
 
 

 



 
 

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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08/02 a 14/02/2021 

 

Auxílio emergencial: novas parcelas e valores estão em negociação 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Quão o impacto da retirada do auxílio neste momento? 
▪ A retomada do auxílio, com valores menores, supre a atual necessidade? 
▪ Como a ritmo da vacinação impacta a economia? 

 

 

Após a extinção do auxílio emergencial de R$600, ocorrido em janeiro deste ano, o IBGE 

divulgou dados que apontaram para a desaceleração da retomada econômica. Segundo a reportagem 

de Garcia e Pamplona, da Folha de São Paulo, isso seria reflexo “[...] da redução do auxílio, da disparada 

da inflação de itens básicos e do aumento das contaminações pelo novo coronavírus, que reduzem a 

confiança do consumidor”.  

 

Ainda segundo a matéria, a economia do país dependerá do ritmo de vacinação contra 

a Covid-19. 

 

 O governo federal estuda uma nova rodada do auxílio emergencial com quatro parcelas de 

R$ 250, que podem, dependendo das negociações, ser um valor decrescente, que comece com R$ 250 

e depois passe para R$ 200. Na matéria de Ana Flor, para a G1, destaca-se que “[...] o novo auxílio deve 

ser pago à metade do número de beneficiados do anterior”. 

Outro projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados (Lei 5.514/20), quer prorrogar o 

auxílio até o dia 30 de junho de 2021, pago em até seis parcelas mensais de R$600 para os 

trabalhadores informais, segundo reportagem de Jheniffer Freitas para o Portal Terra Economia. 
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Questione-se: Qual o impacto da retirada ou diminuição do valor do auxílio na vida da 

população mais pobre de nosso país? 

Opinião: “O pagamento do auxílio emergencial foi desenvolvido com a finalidade de 

reduzir os impactos econômicos do novo coronavírus. Cerca de 10% dos brasileiros com a 

menor renda nacional tiveram os R$ 600 como fonte única para garantirem seus 

sustentos. Os dados mostram que, mais de 21 milhões de pessoas estão enquadradas 

nesse grupo.  [...] Para os inclusos nesse grupo, percebe-se então uma situação extrema 

de vulnerabilidade social, onde é preciso uma maior atuação do governo.  Isso mostra que 

há uma dependência da população mais pobre em relação ao benefício” – Reportagem: 

FGV divulga pesquisa com importância do auxílio emergencial durante a pandemia de 

Eduarda Andrade. 

   

 

SAIBA MAIS: 

ANDRADE, Eduarda. FGV divulga pesquisa com importância do auxílio emergencial durante a 

pandemia. Terra Economia, 2020. Disponível em: https://fdr.com.br/2020/08/19/fgv-divulga-

pesquisa-com-importancia-do-auxilio-emergencial-durante-pandemia/. 

FLOR, Ana. Governo federal estuda auxílio emergencial de R$ 250 por 4 meses. Portal G1, 2021. 

Disponível em: https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/02/12/governo-federal-

estuda-auxilio-emergencial-de-r-250-por-4-

meses.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1 

FREITAS, Jheniffer. Auxílio emergencial de R$600 pago até junho de 2021: conheça projeto para 

prorrogação. Terra Economia, 2021. Disponível em: https://fdr.com.br/2021/01/28/auxilio-

emergencial-de-r600-pago-ate-junho-de-2021-conheca-projeto-para-prorrogacao/.  

