
 
 

 



 
 

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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22/03 a 28/03/2021 

 

O navio encalhado que revelou a importância do Canal de Suez para a economia mundial  

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ A importância do transporte marítimo de mercadorias e matérias-primas. 
▪ O impacto no abastecimento global diante do impedimento do trânsito. 
▪ As implicações econômicas decorrentes do acidente. 

 

 

 Na última terça-feira (23/03) o cargueiro Ever Given, da empresa japonesa Evergreen, 

encalhou no Canal de Suez, no Egito – que é uma das principais travessias marítimas do mundo para 

o transporte de mercadorias e matérias-primas.  

O navio gigante tem 400 metros de comprimento e 59 metros de largura, saiu da China e seguia 

viagem rumo ao porto de Rotterdam, na Holanda, quando enfrentou uma tempestade de areia e 

fortes rajadas de vento, dificultando a visibilidade e culminando no emperramento. 

A complexa operação de desbloqueio pode demorar até algumas semanas para ser finalizada 

e gera preocupação em todo o mundo, pois está bloqueando a passagem dos demais navios.  
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Niels Madsen, vice-presidente de produtos e operações da consultoria dinamarquesa Sea-

Intelligence, disse: "Se o Canal de Suez permanecer bloqueado por mais 3 ou 5 dias, isso começará a 

ter ramificações globais muito sérias". 

A BBC News Brasil lista algumas das razões que fazer esta ocorrência ser tão impactante: 

 

Inaugurada em 1869, por ele passa mais de 12% do comércio mundial. 

O Canal oferece aos navios de carga uma rota entre a Ásia, o Oriente Médio e a Europa 

sem ter que contornar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África – uma 

economia de quase 9 mil quilômetros. 

Quase 19 mil navios passam pelo canal a cada ano, transportando milhões de toneladas 

de mercadorias.  

Isso pode significar que o fornecimento de "basicamente tudo o que se vê nas lojas" pode 

ser "afetado".  

O Canal de Suez é particularmente importante como meio de transporte de petróleo e 

gás natural liquefeito, permitindo que remessas cheguem do Oriente Médio à Europa. 

5.163 petroleiros passaram pelo canal no ano passado, movimentando quase dois 

milhões de barris de petróleo por dia. 

 

 

Implicações econômicas do acidente 

A fila de navios que esperam para cruzar o canal no dia seguinte ao acidente (quarta-feira, dia 

24/103) já incluía mais de 40 navios de carga, transportando alimentos básicos, desde grãos e cereais 

até os chamados produtos "secos" como cimento, e 24 navios-tanque. 

A reportagem da BBC News Brasil apresenta dados que revelam que o valor diário dos 

contêineres que transitam pelo canal é de US$ 9,5 bilhões (mais de R$ 53 bilhões). 

Devido à sua importância e às incertezas geradas, os preços mundiais do petróleo subiram mais 

de 6% na quarta-feira após a suspensão do tráfego no canal. 

 

Na opinião de Salvatore R. Mercogliano, especialista em assuntos marítimos e professor 

de história da Universidade Campbell, da Carolina do Norte (EUA), o bloqueio pode ter 

"enormes ramificações para o comércio mundial. A cada dia que fecha o canal, os navios 

porta-contêineres e petroleiros não entregam alimentos, combustíveis e produtos 

manufaturados para a Europa e nenhuma mercadoria é exportada da Europa para o 

Extremo Oriente", analisa em conversa com a BBC. 
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Evento é visível do espaço 

 

A matéria de André Gonçalves para o TecMundo revela que o encalhamento do navio gigante 

e suas implicações podem ser vistas, inclusive, do espaço. As fotos foram registradas por 

diversos satélites nos últimos dias. 

Várias outras embarcações esperam a liberação da via: 

 

 

Empresa pede desculpas pelo engarrafamento 

Em comunicado, a Shoei Kisen Kaisha, dona do Ever Given, pediu desculpas pelo acidente que 

pode ter várias consequências para o comércio mundial.  

