
 
 

 



 
 

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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15/03 a 21/03/2021 

 

Uber institui salário-mínimo e benefícios a motoristas do Reino Unido 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Como a decisão londrina pode impactar as operações da empresa em outros países do mundo? 
▪ Os direitos trabalhistas conquistados podem impactar no preço final da corrida? 
▪ O pagamento deve ser feito por horas logadas ou horas de efetivo transporte? 

 

 

 

Mais de 70 mil motoristas do aplicativo Uber no Reino Unido serão recadastrados como 

“trabalhadores” (workers, em inglês). Até então, eles por se apresentar como um agente terceirizado 

de reservas, o aplicativo cadastrava seus motoristas eram autônomos ("self-employed", em inglês).  

A mudança, que acontece após derrota na justiça de uma batalha iniciada em 2016, impactará 

em várias questões econômicas não só no país, mas em diversos outros, nos quais existem diversas 

lutas judiciais semelhantes. 

No Reino Unido, quem se enquadra na categoria workers tem direito a salário-mínimo, férias, 

aposentadoria e plano de pensão. 

 

De acordo com a divulgação oficial, os motoristas do país receberão um piso salarial de 

14 libras por hora (com a exceção de Londres, onde será reajustado para 17 libras - cerca 

de R$ 70 por hora.) e férias remuneradas calculadas com base em 12,07% dos seus ganhos 

no aplicativo. Além do plano de pensão, está previsto também pagamentos contínuos em 

casos de lesões ou doença, a inclusão no plano de incentivo a adoção ao carro elétrico e 

a “liberdade de escolher se, quando e onde dirigir”. Pedro Strazza para o portal B9 – grifo 

meu. 
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 A reportagem da BBC News Brasil destaca que, no Brasil, em diversos casos, o Ministério 

Público do Trabalho e ex-motoristas entraram na Justiça para reivindicar vínculo empregatício dos 

profissionais - o que garantiria uma série de direitos previstos pela CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho) - mas que a Justiça brasileira tem, constantemente, negado essas demandas, inclusive o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

 

Em fevereiro de 2021, Ives Gandra Martins Filho, ministro da Corte, afirmou numa sessão 

do TST que essa relação de trabalho não configura vínculo ao garantir "autonomia ampla 

do motorista para escolher dia, horário e forma de trabalhar, podendo desligar o 

aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma 

vinculação a metas determinadas pela Uber". 

Na mesma sessão, Guilherme Caputo, outro ministro da corte, disse que a decisão 

britânica não deve influenciar mudanças no Brasil porque "é um sistema jurídico 

completamente diferente do nosso". – BBC News Brasil. 

 

 

Contradição no atendimento aos direitos trabalhistas 

Segundo informações do repórter Pedro Strazza para o B9, a empresa disse que os pagamentos 

só vão acontecer após começarem a aceitar viagens no aplicativo - ao invés de pagarem por hora desde 

o início do turno, o que contradiz a decisão da justiça. 

Os dois motoristas que venceram a empresa no processo, Yassen Aslam e James Farrar, 

declararam que esse é “um truque barato de relações públicas”, apontando que se eles trabalharem 

10 horas e só transportarem passageiros por 3, eles só serão pagos por essas 3 horas. 

 

Questione-se: Diante de tantos aplicativos voltados à economia compartilhadas, esta 

decisão seria o início do fim para o falso autônomo? 

Opinião: “Jamie Heywood, gerente-geral regional para o norte da Europa na empresa de 

transporte, disse: ‘O Uber é apenas uma parte de uma grande indústria de locação 

privada. Então esperamos que todos os outros operadores se juntem a nós na melhoria 

da qualidade do trabalho para esses importantes trabalhadores que são uma parte 

essencial de nossa vida cotidiana". – BBC News Brasil. 

 

SAIBA MAIS: 

REDAÇÃO. Uber com salário mínimo, férias e aposentadoria: a decisão que pode influenciar milhões 

de trabalhadores pelo mundo. BBC News – Brasil, 17/03/2021. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56427579. 

STRAZZA, Pedro. Após derrota na justiça, Uber institui salário mínimo e benefícios a motoristas do 

Reino Unido. B9, 17/03/2021. Disponível em: https://www.b9.com.br/140638/apos-derrota-na-

justica-uber-institui-salario-minimo-e-beneficios-a-motoristas-do-reino-unido/ 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56427579
https://www.b9.com.br/140638/apos-derrota-na-justica-uber-institui-salario-minimo-e-beneficios-a-motoristas-do-reino-unido/
https://www.b9.com.br/140638/apos-derrota-na-justica-uber-institui-salario-minimo-e-beneficios-a-motoristas-do-reino-unido/
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15/03 a 21/03/2021 

 

Twitch: entre banimentos e scores 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Quais as liberdades existentes em redes nichadas? 
▪ Quais as implicações de seu crescimento? 
▪ Patrocinadores buscam números ou comportamentos éticos? 

 

 

QUE PLATAFORMA É ESSA? 

