
 
 

 



 
 

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/
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01/03 a 07/03/2021 

 

Pandemia: O Brasil como ameaça a outros países 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Como está a imagem do Brasil no exterior? 
▪ Quais riscos oferecemos para nós mesmos? 
▪ Por quanto tempo ficaremos isolados do mundo? 

 

 

Autoridades e cientistas estrangeiros manifestam-se a respeito do descontrole da Covid-19 no 

Brasil e o repórter Camilo Rocha, do Portal NEXO, apresenta algumas declarações. Eles têm falado a 

respeito do crescimento da pandemia, das novas variantes e sobre as restrições e barreiras. 

 

 

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus afirmou 

estar "muito preocupado" com a situação da doença no país. “Se o Brasil não for sério, 

toda a América Latina será afetada. Seriedade é muito importante agora”. 

O neurocientista brasileiro e professor titular do departamento de neurobiologia da 

Universidade Duke, nos Estados Unidos, Miguel Nicolelis instou o mundo a “se pronunciar 

com veemência a respeito dos riscos que o Brasil representa para o combate à pandemia”. 

“Qual o sentido de se resolver a pandemia na Europa e nos EUA, se o Brasil continua a ser 

terreno fértil para o vírus?”.  

A epidemiologista Ethel Maciel, pós-doutora pela Universidade Johns Hopkins e 

professora da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) afirmou que: “O vírus 

sobrevive fazendo cópias dele mesmo, fazendo multiplicações. Quanto mais ele circular, 

mais chances a gente dá a ele de fazer essas cópias e, consequentemente, alguma 

mutação, que pode ser vantajosa para ele”. 
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A reportagem destacou, ainda, o caminho apresentado pelos especialistas para o Brasil 

conseguir reverter sua situação: uma campanha de vacinação rápida e abrangente – conforme afirma 

Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. 

Porém, até essa quinta-feira (4), menos de 4% da população brasileira estava vacinada. 

  

LISTA VERMELHA 

No total, 17 países não aceitam a entrada de pessoas ou voos que passaram pelo território 

brasileiro. A reportagem no NEXO aponta que o Brasil faz parte de uma “lista vermelha” de 33 países, 

que inclui África do Sul, Emirados Árabes Unidos e Venezuela, elaborada pelas autoridades britânicas. 

Viajantes vindos desses países precisam cumprir uma quarentena de duas semanas em hotéis no Reino 

Unido, pagando a estadia do próprio bolso. 

 

 

Questione-se: Considerando o ritmo da vacinação e o comportamento de grande parte 

da população, por quanto tempo o Brasil ficará isolado mundialmente? 

Opinião: “A situação sanitária do Brasil é muito preocupante, mas a população e os 

governos agem como se os números de casos de coronavírus estivessem em queda 

vertical. A avaliação é do infectologista Dalcy Albuquerque, membro da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. A consequência disso já se vê no número de mortes e 

internações, disse o especialista, e pode também levar ao aparecimento de novas 

mutações do vírus, devido à alta taxa de transmissão”. - Brasil pode ficar isolado 

mundialmente por causa de variantes da covid-19 (Notícias UOL). 

 

 

 

SAIBA MAIS: 

MIURA, Raquel. Brasil pode ficar isolado mundialmente por causa de variantes da covid-19. Notícias 

UOL, 07/03/2021. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/02/11/brasil-

pode-ficar-isolado-mundialmente-por-causa-de-possiveis-variantes-do-coronavirus.htm 

ROCHA, Camilo. O Brasil visto como ameaça por outros países na pandemia. Portal Nexo – Expresso, 

06/03/2021. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/03/06/O-Brasil-visto-

como-amea%C3%A7a-por-outros-pa%C3%ADses-na-pandemia.  

 

 

 

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/02/11/brasil-pode-ficar-isolado-mundialmente-por-causa-de-possiveis-variantes-do-coronavirus.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/02/11/brasil-pode-ficar-isolado-mundialmente-por-causa-de-possiveis-variantes-do-coronavirus.htm
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/03/06/O-Brasil-visto-como-amea%C3%A7a-por-outros-pa%C3%ADses-na-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/03/06/O-Brasil-visto-como-amea%C3%A7a-por-outros-pa%C3%ADses-na-pandemia
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01/03 a 07/03/2021 

 

Itens digitais, contanto que sejam únicos, podem ser vendidos. 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Quais os caminhos financeiros possíveis dentro do ambiente digital? 
▪ O que são produtos digitais vendáveis? 
▪ Como funciona a economia dos itens digitais raros? 