“Pedimos desculpas sinceras por causar tanta preocupação aos navios que tentam passar 

por ali”, escreveu a empresa.  

Ela também confirmou que o acidente não deixou feridos nem resultou em derramamento de 

óleo. 

 

 

Questione-se: Quão reféns nós somos de apenas um canal de navegação mundial? 

Opinião: “Esses tipos de incidentes são raros. Oo relatório da Allianz Global Corporate & 

Specialty revela que quase 19.000 navios atravessaram o canal em 2020 e que os 

incidentes de navegação são extremamente raros, com 75 incidentes na última década”. 

– Carta Capital. 

 

 

https://www.tecmundo.com.br/ciencia/212605-inpe-divulga-primeiras-fotos-feitas-satelite-brasileiro-confira.htm
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8 
 

 

22/03 a 28/03/2021 

 

Clubhouse: aplicativo falso coleta dados financeiros de usuários 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Como novidades amplamente desejadas podem se tornar um risco? 
▪ Quais ações de segurança digital podem ser tomadas pelos usuários? 
▪ Depois que se instala aplicativos maliciosos, o que pode ser feito para minimizar os danos? 

 

 

A reportagem de Wagner Wakka para o Canal Tech é incisiva: ainda não existe um aplicativo 

do Clubhouse para Android. Contudo, pessoas mal-intencionadas têm aproveitado a ‘febre’ do 

momento e divulgado um app falso que finge ser o programa para coletar credenciais das vítimas.  

André Fogaça para o Tecnoblog do IG informa que essa opção fraudulenta é capaz de roubar 

dados e credenciais do usuário em diversos apps e serviços que estejam instalados dentro do mesmo 

dispositivo. 

Este ataque foi descoberto e divulgado pelo pesquisador Lukas Stefanko, da empresa de 

segurança Eset. Segundo ele, o golpe permite ao criminoso acessar informações de 458 serviços 

online. 

 

A ação acontece por meio de um site que simula com bastante proximidade a página 

oficial do Clubhouse. A versão falsa usa o mesmo nome da original, mas com URL 

terminando com “.mobi” e não “.com”, como é na versão legítima. 

Ao clicar no ícone do Google Play, o app é baixado automaticamente para o smartphone 

do usuário. Este é outro sinal de que algo está errado, já que as empresas geralmente 

direcionam o usuário para a página da loja oficial de apps do Android e não oferecem um 

APK diretamente para instalação. 

 

Após a vítima abrir o arquivo, há a instalação de um tipo de trojan voltado a roubar as 

credenciais do usuário. O que este programa faz é criar uma tela em aplicativos abertos no celular com 
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visual idêntico ao do app. Quando a vítima coloca os dados, por exemplo, login e senha, na verdade, 

está informando tais credenciais ao criminoso. 

Rodrigo Loureiro, para a revista Exame, destaca que o site falso utiliza o mesmo endereço do 

original “joinclubhouse” com um ícone com o logo da Google Play, a loja de apps do Android e que 

permite iniciar o download. 

 

 

 

Segundo o cofundador da empresa, Paul Davison, o programa ainda vai demorar alguns meses 

para chegar ao serviço do Google. Portanto, é preciso esperar para não ter seus dados comprometidos. 

 

Caiu no golpe? 

O mais recomendado é formatar o smartphone e realizar a troca de todas as senhas 

utilizando um terminal seguro. Um dos sinais de que o smartphone pode estar infectado com o 

vírus é uma notificação que solicita a habilitação de serviços de acessibilidade. 
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Questione-se: Como podemos ter mais segurança em nossas ações digitais? 

Opinião: “O site é muito semelhante ao legítimo. Para ser franco, é uma cópia bem-feita 

do site legítimo do Clubhouse” comenta Stefanko. – Portal Exame. 
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