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TEXTO I
Uma rede social não tem limites geográficos. E existe a facilidade relacionada ao
tempo, não é necessário que a informação chegue em tempo real.
A educação em saúde, através da mídia, deve permitir o poder às pessoas, para que elas
mesmas possam tomar suas próprias decisões em relação ao seu meio e a sua situação
de saúde e doença. Considerando que a saúde não é necessariamente e somente a
ausência de doença e que envolve o bem-estar em várias dimensões, na fisiológica,
psíquica, social, espiritual, cultural, econômica, ambiental; o alcance da saúde se dará
somente num processo contínuo de educação. A educação deve ser considerada como o
compartilhar de ideias, experiências e conhecimentos de uma maneira política e criadora
que desperte o senso crítico e questionamentos, influenciando na formação de opiniões.
É o ato em que se deve levar em conta as diferenças culturais, sociais e de gênero,
permitindo que homens e mulheres sejam conhecidos como seres humanos que fazem
parte da história e não somente como espectadores.
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TEXTO II
Médicos Sem Fronteiras (MSF) é uma organização humanitária internacional que leva
cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias. Também é missão
de MSF chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelos pacientes atendidos em
seus projetos.
Os Voluntários Virtuais MSF, generosamente, ajudam a organização a dar cada vez
mais visibilidade aos seus projetos e aos contextos com os quais atua. São pessoas que
contribuem para que informações sobre as necessidades humanitárias de populações
negligenciadas cheguem cada vez mais longe.
Na semana do Dia do Médico, a organização humanitária internacional Médicos Sem
Fronteiras (MSF) lançou uma nova campanha de engajamento online no Facebook: “O
Poder do Curtir”. A iniciativa tem como objetivo aumentar a visibilidade das crises
humanitárias em curso nos mais de 65 países onde a organização trabalha.
Ao acessar a página no Facebook, um vídeo mostra o que significa o “poder do curtir”
para MSF. De acordo com a organização, “Só no Facebook, 1 bilhão de pessoas são
responsáveis por mais de 800 milhões de atualizações diárias. Em meio a tanta
informação, muita coisa importante acaba se perdendo. O curtir tem o poder de destacar
aquilo que realmente importa. Ele é uma lente de aumento capaz de tornar um conteúdo
visível e fazê-lo chegar até as pessoas”.
https://www.msf.org.br/voluntario-virtual/

TEXTO III
O CVV – Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo em 1962, é uma
associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal em 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as
pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Os mais de um milhão de
atendimentos anuais são realizados por 2.200 voluntários em 18 estados mais o Distrito
Federal, pelo telefone 141 (24 horas), pessoalmente (nos 72 postos de atendimento) ou
pelo site www.cvv.org.br via chat, VoIP (Skype) e e-mail.
É associado ao Befrienders Worldwide (www.befrienders.org), entidade que congrega
as instituições congêneres de todo o mundo e foi reconhecido pelo Ministério da Saúde
como a melhor iniciativa não governamental de prevenção ao suicídio no Brasil.
https://pt.wikipedia.org/wiki/CentrodeValorizacaodaVida

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Reflita sobre o conteúdo dos fragmentos I, II e III, relacionando-os com fatos cotidianos
do seu conhecimento e, a seguir, construa um texto dissertativo–argumentativo
discorrendo sobre os desafios e perspectivas do uso de mídias sociais digitais como
importante ferramenta para a expressão de solidariedade, considerando que o
voluntariado na internet tem ajudado milhões de pessoas a adquirirem saúde, cujo
conceito ultrapassa o bem-estar físico, e exige apenas um computador e boa
vontade.

