
 
 

 



 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Olá, estudante! 

 

Neste material você encontra uma seleção das notícias mais relevantes da semana, além da 

indicação de sites, artigos e portais para que você possa aprofundar seus estudos e desenvolver sua 

própria criticidade. 

 O objetivo do canal Letras Múltiplas é ser um espaço que facilite sua preparação para 

vestibulares, ENEM, provas de concursos públicos ou entrevistas de emprego.  

Nosso viés é educativo, por isso apresentamos informações, provenientes dos mais variados 

sites do Brasil e do mundo, sem a emissão da opinião da autora.  

O arquivo, disponibilizado de forma gratuita, está dividido nas pautas a seguir - variando 

conforme a semana: 

1. Comunicação e Tecnologia 
2. Cultura e Sociedade 
3. Economia 
4. Educação 
5. Meio Ambiente e Sustentabilidade 
6. Migração, Guerras e Conflitos 
7. Políticas Públicas 
8. Saúde  

No site www.letrasmultiplas.com.br você também encontra cursos de Português e de 

Redação, com certificado digital válido como horas complementares em Universidades. Acesse e 

conheça nosso portfólio de produtos e serviços. 

 

Bons estudos! 

 

 

 

http://www.letrasmultiplas.com.br/


 
 

 

 

Sumário 
 

Com cheias, dengue, Covid-19 e migrantes Acre vive situação de emergência ......................................4 

Políticas de privacidade e as restrições do WhatsApp .............................................................................7 

 



4 
 

 

15/02 a 21/02/2021 

 

Com cheias, dengue, Covid-19 e migrantes Acre vive situação de emergência 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Quais os impactos das crises humanitárias no dia a dia das pessoas? 
▪ Como fazer com que as medidas governamentais atinjam o longo prazo? 
▪ Quais as particularidades da região Norte que impactam nos problemas sofridos? 

 

 

Na última terça-feira (16) o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), decretou situação de 

emergência no estado devido às cheias, ao surto de dengue, à falta de leitos de UTI para pacientes 

com Covid-19 e à crise migratória na fronteira com o Peru. 

 

CHEIAS 

Mais de 130 mil pessoas já foram atingidas pelas cheias que afetaram a capital Rio Branco, e mais 

outras nove cidades do interior. As enchentes envolvem cinco rios (Acre, Juruá, Envira, Iaco, Purus) 

além de outros mananciais. “[...] os moradores estão sendo conduzidos a abrigos temporários, como 

escolas, igrejas e quadras desportivas” conforme afirma a reportagem da Gazeta do Povo. 

De acordo com o UOL, os moradores ainda sobre com o estrangulamento das estradas, o que pode 

gerar uma crise de abastecimento local – algumas cidades já estão sem atendimento bancário, pois as 

agências foram inundadas. 

 

 

SURTO DE DENGUE 

“A estimativa do governo estadual é de que a dengue seja responsável por 80% dos atendimentos 

nas unidades de pronto atendimento de Rio Branco, chegando a 8,6 mil casos suspeitos” - Daniel 

Mello- Repórter da Agência Brasil. 
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COVID-19 

O estado vive um crescimento no número de casos e internações no sistema público de saúde. 

“Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, o estado tem 54.743 casos, com 957 mortos”, é o 

que afirma a reportagem da UOL. 

 

 

CRISE MIGRATÓRIA 

O repórter Raimari Cardoso, para o portal AC 24 Horas, descreveu a situação migratória na região. 

Segundo a matéria, o governador Gladson Cameli foi a Assis Brasil, na fronteira com o Peru, para 

buscar soluções para a situação imposta pela concentração de estrangeiros na cidade. 

O grupo de imigrantes está acampado há vários dias na Ponte da Integração em busca de deixar o 

Brasil pela fronteira com o Peru, mas que estão sendo impedidos pelas autoridades do país andino em 

razão da pandemia. 

O governador se comprometeu a continuar prestando toda a assistência humanitária aos 

estrangeiros - alimentação, atendimentos de saúde, segurança aos imigrantes, além de ofertar 

fretamento de ônibus para transportar os que resolverem regressar para os estados brasileiros de 

onde saíram, pois o governo peruano está certo de que não abrirá a fronteira. 

 

 

Questione-se: Qual o impacto das crises humanitárias no dia a dia das pessoas? 

