REDAÇÃO
Leia os textos motivadores para a elaboração de sua dissertação, que deverá estar em conformidade com a norma padrão da língua
portuguesa. Dê um título ao seu texto.
Texto I
No Haiti a terra sacudiu-se contra um povo digno. Chamamos todos os governos e organizações a reagir com a mesma força do
terrível terremoto. É isso o que merece o povo haitiano. É preciso tecer uma autêntica solidariedade internacional em defesa deste povo,
que marcou a história do nosso continente com a coragem da luta por justiça social. Um povo que, se hoje é o mais pobre da América
Latina, é porque foi subjugado, levado à miséria pela espoliação sistemática de potências imperialistas. Como nunca, a solidariedade
mundial com os haitianos é necessária: urge criar condições para uma reparação histórica das violências cometidas contra o país.
(http://internacionalpsol.wordpress.com/2010/01/15/haiti-nos-chama-solidariedade-incondicional-e-respeito-a-soberania-do-pais/)

Texto II
Líderes de diversos países, entre eles, Reino Unido, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia, México, Paraguai e Uruguai
manifestaram neste sábado condolências ao Chile e se colocaram à disposição para o que for necessário. O terremoto que atingiu o
país na madrugada deste sábado matou ao menos 122 pessoas.
(www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u699991.shtml)

Texto III
Os apelos por donativos para as vítimas das enchentes no Rio estão sendo ouvidos e as centenas de postos de arrecadação espalhados no Estado não param de receber roupas e mantimentos, entre outras doações. Na sede da Cruz Vermelha, no centro da capital,
pessoas chegam a todo momento e não falta trabalho para os mais de 300 voluntários que se revezam no local. O presidente da filial
da Cruz Vermelha no Rio, Luiz Alberto Sampaio, agradeceu à população, mas pediu que as pessoas deem prioridade neste momento
à doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, pratos e talheres.
(http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias)

Com base nas informações dos textos e em outras de seu conhecimento, elabore uma dissertação a partir do tema:

A importância da solidariedade
para a reconstrução humana da sociedade
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RASCUNHO
Em hipótese alguma será considerada a redação escrita neste espaço.

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
PMES1001/01-SoldadoPM2ªClasseMilEstFeminino
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