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Mais uma
semana
chegando ao
fim...

Vimos, quinta-feira passada, o gênero textual epistolar. Vimos também
que a CARTA PESSOAL já não é o
recurso comunicativo mais utilizado
nas interações sociais e que há outros tipos de CARTA que ainda circulam, como a CARTA ARGUMENTATIVA. Esta atua em vários campos da
vida: comercial, escolar, jornalístico,
midiático, acadêmico, científico...

É importante você conhecer algumas propostas de vestibular que solicitam a
produção de CARTA ARGUMENTATIVA e saber como elas são constituídas,
“cobradas”, seus textos motivadores/de apoio, os temas que as envolvem...
https://www.mesalva.com/enem-e-vestibulares/redacao/unicamppropostas-de-redacoes/redunicamp15-unicamp-2017-carta-argumentativapreconceito-linguistico
https://www.mundovestibular.com.br/estudos/portugues/cartaargumentativa
Exemplos de carta argumentativa:
https://descomplica.com.br/artigo/redacao-pronta-and8211-cartaargumentativa/45F/
https://www.portugues.com.br/redacao/a-carta-argumentativa-.html

Agora que você já está bem por dentro do assunto, conhecendo bem a
estrutura, o objetivo, a intencionalidade de uma CARTA ARGUMENTATIVA, e
também conheceu algumas propostas de redação em que esse gênero é solicitado, está apto(a) a produzir a sua carta.
Para escrevê-la, leia os textos motivadores:
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Fonte: https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/03/23/charge-do-dia/
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Covid-19 no Brasil: 12.400, com mais 881 óbitos
confirmados nas últimas 24 horas. Casos
confirmados até esta terça-feira são 177.589,
sendo 72.597 recuperados.
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-12/ao-vivo-ultimasnoticias-sobre-o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
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Maioria da população de SP não respeita
quarentena
Por Gazeta Brasil – 9 de abril de 2020

A taxa de isolamento social no estado de São Paulo caiu
para 49% nesta quarta-feira (8). É a menor taxa desde o
início da quarentena no estado. “Já chegamos a 59% nessa semana. A nossa meta, em São Paulo, é atingir 70% de
isolamento.”, disse Doria. O índice de 59% de isolamento
aconteceu no último domingo 5 e foi o maior registrado
até o momento. [...]
https://gazetabrasil.com.br/brasil/sao-paulo/
maioria-da-populacao-de-sp-nao-respeita-quarentena/

Fonte: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875

A partir da leitura dos textos de apoio, elabore uma CARTA
ARGUMENTATIVA (ficcional) destinada ao diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, a fim de solicitar a ele
um reforço, de forma contundente, nas regras de distanciamento ou
até de isolamento social em algumas cidades do Brasil, para se evitar
mais contágios e número de óbitos por covid-19.
A sua carta argumentativa, destinada ao diretor-geral, deve explicar
esse desrespeito às regras estabelecidas que vem acontecendo em
muitas cidades brasileiras. Argumente sobre os problemas que esse
tipo de comportamento está causando e defenda o seu ponto de vista.
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