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1. Leia as páginas 317 a 320 – Livro:

Português – linguagens (Cereja);

2. Assista às aulas de Produção de Textos das

semanas de 08 a 12/06 e de 15 a 19/06;

3. Com base nessas instruções, produza uma

carta argumentativa (carta de reclamação e

solicitação) com base nas informações

abaixo:

A. Você terá duas opções:

1ª- Você pode estar favorável à abertura do

comércio de Uberlândia, mesmo em época

de pandemia do corona vírus (covid-19);

2ª- Você pode estar contrário à abertura do

comércio de Uberlândia, mesmo em época

de pandemia do corona vírus (covid19);



B. Com essa ideia em vista, você escreverá

uma carta ao Prefeito de Uberlândia,

Odelmo Leão Carneiro Sobrinho,

expondo seu ponto de vista e tecendo,

incialmente uma reclamação sobre o

comportamento dele em relação a essa

atitude e, posteriormente, solicitando

que ele modifique seu comportamento

diante de suas ideias;

C. Veja que a Prefeitura de Uberlândia não

liberou totalmente o comércio, como

querem alguns, nem executou medidas

mais severas, como pretendem outros. É

essa situação que permite que você

possa ter um ou outro comportamento;



D. O texto precisa ter as características da

carta:

1º- Cinco partes: data, vocativo inicial,

corpo textual, fecho, assinatura;

2º- Trate o prefeito por: vocativo inicial

(Excelentíssimo Prefeito de Uberlândia) e

vocativo do texto (Vossa Excelência);

3º- No corpo textual, atente-se para as

seguintes partes: 1º § (apresentação

pessoal, exposição dos motivos,

reclamação e pedido básico); 2º e 3º §§

(argumentação com dados estatísticos,

exemplos de outras cidades, ideias de

cientistas, médicos e outras informações

para ajudar a comprovar sua ideia), 4º §

(reafirmação da reclamação e do pedido,

despedida mais formal e longa);



4º- Use uma máscara, ou seja, um lugar

social. Você pode se comportar como um

médico, um político (identifique o cargo),

um comerciante (identifique o setor);

5º- Assine como José ou Josefa;

4. O corpo textual deve ter o mínimo de 20

linhas;

5. Entrega: até 22/06.



Uberlândia, 16 de junho de 2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Uberlândia,

Sou um microempreendedor e vejo a situação de
saúde que temos enfrentando, aqui, no Brasil e no
mundo. Apesar de ser um profissional dependente do
comércio, gostaria de externar a Vossa Excelência
minha angústia e elaborar meus pedidos quanto à
situação dessa pandemia que estamos vivendo.

Muitos dizem que esse corona vírus é uma praga
divina, outras acham que se trata de invenção dos
chineses. Eu não sei o que dizer, Vossa Excelência,
porém só sei que nosso povo está sofrendo muito com
essa situação, especialmente aqueles que precisam
sobreviver e, para isso, é necessário trabalhar e gerar
dinheiro, o que é impossível nesta época.



Ainda que essa seja uma verdade, eu não estou
aqui para solicitar de Vossa Excelência que libere o
comércio geral. Pelo contrário, segundo dados da
Secretaria de Saúde do Município, os contaminados
pela covid-19 dobraram em 20 dias. Esse período é
justamente aquele em que o comércio foi aberto e as
pessoas começaram a congestionar o centro urbano.

Levando isso em consideração, sou obrigado a
concordar com as orientações de órgãos superiores
como a Organização Mundial de Saúde (OMS). Desse
modo, acredito que a única maneira de combatermos
essa pandemia é adotarmos um isolamento social mais
rígido. Diriam alguns que isso é um erro, porém não
vejo outra saída, logo espero que Vossa Excelência
reveja essa situação o mais rápido.

Respeitosamente,
José


