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O Curso Mandando Bem tem por objetivo otimizar a escrita. A partir dessa 

promessa, somos especializados em redação para os mais variados objetivos, 

o que faz com que sejamos aptos para ajudar os nosso alunos em qualquer 

nível de ensino que estejam: começando pelo Ensino Fundamental; passando 

pelo Ensino Médio; preparando para o Pré-Vestibular; e aprimorando para os 

Concursos. Ou seja, primamos pelos aprendizado e pela parceria do início ao 

fim da sua jornada. 

 

Juntos. Até o banho de lama! 

 

Seja muito bem-vindo. 

Equipe MB 
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PRIMAVERA ÁRABE (2011) 

Em 2011 começou a Primavera Árabe, uma onda de protestos e revoltas que 

ocorreu em países do Oriente Médio e do Norte da África, como Egito, Tunísia, Líbia, 

Síria, Iêmen e Barein. A população lutava por melhores condições de vida em meio a 

uma profunda crise econômica e governos ditatoriais. 
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11 DE SETEMBRO DE 2001 

Os ataques terroristas de 11 de setembro completam 20 anos em 2021. Liderados 

por Osama Bin Laden, membros da Al-Qaeda jogaram dois aviões contra as Torres 

Gêmeas, nos Estados Unidos, matando milhares de pessoas.  

No mesmo dia, outros dois aviões foram disparados contra o Pentágono e a Casa 

Branca, pois o objetivo era atacar grandes símbolos de poder em forma de protesto 

contra a presença do país na Arábia Saudita, o apoio norte-americano a Israel e as 

sanções contra o Iraque.  
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FIM DA GUERRA DO GOLFO (1991) 

Em 1990, o Iraque, liderado por Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. Por ser uma 

região estratégica e detentora de boa parte das reservas de petróleo do mundo, o 

conflito acabou tomando proporções internacionais. Os Estados Unidos lideraram 

mais de 30 países em um ataque contra o Iraque. A Guerra chegou ao fim em 1991, 

quando as tropas iraquianas deixaram o Kuwait. 

3 

FIM DA GUERRA FRIA E DA UNIÃO SOVIÉTICA (1991) 

Há 30 anos, ocorreu a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) e, automaticamente, o fim da Guerra Fria. O conflito se deu entre as duas 

maiores potências da época, Estados Unidos e URSS, que divergiam política e 

ideologicamente.  

Ao longo do conflito, o regime socialista enfraqueceu e fatores como a queda do 

Muro de Berlim, uma intensa crise econômica e movimentos populares no Leste 

Europeu acabaram levando à desintegração do bloco. 
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ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA NA MAURITÂNIA (1981) 

Dá para imaginar que há 40 anos a escravidão ainda era permitida num país? Pois 

é o caso da Mauritânia, o último país do mundo a abolir a escravatura. Apesar de ter 

abolido a escravidão em 1981, o governo da Mauritânia só considerou a escravidão 

ilegal em 2007. Infelizmente, mesmo ilegal, a escravidão ainda é uma prática comum 

nesse país do continente Africano. 
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ACIDENTE NUCLEAR DE CHERNOBYL (1986) 

Há exatos 35 anos, a humanidade presenciou um dos maiores acidentes 

nucleares da história na Usina V. I. Lenin, localizada a poucos quilômetros da cidade 

de Chernobyl, na extinta União Soviética (URSS). Na madrugada do dia 26 de abril 

de 1986, após uma falha no sistema de segurança, um dos reatores da usina acabou 

sobrecarregado, desencadeando um incêndio que durou dias, deixando o núcleo do 

reator exposto e liberando material radioativo na atmosfera. Dois dias depois, as 

partículas de radiação já haviam sido detectadas na Suécia. 
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ATENTADO CONTRA RONALD REAGAN (1981) 

Em 30 de março de 1981, Ronald Reagan ocupava há dois meses o cargo de 

presidente dos Estados Unidos quando foi vítima de um atentado a tiros durante 

encontro com sindicalistas num hotel em Washington. Imediatamente depois dos 

primeiros tiros, os seguranças jogaram o presidente no chão para protegê-lo. Logo 

após o atentado, emissoras de rádio e televisão americanas anunciavam que Reagan 

havia sobrevivido.   
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CRIMINALIZAÇÃO DO RACISMO NO BRASIL (1951) 

