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A violência é um problema complexo, resultado de diversos fatores.
Soluções simplistas são falsas e ineficientes. Pior ainda, podem
agravar os problemas. É nesse contexto que está a proposta de
redução da maioridade penal no país.

Os deputados constituintes, em 1988, incluíram a maioridade penal
na Carta Magna como cláusula pétrea, parte do conceito de
proteção à infância e à juventude.
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Reduzir a maioridade penal é colocar o Brasil na contramão do
mundo. Fará com que o país rompa tratados internacionais, como a
Convenção sobre Direitos da Criança da ONU (Organização das
Nações Unidas), ratificada em 1990.

Cerca de 70% dos países têm 18 anos como idade penal mínima. E
essa é a realidade, sobretudo, nos países que têm democracias
maduras e tradição na defesa dos direitos humanos. Países como a
Alemanha e a Espanha, que reduziram a maioridade penal, diante
da não diminuição da violência, recuaram de suas decisões.
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Acredito que o Estado deva garantir políticas públicas e permitir à
juventude brasileira ser plena no exercício dos seus direitos.
Acredito que as famílias devam afirmar valores e produzir jovens
sadios, conscientes, solidários e aptos a uma boa convivência social.
Acredito que o Brasil deva superar tantas desigualdades, que é fator
de tensão permanente na nossa sociedade.

Sou contra reduzir a maioridade penal porque sou a favor da vida.
Quero justiça e direitos para todos.
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1. A tese do autor pode ser resumida no seguinte trecho:

A. “A redução da maioridade penal reduziria a criminalidade.”
B. “Crimes cometidos por menores são cada vez mais

comuns.”
C. “Os jovens cometem crimes devido à impunidade”.
D. “A população sofre com a violência praticada pelos jovens.”
E. “As crianças que cometem crimes são destemidas e frias.”

A. )



2. O vocábulo “logo”, no segundo parágrafo, estabelece uma
relação de

A. finalidade.

B. oposição.

C. conclusão.

D. condição.

E. soma.
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