Opinião: “Guincho cobra R$ 40 para atravessar carros na BR-364” – AC 24 Horas.   
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ACRE vive "3ª Guerra Mundial" com enchente, covid e dengue, diz governador. UOL São Paulo, 
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15/02 a 21/02/2021 

 

Políticas de privacidade e as restrições do WhatsApp 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Somos reféns dos aplicativos populares? 
▪ Você se importa com seus dados e privacidade? 
▪ Existem alternativas acessíveis e populares ao WhatsApp? 

 

 

Lançado em 2009 o aplicativo de mensagens instantâneas WhasApp completa 12 anos 

agora em 2021 com mais de dois milhões de usuários em todo o mundo. Nesta semana, como 

afirma reportagem da G1, o app publicou explicações sobre o que irá acontecer com os usuários 

que não aceitaram a nova política de privacidade prevista para entrar em vigor em maio. 

 

 

Informe oficial*: 

▪ O envio e leitura de mensagens ficará totalmente restrito. 
▪ A conta não será apagada. 
▪ As pessoas ainda poderão concordar com os novos termos após a data de 

vigência. 
▪ A mudança na política de privacidade prevê o compartilhamento de novos 

dados com o Facebook. 
▪ Todas as mensagens – de texto, áudio, vídeo e imagens – são criptografadas 

de ponta a ponta, o que significa que somente o remetente e destinatário 
podem ver a mensagem.  

▪ A nova política de privacidade, porém, deixa de garantir a proteção da 
criptografia em conversas com contas comerciais, aquelas usadas por 
empresas. 

*Segundo a reportagem do G1. 
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Alternativas 

 

 A matéria Altieres Rohr, para o G1 Economia, apresenta um comparativo entre três aplicativos 

de mensagens: WhatsApp, Telegram e Signal. 

 

WhatsApp 

▪ Status/Stories,  
▪ videochamadas criptografadas com até 8 pessoas (50 por meio da integração com as Salas 

do Messenger),  
▪ recursos adicionais para contas comerciais (incluindo pagamentos, já disponíveis em 

algumas regiões). 
▪ Adota restrições ao encaminhamento de mensagens e ao tamanho dos grupos (256 

membros).  
▪ Não é possível usar o app em outros dispositivos sem que o telefone esteja ligado e 

conectado à internet. 
▪ É obrigatório divulgar o número de telefone para receber e enviar mensagens de outros 

usuários.  

Telegram 

▪ Grupos de até 200 mil membros,  
▪ Uso em qualquer dispositivo sem depender da internet no celular,  
▪ Envio e recebimento de mensagens sem divulgar o número do telefone, 
▪ Opções adicionais para controlar a exposição de dados (para que só algumas pessoas 

possam ver quando você está on-line, por exemplo), 
▪ Agendamento de envio de mensagens,  
▪ Busca de pessoas próximas para se comunicar (este recurso exige cuidado). 
▪ As conversas no Telegram não são criptografadas por padrão, sendo necessário ativá-la 

em conversas específicas por meio de "chats secretos".  

Signal 

▪ Foco total em privacidade e segurança,  
▪ Grupos privados e envio de mensagens com remetente oculto (apenas um dos 

participantes precisa divulgar o número para iniciar a conversa),  
▪ Controles para limites de armazenamento de dados. 
▪ As chamadas em grupo são limitadas a 5 participantes e grupos podem ter no máximo 

1.000 contatos.  
▪ O smartphone precisa estar sempre ligado e conectado para usar o Signal em outros 

dispositivos. 
▪ O código-fonte do Signal é totalmente aberto, o que maximiza a transparência e torna o 

serviço um dos preferidos para especialistas em segurança digital. 
▪ Não há recurso que mostre quando alguém está on-line, nem o último horário em que o 

app foi aberto.  
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Questione-se: Você está seguro com seus hábitos digirais? 

Opinião: “Apagar o histórico de navegação do seu computador ou smartphone não 

significa que as pesquisas realizadas, sites visitados e dados pessoais fornecidos sejam 

apagados também. Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento de softwares, estas 

informações podem ser monitoradas e repassadas para as empresas ou órgãos públicos. 

Ou seja, por meio da mineração de dados, é possível o acesso à “privacidade” dos 

usuários”. - Privacidade e redes sociais, Thomson Reuters. 
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