


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 norma padrão da língua portuguesa
sobre o tema OBSTÁCULOS PARA A DOAÇÃO DE SANGUE 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 um ponto de vista.



Na obra "Raízes do Brasil", do escritor Sérgio Buarque, é
possível perceber o brasileiro como um ser cordial que
age de acordo com o coração, sendo solidário e
hospitaleiro.________, o índice de doação de sangue no
Brasil é decrescente e isso ocorre devido a muitos
obstáculos para a execução _______ ato solidário, entre
eles, a ineficácia governamental quanto ao incentivo, a
centralização dos locais para coleta, _______ o
preconceito para com os homoafetivos.

INTRODUÇÃO



___________, a falta de informação acerca dos procedimentos e
dos benefícios para doação de sangue contribui para o índice de
doadores ainda ser considerado limite no país.________ o escritor
Franz Kafka, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa
o respeito pela dignidade humana.________, para a concretização
de atos solidários por maior parte do povo brasileiro, é necessário
ampliar o número de campanhas incentivadoras e
esclarecedoras.__________, os hemocentros e os postos de
coletas, em maioria, estão localizados em grandes e médias
cidades, dificultando assim o ato de doar.

DESENVOLVIMENTO 01



___________, são desperdiçados cerca de 18 milhões de litros
de sangue por ano__________ pesquisa encomendada pelo
Ministério da Saúde. _________ ocorre devido a uma portaria
que restringe a doação por homoafetivo, já que ainda é
considerado um “grupo de risco”._________, a orientação sexual
não deveria ser utilizada como critério de seleção, somente a
condição de saúde dos doadores, uma vez que a Aids, por
exemplo, é transmitida também por heterossexuais. _________, é
urgente a reversão desse preconceito.
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