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Brumadinho: as últimas notícias sobre o rompimento de barragem da Vale
Número de mortes na tragédia chega a 166, mas buscas por 155 pessoas desaparecidas 

continuam
A tragédia provocada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho
(MG) ainda mobiliza uma intensa operação de buscas pelos desaparecidos. Balanço divulgado
em 14 de fevereiro pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil de Minas Gerais aponta que
foram encontrados 166 corpos (160 deles já identificados), mas 155 pessoas continuam
desaparecidas. A barragem 1 de rejeitos de minério de ferro da Mina do Feijão rompeu no
início da tarde do dia 25 de janeiro, uma sexta-feira, deixando um rastro de destruição e
mortes no município, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte e tem cerca de
36.000 habitantes. Além das mortes causadas, o tsunami de rejeitos de minério de ferro
soterrou casas, pousadas e sítios, atingiu o rio Paraopeba (um dos afluentes do rio São
Francisco), e provocou danos ambientais tão graves quanto os gerados pelo desastre de
Mariana (2015). Disponível em : https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/01/politica/1549044928_726130.html. Acesso em 14 de fevereiro de 2019.
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1. Qual o principal objetivo da notícia lida ?

2) Para ser classificado com NOTÍCIA, o texto deve responder a
algumas perguntas :

a)O quê ?

b) Onde ?
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c) Quando ?

d)Linguagem utilizada : informal, culta informal, culta formal, culta ?

e) Pessoa gramatical : pessoal ( 1ª pessoa do singular ) impessoal (3ª
pessoa do singular) ?
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01.No texto de Manuel Bandeira, o nome do bar, “vinte de novembro”,
ajuda a explicitar o caráter social do texto, já que pode ser considerado
uma referência ao dia da consciência negra no Brasil. Para chegarmos a
essa constatação, ativamos, principalmente, o nosso

a) conhecimento linguístico.
b) conhecimento textual.
c) conhecimento científico.
d) conhecimento enciclopédico.
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O que é notícia? 

Poema tirado de uma notícia de jornal

João Gostoso era carregador de feira livre e morava
no morro da Babilônia num barracão sem número.
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e
morreu afogado.
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