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A guerra de preços de petróleo desencadeada
pelo embate entre Arábia Saudita e Rússia levou
os preços do petróleo aos maiores tombos desde
a Guerra do Golfo, em janeiro de 1991.
O contrato do petróleo Brent (referência global)
para maio fechou em queda de 24,09%, cotado a
US$ 34,36 por barril, e o petróleo tipo WTI
(referência do mercado americano) para abril
recuou 24,58%, a US$ 31,13 por barril.
A derrocada teve início após um impasse na
reunião da Opep (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo), que é um cartel que
reúne diversos países que discutem para
coordenar o nível de oferta de petróleo que será
levado aos mercados.
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https://valorinveste.globo.com/mercados/interna
cional-e-
commodities/noticia/2020/03/09/entenda-a-
nova-crise-do-petroleo-e-veja-ate-onde-pode-ir-
a-disputa-entre-arabia-saudita-e-russia.ghtml
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https://www.terra.com.br/noticias/mundo/russia-
e-turquia-acertam-cessar-fogo-na-regiao-siria-
de-
idlib,f6e14e675cd67a7dadd7b6b0883af8f5nmeit
ii2.html

O ex-ministro de Jair Bolsonaro e pré-candidato a
prefeito do Rio, Gustavo Bebianno, morreu na
manhã deste sábado (14) em Teresópolis, Região
Serrana doRio,apósuminfarto.
Bebianno, de 56 anos, estava em seu sítio, com
seu filho. Ele passou mal e sofreu uma queda.
Morreu logo após ser levado a um hospital. A
morte foi confirmada pelo amigo e presidente
estadual doPSDB,PauloMarinho.
"A cidade do Rio perdeu um candidato que iria
enriquecer o debate eleitoral, e eu perdi um
irmão", afirmou Marinho.
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 Governo Bolsonaro

 Campanha eleitoral

TEM RELAÇÃO COM

SUGESTÃO DE LEITURA

 O homem de confiança de Bolsonaro que virou
ministro e pivô de crise no governo: quem era
Gustavo Bebianno

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51892083
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https://g1.globo.com/pop-
arte/noticia/2020/03/11/condenado-por-estupro-
harvey-weinstein-chega-ao-tribunal-para-receber-
sentenca.ghtml

Harvey Weinstein, ex-produtor de Hollywood
de 67 anos, foi condenado a 23 anos de prisão,
no caso em que era acusado por estupro e
agressão sexual.
A sentença foi dada na corte penal estadual de
Manhattan e é o desfecho de um julgamento
emblemático para o #MeToo, após um
veredicto histórico em 24 de fevereiro que
levou à primeira vitória na Justiça deste
movimento contra assédio e agressão sexual.
Horas depois de deixar o local, o estuprador foi
levado a um hospital por sentir dores no peito,
segundo o site do canal NBC New York. Ele já
tinha sido internado depois da condenação, e
chegou a passar por cirurgia cardíaca.
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 Abuso de poder

 Hollyhood

TEM RELAÇÃO COM

SUGESTÃO DE LEITURA

 Você sabe o que é o movimento #Me Too?
https://veja.abril.com.br/videos/veja-explica/voce-sabe-o-que-e-o-movimento-
metoo-veja-explica/
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https://super.abril.com.br/saude/oms-declara-
pandemia-do-coronavirus-mas-o-que-isso-
significa/

A Organização Mundial da Saúde declarou, nesta
quarta-feira (11), estado de pandemia do novo
coronavírus. Segundo o órgão, o número de casos,
mortes e países afetados só deve aumentar. Mais
de 100 países já são afetados pelo vírus – incluindo
oBrasil, com98casos confirmados.
O nome “pandemia” assusta, mas não muda nada
na realidade da proliferação do vírus. Ela é usada
quandouma doença não se restringeapenasa uma
região específica, mas sim por todo o globo.
Inicialmente, o vírus estava apenas na China, mas
se espalhou rápido assim que saiu da região.
Metade dos países infectados pelo coronavírus
apresentou seuprimeiro caso nosúltimos 10dias.
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 Saúde

 Crise mundial
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 As grandes epidemias ao longo da história

https://super.abril.com.br/saude/as-grandes-epidemias-ao-longo-da-historia/
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A revolução será feminista ou não será. Nunca
como agora os grupos que lutam pela
igualdade entre homens e mulheres na
América Latina se colocaram tão a serviço
dessa frase que é cantada em manifestações
em todo o mundo. As feministas estão se
fazendo notar para os Governos do México,
Chile, Argentina, às vezes com a ajuda dos
próprios líderes desses países, cuja inépcia
inflou nos últimos meses a raiva e o ativismo.
Por fim, a pressão nas ruas, já às portas dos
palácios presidenciais, os está obrigando a
retificar suas palavras e dar novo rumo às suas
políticas.

Feminismo finca raízes na política da América Latina

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-
08/feminismo-finca-raizes-na-politica-da-america-
latina.html

Semana 10 a 16 de Março de 2020

Feminismo finca raízes na política da América Latina

 Lenço Verde

 Maré chilena
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 América Latina é a região mais letal para as
mulheres

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/24/actualidad/1543075049_751281.html
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ALTERNATIVA - A

O crédito de carbono é a moeda utilizada no mercado de carbono. Nesse
mercado, empresas que possuem um nível de emissão muito alto e poucas
opções para a redução podem comprar créditos de carbono para compensar
suas emissões. Assim, elas indiretamente ajudam a manutenção do projeto de
redução e, além de equilibrar o nível de emissões de gases gee na atmosfera,
contribuem para o desenvolvimento sustentável de comunidades pobre.

RESPOSTA DO DESAFIO ANTERIOR
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