R E D A Ç Ã O
Leia os textos abaixo, que servem de subsídio para o desenvolvimento de sua redação.
Texto 1 (editado)
Projeto de Lei
Art. 1º Fica proibido o uso de nomes próprios, prenomes ou sobrenomes, nacionais ou estrangeiros, comuns à pessoa
humana em animais domésticos, silvestres ou exóticos.
[...]
Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator ao pagamento de multa ou prestação de serviços
comunitários, a ser estipulado pelo Poder Judiciário.
Justificação
Uma das atividades mais significantes no processo de geração de uma criança é a escolha do nome. Pais, familiares, amigos
e até especialistas buscam um nome que caracterize o indivíduo ou, pelo menos, pressuponha o futuro próspero do nascituro
[..]. Se não com este propósito, certamente para homenagear alguém que se tem em honra.
O nome é símbolo da personalidade humana. É uma necessidade estritamente humana e de nenhuma importância
ou utilidade psíquica e sequer social para o animal, por mais considerado que este seja.
Precisamos fomentar os elementos facilitadores das relações interpessoais em vez de ignorar os elementos que servem
apenas para escárnio e provocação entre os seres humanos. Assim creio que esta proposição evitará os constrangimentos e
os prejuízos psicológicos ocorridos nos desgastantes encontros entre homem e animal que compartilham o mesmo nome,
em especial às crianças em fase de construção de sua identidade e personalidade.

Texto 2
Deputado vira bicho com bicho com nome de gente
Um projeto de lei está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É da mais alta relevância para a
República. Quer proibir os donos de animais de batizarem os seus bichos de estimação com nome de gente. Assina o projeto
o deputado Pastor Reinaldo. Resumo da ópera: o Pastor Reinaldo quer desempregar o genial Louro José de Ana Maria
Braga. Quer que Lula troque o nome de sua cachorra, uma alegre e linda fox terrier chamada Michelle. E com certeza vão ter
de mexer na obra de Machado de Assis e mudar o nome de cachorro do filósofo Quincas Borba. Pastor não propõe
mudanças nos nomes das raças. Pastor Alemão, por exemplo, vai continuar chamado Pastor Alemão.
(IstoÉ, 1830, 3-11-2004, p. 20.)

PROPOSTA:
Redija um texto dirigido à revista ou ao deputado citados, no qual você externe seu ponto de vista sobre a
matéria tratada no projeto de lei.
INSTRUÇÕES:
1. Faça uso da modalidade escrita culta da língua portuguesa.
2. Ao desenvolver suas idéias, procure utilizar seus conhecimentos e suas experiências de modo crítico.
3. Exponha argumentos adequados para sustentar seu ponto de vista.
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