 

O Twitch (ou Twitch.tv) é uma plataforma originalmente voltada para a transmissão de jogos 

em tempo real lançada em 2011 e comprada pela Amazon, em 2014. Por meio dele, é possível 

acompanhar partidas dos famosos Fortnite e League of Legends, jogos de menor alcance e também de 

clássicos. Além disso, desde 2019 a Twitch passou a dedicar-se ao universo musical. 

 Em 2020, por conta das altas procuras por lives no início da pandemia, o Twitch recebeu 

artistas que transmitiam shows e conversavam sobre temas em geral. A reportagem de Bruno Romani 

e Giovanna Wolf, de agosto de 2020 para o Estadão, revelava a tendência: o Twitch havia virado uma 

terceira via, desafiando o YouTube e o Instagram. 

 

Uma das artistas que apostou na plataforma foi a cantora Pitty, que usou o Twicht para 

fazer música e conversar sobre cultura, moda e carreira com seus fãs. 

O rapper Marcelo D2 decidiu produzir um novo álbum e mostrar todo o processo em 

tempo real pelo Twitch. Criolo, Fresno e a produtora de funk Kondzilla também aderiram 

ao serviço. 
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A empresa posiciona-se como “o lado B da história”, conforme afirma a reportagem do 

Estadão: “Não somos o show, somos o que acontece depois do show”. “As pessoas não vão entrar na 

Twitch procurando uma playlist de um artista, elas vão procurar o artista”.  

 

SISTEMA DE NOTAS 

 

Nesta semana o aplicativo virou notícia por conta de seu sistema de notas para seus 

influenciadores. Wagner Wakka, para o portal Canal Tech, conta que foi encontrado critérios de score 

no código-fonte do sistema, destinado a possíveis patrocinadores. 

 

O nome do sistema pode ser traduzido como “nota de segurança para marcas”. O 

resultado seria a soma de uma série de critérios que poderiam ajudar possíveis 

patrocinadores a entenderem os riscos de apoiar diferentes influenciadores da rede 

social. 

Há critérios contabilizados automaticamente (como número de vezes que a página foi 

banida, se as lives são direcionadas para público adulto), bem como outros dados 

adicionados manualmente por funcionários da empresa. Este último segmento inclui 

questões como relacionamento do influenciador com a Twitch e uma nota dada pelos 

próprios analistas da rede social. 

 

 

RESPOSTA AOS BANIMENTOS 

 

 Matheus Fiuza, para o TechTudo, revela que a Twitch TV já baniu cerca de 270 streamers 

parceiros diferentes em 2021, entre punições temporárias e permanentes. O número de punições 

surpreende e é ainda maior ao levar em conta que alguns parceiros foram banidos mais de uma vez.  

Os motivos dos banimentos variam por causas como violação de direitos autorais e polêmicas, 

como divulgação de nudez e conteúdos impróprios. 

 

Até o momento, o líder nesse quesito é o ucraniano Vladislav “KVYZEE” Kovalchuk, caster 

de DotA 2, com seis suspensões que variam de poucos minutos até alguns dias.  

Outro caso emblemático de 2021 é o do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. 

O político e empresário teve a sua conta na Twitch suspensa após a invasão ao Capitólio, 

em janeiro de 2021. Semanas depois o canal foi banido para sempre. 

O streamer Guy “Dr DisRespect” Beahm foi banido para sempre da Twitch TV, três meses 

depois de assinar um contrato milionário de US$ 20 milhões (cerca de R$ 114 milhões na 

cotação atual) com ela.  
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Questione-se: Em plataformas nichadas e menos conhecidas, a liberdade experimentada 

permite a veiculação de quaisquer práticas? 

Opinião: De acordo com um porta-voz da Unikrn, é natural que ocorra uma moderação 

maior conforme o número de streamers e de espectadores da Twitch crescer. 

 

 

SAIBA MAIS: 

 

FIUZA, Matheus. Twitch já baniu centenas de streamers parceiros em 2021; veja casos. 

TechTudo, 04/03/2021. Disponível em: 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2021/03/twitch-ja-baniu-centenas-de-streamers-

parceiros-em-2021-veja-casos-esports.ghtml. 

ROMANI, Bruno. Cultura gamer faz fãs na Twitch gerarem mais dinheiro', diz Lucas Silveira, 

da Fresno. Estado de São Paulo, 02/08/2020. Disponível em: 

https://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,os-nfts-poderao-valer-mais-do-que-

colecionaveis-fisicos-diz-investidor,70003653736. 

ROMANI, Bruno; WOLF, Giovanna. Na era das lives, Twitch vira terceira via e desafia YouTube 

e Instagram. Estadão, Caderno Link, 02/08/2020. Disponível em: 

https://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,na-era-das-lives-twitch-vira-terceira-via-e-

desafia-youtube-e-instagram,70003384229. 

WAKKA, Wagner. Twitch pode criar sistema de notas de influenciadores para marcas. Canal 
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