 

 

A novidade foi registrada na matéria de Guilherme Tagioroli para o caderno Tilt da UOL. O 

diretor-executivo e cofundador do Twitter, Jack Dorsey, colocou à venda, nessa sexta-feira (05/03) seu 

primeiro tuíte postado na rede social. 

 

Fonte: https://bityli.com/oC0NV.  

Tradução: "Estou criando minha conta Twttr". 

O tuíte acima recebeu diversas ofertas, a maior até agora chega a US$ 2 milhões (mais de R$ 

11 milhões) e a matéria destaca que esse é um sinal sobre o apetite por essas peças virtuais. 

  

Comercialização 

É feita por NFT (Non-fungible token, ou token não fungível). Tagioroli explica que um item 

fungível pode ser trocado por outro igual. Por exemplo, uma cédula de R$ 100 pode ser trocada por 

outra de mesmo valor. Portanto, um item não fungível é algo único, cujo valor não pode ser 

substituído por outro, como objetos raros e obras de arte.  

https://bityli.com/oC0NV


7 
 

Na prática, o NFT é uma espécie de contrato inteligente registrado em blockchain ("uma 

espécie de livro de registros virtual"). Assim, o dono da raridade oficializa que é dono do item e 

consegue vender o "direito" dele para outra pessoa.  

O tuíte de Dorsey foi oferecido no site "Valuables", uma plataforma de NFT específica para 

compra e venda de tuítes. "O criador de um tuíte decide se deseja emiti-lo no blockchain para criar 

uma versão autenticada exclusiva", explica o site de leilão de tweets. Comprar um tuíte significa 

adquirir "um certificado digital do tweet, único, porque foi assinado e verificado pelo criador", 

explica a empresa em sua página de perguntas e respostas. 

 

Outros bens digitais comercializáveis 

Além do tuíte, há outros bens digitais únicos sendo comercializados via NFT. A banda de 

rock King of Leons anunciou que venderá itens, como "Golden tickets", com experiências 

exclusivas para fãs da banda, como presença na primeira fileira nos shows que eles 

escolherem. 

Outros itens que estão sendo comercializados via NFT são sequências de vídeos de jogos 

de basquete. Um vídeo de dez segundos do astro da NBA Lebron James já foi vendido em 

fevereiro por US$ 208 mil no Top Shot para um grupo de investidores. 

 

A reportagem de Daniela Nascimento para o Money Times afirma que os NFTs não são novos. 

O lançamento do primeiro NFT foi em 2012, com a apresentação do Bitcoin 2.x. Agora, os NFTs estão 

sendo desenvolvidos em diversas indústrias - jogos, artes e colecionáveis, além da realidade virtual e 

aumentada, imóveis, venda de ingressos para eventos e licenciamento de marcas. 

 

Questione-se: Quais os caminhos financeiros possíveis dentro do ambiente digital? 

Opinião: “Entre agosto de 2019 e julho de 2020, o bioma amazônico perdeu 11.088 

quilômetros quadrados, o maior índice desde 2008”. - Investigação revela terras 

protegidas da Amazônia à venda no Facebook, BBC News. 

 

 

SAIBA MAIS: 

NASCIMENTO, Daniela. O que são tokens não fungíveis (NFTs) e por que estão fazendo tanto 

sucesso? Money Times, 02/10/2020. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/o-que-sao-

tokens-nao-fungiveis-nfts-e-por-que-estao-fazendo-tanto-sucesso/. 

TAGIAROLI, Guilherme. Fundador do Twitter coloca primeiro tuíte à venda via NFT; o que é 

isso? Tilt UOL, 07/02/2021. Disponível em: 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/03/07/fundador-do-twitter-coloca-

primeiro-tuite-a-venda-via-nft-o-que-e-isso.htm 
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