


Todos os dias se vê veem nos noticiários casos ultrajantes de violência
ligada ao tráfico de drogas e as pessoas se sentem inclinadas a apontar
culpados. Pela lei da oferta e demanda, a resposta é óbvia: a culpa é dos
usuários! Embora essa afirmação faça sentido, ela não explica todo o
contexto do tráfico e de sua proibição, como também quem realmente
lucra com a ilegalidade desse comércio e como a desigualdade influencia
para que este esse fenômeno tome proporções tão grandes como tomou
no Brasil.

TEMA: 
VIOLÊNCIA E DROGAS: O PAPEL DO USUÁRIO.
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Elabore um parágrafo de introdução para os
seguintes temas e informe que modalidade
de introdução será utilizada:

1. As nova possibilidade do ensino no Brasil:
aprender pela internet.

2. Mobilidade urbana
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TIPO TEXTUAL: 

DESCRITORES:
 D8 Estabelecer relação entre a tese

e os argumentos oferecidos para
sustentá-la.
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 DEFENDE-SE UM PONTO DE VISTA EXPLICANDO OS MOTIVOSQUE O LEVARAM A
POSICIONAR-SE.

 DIZER OS PORQUÊS QUE SUSTENTAM SUA TESE.

Já que os valores morais da sociedade brasileira se encontram tão destroçados
(pelo menos no momento), é preciso buscar novas formas de
conter os distúrbios de nosso convívio humano e as ameaças à nossa já
precária coesão social. E já que nossa sociedade se mostra tão avessa à
punição pelo desrespeito à lei (pois a cada eleição perdoa tantos nas urnas),
façamo-la, de vez, cumprir a lei apenas mediante incentivos.
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 DADOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS DE PESQUISAS FEITAS POR ÓRGÃOS RECONHECIDOS.

 CITE A FONTE.

De acordo com pesquisa realizada pelo IBOPE, a pedido da agência de publicidade 141
SoHo Square, as mulheres das classes C e D são as que mais acreditam que o Brasil não
está bem, mas vai melhorar em 2009, com índices de 46% e 44%, respectivamente. Na
classe A, o percentual verificado foi de 41%.

Além disso, a pesquisa intitulada "O Sonho é maior que o medo - Panorama sobre o
comportamento de compra das mulheres brasileiras" apurou que 41% das mulheres da
classe C e 36% da D avaliam que a economia brasileira está sólida, mas vai sofrer o
impacto da crise.
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 REFERE-SE A PESQUISAS ANTERIORES OU A OUTRO PESQUISADOR.
 CITE A FONTE DA CITAÇÃO.
 EMPREGUE PALAVRAS DE ALGUÉM RECONHECIDO E CONHECEDOR DA CAUSA.

 A produção científica brasileira subiu de 2006 para 2007 e representa 2,02% de todos os
artigos científicos publicados no mundo, mas esse conhecimento ainda não se traduz na
prática. Quando se analisa o registro de patentes nos Estados Unidos, o índice brasileiro é
próximo a zero.

 "O Brasil está muito atrás de outros países que até produzem menos artigos científicos.
Dificilmente um País que produz ciência não faz as duas coisas. Todos têm ciência e
patentes, mas não é o caso do Brasil", disse Jorge Guimarães, presidente da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes).
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PARA FORTALECER SUA ARGUMENTAÇÃO CITANDO VISÕES DIFERENTES DA SUA E
CONTRAPOR-SE A ELAS.
CUIDADO!
 REFUTAR COM CONSISTÊNCIA OS ARGUMENTOS QUE SE OPÕEM À SUA TESE PODE
PERDER CREDIBILIDADE.

A crise econômica é também uma crise da globalização. Dizia-se antes que o poder
do Estado estava sendo corroído pela interdependência da globalização. Ora, o que
vimos é que esta foi de fato responsável pelo contágio da doença. O remédio, porém,
vem sendo administrado pelo Estado nacional por meio dos bancos centrais e dos
Tesouros.

A primeira conclusão, portanto, é que, apesar da globalização, permanece intacta a
configuração dominada pelo Estado-Nação, cujo poder em relação ao mercado e à
sociedade é reforçado pela crise.
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