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REDAÇÃO

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija texto dissertativo-argumentativo de 25 a 30 linhas, em norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema A
DESASTRES AMBIENTAIS E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A SOCIDEDADE, apresentando proposta de
conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Texto I
Vários crimes contra a natureza são dolorosamente memoráveis. O primeiro a chamar atenção mundial foi a
destruição atômica em Hiroshima e Nagasáki, no Japão, que matou pelo menos 150 mil japoneses e deixou o
ambiente local radioativo por décadas. Outra tragédia nuclear, a explosão de um reator na usina de Chernobyl,
na Ucrânia, em 1986, tirou a vida de 10 mil pessoas e afetou milhares de quilômetros de florestas. Outras tristes
lembranças são os derramamentos de óleo no mar do Alasca, em 1989, e na costa espanhola, no ano passado.
Ou o vazamento de gases tóxicos em Bhopal, na Índia, em 1984, considerado o pior acidente químico da história.
Em nosso mosaico de desastres ecológicos, entraram fatos causados pelo homem que provocaram grande dano
à natureza em um curto espaço de tempo. “São catástrofes sérias por causa das perdas de vidas, mas são desastres
pontuais. As verdadeiras tragédias ambientais ocorrem durante décadas e destroem ecossistemas locais”, afirma
a naturalista Dejanira de Franceschi de Angelis, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio
Claro (SP). Exemplos disso são o avanço do buraco na camada de ozônio ou do efeito estufa, que podem
comprometer a vida no planeta. Ou ainda o desmatamento das florestas brasileiras. Nos 503 anos de colonização,
a Mata Atlântica perdeu 93% de sua cobertura original. Em um tempo bem menor - cerca de 30 anos - sumiram
20% da área da Amazônia e 80% do cerrado. “Esse último ecossistema deve levar milhões de anos para se
recompor”, diz o biólogo José Maria Cardoso da Silva, da ONG Conservation International.
Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/ quais-foram-os-maiores-desastres-ecologicos-do-mundo)

Texto II

Disponível em :
http://devehaveralgumlugar.blogspot.com/2015/11/sete-charges-sobre-o-desastre-em.html

Texto III

Vale, exemplo mundial de incompetência e descaso
Empresa repete erros que provocaram tragédia de Mariana a um custo humano e ambiental
altíssimo
“Todas as barragens da Vale estão em risco e podem se romper a qualquer momento. A empresa não quer gastar o dinheiro necessário
para recuperar o meio ambiente”. A afirmação é de um dos mais solicitados engenheiros ambientais do Brasil e que já prestou, por um
longo período, consultoria à Vale. Por questões óbvias, ele não quer se identificar. Não é preciso, porém, ser perito para acreditar na
veracidade desse testemunho. A repetição da tragédia demonstra que a empresa é, no mínimo, negligente.
MAIS INFORMAÇÕES
O maior desastre ambiental na área de mineração do mundo aconteceu no município de Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de
2015. Os responsáveis foram a empresa Samarco, controlada pela Vale, em sociedade com a anglo-australiana BHP Billiton. A
barragem que se rompeu provocou uma enxurrada de lama tóxica, que dizimou o distrito de Bento Rodrigues e deixou19 mortos, além
de devastar a bacia hidrográfica do Rio Doce, matar a vida aquática e acabar com o turismo e subsistência de milhares de pessoas.
A Vale conseguiu a façanha de destruir um rio, que nem a mineração na região, onde está localizada Ouro Preto, foi capaz ao longo de
300 anos de exploração do ouro. Pouco mais de três anos após o incidente, a Vale volta a matar. Repetiu o mesmo erro em outra
barragem, em Brumadinho, Minas Gerais. Desta vez, porém, o número de vidas sacrificadas foi muito maior. Nas primeiras 24 horas
foram confirmadas 34 mortes e centenas de pessoas desaparecidas.
Após a tragédia de Mariana, a Vale apoiou a criação da Fundação Renova, que se demonstrou pouco eficaz. As vítimas, que perderam
suas moradias e familiares dos mortos, não foram totalmente indenizadas. A lama tóxica (embora a empresa negue) continua no mesmo
lugar e o Rio Doce continua praticamente morto. Uma das líderes das comunidades ribeirinhas, Maria Auxiliadora de Fátima, diz que
foi preciso lutar muito para conseguir alguma reparação. “Se não tivéssemos batalhado, não receberíamos nada”. Ninguém foi preso e
punido como deveria.
Em qualquer país sério agentes públicos responsáveis e os executivos da empresa estariam presos. No mínimo a companhia já deveria
ter pago multas bilionárias, o que não ocorreu. Aqui os envolvidos posam como se uma tragédia anterior não tivesse ocorrido. Dão
entrevistas como se eles fossem também as vítimas do acidente. Ao invés de buscar soluções reais, a Vale aproveitou da tragédia para
lucrar. Usou a Renova para ganhar tempo com as autoridades, recusando-se a cumprir o acordo fechado com o Ministério Público
Estadual e levando a disputa para o lento caminho judicial.
O objetivo era deixar as ações da Samarco despencarem de valor para comprar a parte da sócia. Ironicamente, apesar do desastre ter
acontecido aqui no Brasil, a BHP Billiton está sofrendo consequências da duras leis ambientais em seus países de origem, Reino
Unido e Austrália. Com a Vale, porém, não foi o que aconteceu. Em matéria assinada por José Casado, veiculada em O Globo, o
jornalista informa que a Vale concluiu a compra da parte da sócia estrangeira, mas as empresas não confirmaram o negócio. A Samarco
continua fechada, o que facilita para a Vale não pagar indenizações e valorizar sua produção em Carajás.
Disponível:
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/27/opinion/1548547908_087976.html

TEXTO IV
"Esse desastre exige que seja assumida responsabilidade pelo o que deveria ser investigado como um crime. O Brasil deveria ter
implementado medidas para prevenir colapsos de barragens mortais e catastróficas após o desastre da Samarco de 2015", disse
Tuncak, em referência à tragédia de Mariana.
Segundo o relator da ONU, as autoridades brasileiras deveriam ter aumentado o controle ambiental, mas foram "completamente pelo
contrário", ignorando alertas da ONU e desrespeitaram os direitos humanos dos trabalhadores e moradores da comunidade local.
"Os esforços contínuos no Brasil para enfraquecer as proteções para comunidades e trabalhadores que lidam com substâncias e
resíduos perigosos mostram um desrespeito insensível pelos direitos das comunidades e dos trabalhadores na linha de frente", disse o
especialista.

PROPOSTA UVA
Guadalupe del Río asserva “Se a espécie humana quer se manter no planeta, todos nós – do campo e das cidades – temos
que aprender a aproveitar os recursos naturais de maneira inteligente” Elabore um texto dissertativo defendendo
sua opinião sobre esse assunto, partindo do pensamento da ambientalista.

