
 
 

 



 
 

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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22/02 a 28/02/2021 

 

O toque recolher e sua efetividade 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Quais são as medidas de restrição existentes? 
▪ Como elas funcionaram em outros países do mundo? 
▪ Qual a real efetividade do toque de recolher? 

 

 

AS RESTRIÇÕES NO BRASIL 

 

O toque de recolher tem sido adotado em diversos estados e municípios brasileiros com o objetivo 

de reduzir os casos de infecção pelo novo coronavírus. Com esta medida, as pessoas são obrigadas a 

ficar em casa em determinados períodos do dia. Segundo Estêvão Bertoni, do Portal NEXO, o toque 

de recolher é uma medida que costuma ser usada em situações de desordem social ou desastres 

naturais. 

A reportagem do UOL destaca que a Bahia, por exemplo, adotou a restrição após a Vigilância 

Epidemiológica do estado ter confirmado a transmissão comunitária da variante do coronavírus 

detectada no Reino Unido e a circulação da mesma linhagem do SARS-CoV-2 presente em Manaus. O 

estado conta com, desde o início da pandemia, mais de 640 mil casos. 

Essa semana foi a mais letal da pandemia em 2021. Informações de Carolina Figueiredo e Julyanne 

Jucá e Mariana Catacci, da CNN, retratam que foram 1.541 mortes registradas somente na última 

quinta-feira (26). A matéria ressalta, ainda, que há oito estados sob toque de recolher: Paraná, Mato 

Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Amazonas e Rio Grande do Norte impuseram restrições 

noturnas de circulação de pessoas para frear o avanço da Covid-19.   

O Distrito Federal, por sua vez, decretou lockdown nesta sexta (26), ainda segundo a reportagem 

da CNN. Lá estão suspensas todas as atividades comerciais e industriais por 14 dias. 
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EFETIVIDADE EM CHEQUE 

 

A reportagem de Estêvão Bertoni, do Portal NEXO, apresenta alguns estudos sobre como as 

medidas de restrição comportaram-se em outros países: 

 

França 

Num estudo publicado em novembro, pesquisadores franceses disseram que a medida 

reduziu a aceleração da pandemia, mas os efeitos mais fortes foram sentidos apenas 

entre as pessoas com 60 anos ou mais. Para os grupos de menor idade, apenas o 

lockdown teve impacto. 

“Nossa interpretação é que, provavelmente, devido ao toque de recolher, houve muito 

menos interações entre os grupos de idosos em bares e restaurantes”, afirmou. 

 

Reino Unido 

No Reino Unido, o toque de recolher foi adotado em setembro de 2020. Bares foram 

obrigados a fechar às 22h, mas, um mês depois, os casos de covid-19 continuaram 

crescendo. A situação forçou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a decretar um 

novo lockdown, que fechou todo o comércio não essencial e só permitiu que a população 

deixasse suas casas com justificativas. 

[...] problema do Reino Unido pode ter sido que as pessoas aproveitaram as brechas na 

estratégia para viver suas vidas 

 

 

Questione-se: Para além das medidas restritivas, as pessoas ainda estão dispostas a 

colaborar por meio de ações particulares? 

Opinião: “Chegamos neste triste momento onde (sic) temos uma média de mil mortes 

diárias pela Covid-19 e isso não pode ser encarado como novo normal. Se fazem 

necessárias ações coordenadas para evitar aglomerações”. disse Villela – Pesquisador da 

Fiocruz para a matéria “Restrição noturna ajuda, mas sozinha não resolve, diz pesquisador 

da Fiocruz” da CNN. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://bityli.com/KQlqL 

https://bityli.com/KQlqL
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22/02 a 28/02/2021 

 

Terras protegidas da Amazônia estão à venda na internet? 

 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Quais os limites das redes sociais? 
▪ Como preservar nossas riquezas naturais? 
▪ Quais os impactos dessas vendas ilegais? 

 

 

Uma investigação da BBC encontrou dezenas de anúncios no Facebook no quais vendedores 

negociam pedaços da floresta Amazônia ou de áreas recém-desmatadas, que eles não possuem, por 

valores que chegam à casa dos milhões de reais. 

Segundo João Fellet, enviado da BBC News Brasil a Rondônia, há áreas à venda até mesmo 

dentro de unidades de conservação e de terras indígenas. É proibido vender áreas que sejam parte 

de terras indígenas ou unidades de conservação, pois são áreas de domínio público que se destinam 

exclusivamente a populações tradicionais. 

A investigação deu origem ao documentário Amazônia à venda: o mercado ilegal de áreas 

protegidas no Facebook, que foi ao ar nesta sexta-feira (26/02) no canal da BBC News Brasil no 

YouTube. 

 

O documentário mostra que o mercado ilegal de terras na Amazônia está aquecido com 

a perspectiva de que o Congresso anistie invasões recentes e permita que invasores 

obtenham os títulos das áreas. 

Atualmente, só áreas públicas desmatadas até 2014 são passíveis de regularização, mas 

a bancada ruralista e o governo federal articulam um Projeto de Lei que prorrogaria o 

prazo. 

 

 

O uso do Facebook, uma plataforma pública, para a venda de áreas de floresta revela 

ainda a sensação de impunidade expressa pelos entrevistados na investigação. De acordo com 



8 
 

a reportagem investigativa, o alcance irrestrito dos anúncios na plataforma ameaça agravar o 

desmatamento na Amazônia.  

 

Questione-se: Quais os impactos de práticas ilegais serem disseminadas mundialmente 

por meio de redes sociais? 

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. 
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