na busca por pessoas desaparecidas 

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 

 
 

No Brasil, 82 mil pessoas são registradas como desaparecidas todos os anos 

Números estão no anuário lançado nessa terça-feira, em Brasília, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançou o anuário com estatísticas sobre o tema. Um dos levantamentos aponta que, ao longo 

do ano passado, as autoridades de segurança registram mais de 82 mil desaparecimentos de pessoas. 

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha orienta e apoia familiares de desaparecidos em todo o mundo. A coordenadora regional das 

Atividades de Proteção do Comitê, Marianne Pecassou, avalia que esse número pode não refletir a realidade. 

O cientista político Tulio Kahn, que é pesquisador associado ao Fórum de Segurança Pública, concorda que o dado poderia ser 

melhor. De acordo com ele, nem sempre as famílias ou os próprios órgãos de segurança deixam de notificar quando uma pessoa é 

encontrada. 

Uma lei sancionada este ano determina que a busca por desaparecidos deve ser feita pelas autoridades até o encerramento do caso, ou 

seja, até a localização dessas pessoas. A lei também reconhece a complexidade da situação dos familiares dessas pessoas e determina 

que o Poder Público ofereça apoio adequado. 

 

Fonte: http://radios.ebc.com.br/reporter-nacional/2019/09/no-brasil-82-mil-pessoas-sao-registradas-como-desaparecidas-todos-os-

anos. Acessado em 08/08/2019. 

 

TEXTO II 

 

 
 

Fonte: https://www.cidadelivre.org.br/index.php/en/allcategories-en-gb/14-direitos-humanos/2279-jovens-lesbicas-fogem-da-

intolerancia-familiar-e-aumentam-estatistica-de-desaparecidos. Acessado em 08/08/2019. 
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TEXTO III 
 

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. (...) Para o coordenador do programa SOS Criança Desaparecida da 

FIA, Luiz Henrique Oliveira, falta no Brasil uma legislação própria e integração entre os diversos cadastros de buscas dos órgãos 

públicos. “O Brasil tem que abraçar essa causa com um conjunto de medidas que possa rapidamente dar uma resposta aos 

desaparecimentos”, ressalta. 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-05-24/numero-expressivo-e-um-alerta-para-o-drama-das-criancas-

desaparecidas.html. Acessado em 08/08/2019 
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