GARCIA, Diego; PAMPLONA, Nicola. Com auxílio menor, economia vira ano em ritmo mais lento e 

depende de vacinação. Portal Folha, 2021. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/com-auxilio-menor-economia-vira-ano-em-ritmo-

mais-lento-e-depende-de-

vacinacao.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/02/12/governo-federal-estuda-auxilio-emergencial-de-r-250-por-4-meses.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1
https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/02/12/governo-federal-estuda-auxilio-emergencial-de-r-250-por-4-meses.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1
https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/02/12/governo-federal-estuda-auxilio-emergencial-de-r-250-por-4-meses.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1
https://fdr.com.br/2021/01/28/auxilio-emergencial-de-r600-pago-ate-junho-de-2021-conheca-projeto-para-prorrogacao/
https://fdr.com.br/2021/01/28/auxilio-emergencial-de-r600-pago-ate-junho-de-2021-conheca-projeto-para-prorrogacao/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/com-auxilio-menor-economia-vira-ano-em-ritmo-mais-lento-e-depende-de-vacinacao.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/com-auxilio-menor-economia-vira-ano-em-ritmo-mais-lento-e-depende-de-vacinacao.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/com-auxilio-menor-economia-vira-ano-em-ritmo-mais-lento-e-depende-de-vacinacao.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
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08/02 a 14/02/2021 

 

Vacinas suspensas no RJ: novas doses de imunizantes ainda não chegaram 
 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Campanhas interrompidas perdem sua credibilidade? 

▪ De quem é a responsabilidade pelas remessas? 
▪ Quais as chances de vivenciarmos novos atrasos? 

 

 

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou na manhã desta segunda-feira 

(15) que vai suspender a imunização contra a Covid-19 por falta de vacinas na cidade.  

Segundo reportagem de Ivan Longo para a Revista Fórum, “[...] a imunização de idosos de 

84 anos nesta segunda será mantida, mas a partir desta terça-feira (16) a vacinação será 

paralisada até a chegada de novas doses do Instituto Butantan”. 

 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a previsão é que novas remessas 

do imunizante cheguem na semana que vem. Marcelo Lemos, para o UOL, afirmou que a 

aplicação da segunda dose está garantida. 
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Questione-se: Estamos vacinando as pessoas em tempo hábil? 

Opinião: “Os atrasos no Brasil são preocupantes porque se isso produzir mais gasto e 

estímulo fiscal, e há instantes sobre a renovação do auxílio emergencial, você pode ter um 

problema sério porque o Brasil não tem mais espaço para gasto fiscal”, afirmou Carlos 

Viana, ex-diretor das áreas de Política Econômica e Política Monetária do BC. 

 

 

 

SAIBA MAIS: 

LEMOS, Marcelo. Sem novas doses, Rio interrompe temporariamente vacinação contra a 

Covid-19. Notícias UOL, 2021. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-

noticias/redacao/2021/02/15/sem-novas-doses-rio-interrompe-temporariamente-vacinacao-

contra-a-covid-19.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social-

media&utm_content=geral&utm_campaign=noticias. 

LONGO, Ivan. Acabou a vacina: Eduardo Paes anuncia suspensão da imunização no Rio. Revista 

Fórum, 2021. Disponível em: https://revistaforum.com.br/noticias/acabou-a-vacina-eduardo-

paes-anuncia-suspensao-da-imunizacao-no-rio/. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/15/sem-novas-doses-rio-interrompe-temporariamente-vacinacao-contra-a-covid-19.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_content=geral&utm_campaign=noticias
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/15/sem-novas-doses-rio-interrompe-temporariamente-vacinacao-contra-a-covid-19.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_content=geral&utm_campaign=noticias
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/15/sem-novas-doses-rio-interrompe-temporariamente-vacinacao-contra-a-covid-19.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_content=geral&utm_campaign=noticias
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/15/sem-novas-doses-rio-interrompe-temporariamente-vacinacao-contra-a-covid-19.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_content=geral&utm_campaign=noticias
https://revistaforum.com.br/noticias/acabou-a-vacina-eduardo-paes-anuncia-suspensao-da-imunizacao-no-rio/
https://revistaforum.com.br/noticias/acabou-a-vacina-eduardo-paes-anuncia-suspensao-da-imunizacao-no-rio/
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08/02 a 14/02/2021 

 

A polêmica da volta às aulas: entre o acesso à educação e o medo do contágio 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Seria o ensino híbrido a melhor saída para o momento? 
▪ Aulas presenciais podem ser, em alguma medida, seguras? 
▪ Ensino remoto é acessível? 

