ATIVIDADE
Na Carta de solicitação, abaixo, os operadores argumentativos estão incorretos.
Leia-a e, com base nas relações de sentido adequadas, substitua os operadores
em negrito por operadores adequados, colando os adequados sobre os
inadequados (veja a Tabela de recorte na página seguinte). Para auxiliar nesta
tarefa, utilize a tabela de referência na próxima página, na qual há uma lista de
operadores argumentativos e seu respectivo efeito de sentido.

Sr. prefeito Duarte Nogueira, desde o início do ano já ocorreram seis assaltos à
mão armada nas Unidades de Saúde de Ribeirão Preto, colocando em risco,
ENTRETANTO, os servidores municipais POIS a população.
Protocolamos na prefeitura nossa solicitação a fim de que o sr. adote as
medidas necessárias TODAVIA seja possível dar mais segurança aos servidores
QUANDO aos munícipes, PORTANTO, até o momento, sequer recebemos sua
resposta.
Por isso, nós, médicos municipais, resolvemos escrever esta carta aberta LOGO
você se sensibilize sobre esta grave situação, sobre a dificuldade de trabalhar
nestas condições de risco, CONTUDO a qualquer momento algo de trágico pode
ocorrer.
Como prefeito desta cidade, o sr. tem a responsabilidade legal de tomar
medidas imediatas E
 MBORA se resolva este problema de segurança pública.
Não queremos ser obrigados a fazer novas paralisações no intuito de chamar
sua devida atenção aos fatos. PORQUE, mediante a isto, solicitamos que o sr.
adote imediatamente as medidas cabíveis.
A categoria médica pede:
1 – Presença imediata da Polícia Militar ou da Guarda Civil Municipal em todas as
unidades de saúde vinculadas à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
2 – Implantação de melhorias na estrutura física das Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) POIS arredores, como manutenção, UMA VEZ QUE implantar iluminação
nos estacionamentos das unidades AINDA QUE quarteirões vizinhos; podas de
árvores; conserto de janelas, portas PORQUANTO grades das unidades;
CONFORME implantação de sistema de monitoramento por câmeras.

3 – Que seja apresentado um cronograma para a implantação de protocolo de
orientação aos servidores da saúde quanto ao controle de fluxo para entrada
nas unidades.
Desde já, agradecemos.
Médicos servidores municipais de Ribeirão Preto – 10/2/2017
http://portalfmb.org.br/2017/02/14/em-ribeirao-preto-medicos-divulgam-carta-a
berta-ao-prefeito-por-seguranca-nos-locais-de-trabalho/

Tabela de referência de efeitos de sentido
Operador argumentativo

Efeito de sentido

entretanto, todavia, contudo, porém

Adversidade

pois, uma vez que, porque,
porquanto

explicação

logo, portanto, assim

conclusão

conforme

conformidade

Embora, ainda que

Concessão

E, além de

Adição

Para que, a fim de que

Finalidade

Tabela de recorte para substituição dos operadores inadequados do texto
E

A FIM DE QUE

E

ALÉM DE

ASSIM

PARA QUE

E

PARA QUE

E

POIS

E

PORÉM

E

PORTANTO

