
Aula 15/04 – 7º ano

Noções elementares do resumo

Atividades das páginas 222 a 225

Livro: Português - linguagens



1ª Parte: técnica básica do resumo

Atividade 1

1. Ler o texto das páginas 222 e 23;

2. Resolver as questões 01 a 08 (P. 223 a 225) – Observação: não realizar a
questão 09

3. Essas atividades serão disponibilizadas no site no dia 20/04, porém já
devem ser feitas no CADERNO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS)



Atividade 2

1. Leia a notícia à frente e grife as informações mais importantes. Em
seguida, transcreva o texto resumido;

2. Em seu livro (p. 222 e 223 – Cereja), grife as palavras conforme a
orientação do professor;

3. A transcrição do texto resumido, será feita aqui na aula, logo não há a
necessidade de fazê-la no caderno.



'Lista suja' do trabalho escravo só será divulgada após 
determinação de ministro, prevê portaria

Antes, divulgação da lista estava a cargo de área técnica do Ministério do Trabalho. Em nota, 
ministério afirmou que portaria 'aprimora e dá segurança jurídica à atuação do Estado’.

Uma portaria publicada pelo governo nesta segunda-feira (16)

estabelece que a divulgação da chamada “lista suja", que reúne as empresas

e pessoas que usam trabalho escravo, passará a depender de uma

"determinação expressa do ministro do Trabalho".

A portaria anterior, de maio de 2016, não fazia menção à necessidade

de aprovação pelo ministro. Ela definia que a organização e a divulgação do

Cadastro ficaria "a cargo da Divisão de Fiscalização para Erradicação do

Trabalho Escravo (Detrae)".



De acordo com a nova portaria, assinada pelo ministro Ronaldo

Nogueira (Trabalho), "a organização do cadastro ficará a cargo da Secretaria

de Inspeção do Trabalho (SIT), cuja divulgação será realizada por

determinação expressa do Ministro do Trabalho".

Em nota, o Ministério do Trabalho afirmou que mudança promovida

pela portaria "aprimora e dá segurança jurídica à atuação do Estado

Brasileiro“.

A nova portaria também altera as regras para a inclusão de nomes de

pessoas e empresas na lista suja de trabalho escravo e os conceitos sobre o

que é trabalho forçado, degradante e trabalho em condição análoga à

escravidão.



MPT critica mudanças

O texto foi duramente criticado pelo Ministério Público do Trabalho

(MPT). O vice-coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de

Erradicação do Trabalho Escravo, Maurício Ferreira Brito, afirmou que as

mudanças "esvaziam a lista suja".

"A divulgação deixa de ser feita por critérios jurídicos e passa a ser feita

por critérios políticos do ministro do Trabalho", afirmou.

Brito também criticou outra mudança promovida pela portaria publicada

nesta segunda: a exigência de anexar um boletim de ocorrência policial ao

processo que pode levar à inclusão do empregador na lista suja.

Segundo ele, é mais burocracia para dificultar o combate ao trabalho

escravo.
Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/lista-suja-do-trabalho-escravo-so-sera-divulgada-apos-determinacao-de-ministro-

preve-portaria.ghtml

https://g1.globo.com/economia/noticia/lista-suja-do-trabalho-escravo-so-sera-divulgada-apos-determinacao-de-ministro-preve-portaria.ghtml


RESUMO FINAL

Portaria publicada pelo governo estabelece que a divulgação
da “lista suja” do trabalho escravo dependerá do Ministro do
Trabalho.

A portaria anterior definia que a divulgação do Cadastro
ficaria a cargo da Detrae.

O Ministério do Trabalho afirmou que a mudança aprimora e dá
segurança ao Estado Brasileiro

A nova portaria também altera as regras para a inclusão de
nomes na lista suja e os conceitos sobre o trabalho forçado análogo à
escravidão.

O texto foi criticado pelo Ministério Público do Trabalho.
Segundo ele, ‘é mais burocracia para dificultar o combate ao
trabalho escravo’.



Agora que você já é um perito
em resumo, pode resolver as
questões das páginas 223 e
224 – Questões 01 a 08 (NO
CADERNO).
Tudo bem? Até o próximo
encontro!