 

 

As datas variam, mas em todo o país, as escolas públicas começam a retomar as atividades 

referentes ao ano letivo de 2021. Há redes que preferiram manter o ensino exclusivamente remoto; 

enquanto outras, defendem a retomada das atividades presenciais, mantendo, ainda, as aulas a 

distância.  

De acordo com a reportagem de Mariana Tokarnia e Heloísa Cristaldo para a Agência EBC, “[...] 

as redes públicas de educação de 15 estados retomam as atividades escolares neste mês de fevereiro: 

Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e 

Tocantins”. Sendo que o estado de Goiás foi o único que retornou em janeiro. 

 

Autonomia: As redes têm autonomia para fazer suas escolhas tanto do formato quanto 

do momento do retorno”, diz o presidente do Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (Consed), o secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo.  

 

 A reportagem destaca, ainda, que a perspectiva de volta neste ano é no modelo híbrido: 

Não vejo perspectiva de longo prazo para a gente ter um ensino remoto, ou seja, um 

discurso de que 2021 ficaremos com as escolas fechadas e ensino totalmente remoto até 

que haja vacina para todo mundo ou o fim da pandemia. A perspectiva é de volta, no 

modelo híbrido.  

 
“ 
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Acesso à educação: As escolas terão o desafio este ano de recuperar o que não foi aprendido 

pelos alunos em 2020, além de ensinar o conteúdo já previsto para este ano.  

De acordo com a análise de Flores e Ana (2020), o ensino remoto emergencial foi uma das 

opções [...], ainda que seja uma solução interessante para aproximar alunos e professores, o uso de 

plataformas virtuais e atividades escolares a distância coloca luz sobre a desigualdade de acesso a 

tecnologias de comunicação e informação – e pode aprofundar o abismo social da educação no Brasil. 

 

 Medo: É preciso que sejam garantidas condições minimamente adequadas para que 

possam retornar com segurança ao trabalho presencial. O retorno às atividades presenciais seja 

feito em diálogo com professores, funcionários, estudantes, familiares e toda a comunidade 

escolar. Todos os trabalhadores estarão vacinados? Haverá testagem em massa? E o 

rastreamento dos casos? Basta usar máscaras e higienizar as mãos? 

 

Questione-se: Manter as aulas somente do modo remoto, para garantir a segurança e a 

saúde de todos, garantirá o acesso igualitário à educação? 

Opinião: “[...] nem todo mundo tem equipamentos que possibilitam o acesso à internet. 

Em 2017, segundo dados do IBGE, 43,4% dos domicílios brasileiros possuíam 

computadores pessoais e 13,7% tablets. O percentual de telefones móveis, neste mesmo 

ano, estava presente em 93,2% dos domicílios (ao menos um por residência)”. (FLORES; 

ARNT, 2020). 

 

 

 

SAIBA MAIS: 

FLORES, Natália; ARNT, Ana. Desigualdade social e tecnologia: o ensino remoto serve para quem? Blog Covid-

19, Unicamp, 2020. Disponível em: https://www.blogs.unicamp.br/covid-19/desigualdade-social-e-tecnologia-

o-ensino-remoto-serve-para-quem/ 

TOKARNIA, Mariana; CRISTALDO, Heloísa. Redes públicas de ensino definem calendário e modelo de aulas em 

2021. Agência EBC, 2021. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-02/redes-

publicas-de-ensino-definem-calendario-e-modelo-de-aulas-em-2021 

https://www.blogs.unicamp.br/covid-19/desigualdade-social-e-tecnologia-o-ensino-remoto-serve-para-quem/
https://www.blogs.unicamp.br/covid-19/desigualdade-social-e-tecnologia-o-ensino-remoto-serve-para-quem/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-02/redes-publicas-de-ensino-definem-calendario-e-modelo-de-aulas-em-2021
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-02/redes-publicas-de-ensino-definem-calendario-e-modelo-de-aulas-em-2021
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