A Lei Afonso Arinos foi a primeira norma contra o racismo no Brasil. O Congresso 

Brasileiro em 3 de julho de 1951, aprovou a  Lei 1.390, que tornava contravenção 

penal a discriminação racial. A discriminação por raça ou cor. E que ficou conhecida 

pelo nome de seu autor, o deputado federal pela UDN, Afonso Arinos de Melo 

Franco. Segundo notícias, a motivação para elaborar a lei veio depois de um caso de 

discriminação envolvendo a bailarina afro-americana Katherine Dunham que foi 

impedida, em razão da sua cor, de se hospedar em um hotel em São Paulo. O caso 

não teve tanta notoriedade no Brasil, mas repercutiu negativamente no exterior. 
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ESTREIA DE “TEMPOS MODERNOS” (1936) 

Em 5 de fevereiro de 1936, Charlie Chaplin lançou "Tempos Modernos" em pré-

estreia nos EUA. Ele dirigiu o filme e interpretou o papel principal. Na Alemanha e na 

Itália, a película "de tendência comunista" foi proibida. 

Na comédia Tempos Modernos, o autor, diretor e ator Charles Spencer Chaplin 

parodiava as facetas nefastas da crise econômica mundial e da nova fase da 

industrialização. Gente lutando contra máquinas, a exploração, a necessidade 

extrema. No centro da história, alguém tenta sobreviver aos difíceis tempos: um 

vagabundo, com chapéu-coco, bigode, sapatos enormes e bengala. Devido a seus 

filmes de humor sofisticado, Charlie Chaplin pode ser considerado ainda hoje o 

comediante mais famoso de todos os tempos do cinema.  
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FIM DA LIGA DAS NAÇÕES (1946) 

No dia 18 de abril de 1946, foi dissolvida formalmente a Liga (ou Sociedade) das 

Nações. Surgida em consequência dos horrores da Primeira Guerra Mundial, na 

prática ela deixara de existir alguns anos antes. A Liga (ou Sociedade) das Nações 

surgiu em consequência dos horrores da Primeira Guerra Mundial e foi a primeira 

tentativa de consolidar uma organização universal para a paz. Acreditava-se que 

futuros conflitos só poderiam ser impedidos se fosse criada uma instituição 

internacional permanente, encarregada de negociar e garantir a paz. 
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PRIMEIRO HOMEM NO POLO SUL (1911) 

A 14 de dezembro de 1911, o norueguês Roald Amundsen e quatro colegas foram 

os primeiros a chegar ao Polo Sul, vencendo a corrida contra o britânico Robert 

Scott, que só chegou um mês depois e morreu no caminho de volta. 

A corrida da primeira expedição ao Polo Sul começou em junho de 1910, quando 

Robert Scott deixou a Inglaterra no navio Terra Nova em direção ao Hemisfério Sul. 

Dois meses depois, o norueguês Roald Amundsen partia com o mesmo objetivo, já 

que não havia conseguido ser o primeiro a chegar ao Polo Norte. Frustrado, ele 

ouvira em 6 de abril de 1909 a notícia de que Robert Edwin Peary havia completado 

a façanha antes dele e decidiu concentrar seus esforços na conquista do Polo Sul. 
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SUSPENSÃO DA BATALHA MAIS SANGRENTA (1916) 

Em 15 de dezembro de 1916, depois de quase dez meses de batalha, os militares 

alemães suspenderam a grande ofensiva de Verdun, cujo número de mortos é 

estimado em mais de 600 mil. Quando, em meados de dezembro de 1916, as 

detonações de granadas e canhões cessaram no campo de batalha de Verdun, no 

nordeste da França, chegavam ao fim 300 dias e noites de luta entre alemães e 

franceses. 
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PRIMEIRO VÔO DO 14-BIS (1906) 

Em 2021, completa-se 115 anos do primeiro voo do avião 14-bis, criado pelo 

inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Inicialmente, o avião se tratava de um 

modelo de aeroplano unido a um balão de número 14. Após vários ajustes e testes, 

Santos Dumont conseguiu fazer o aeroplano levantar voo sem ajuda do balão. A 

façanha aconteceu na França, diante da Comissão Oficial do Aeroclube da França, e 

outras milhares de pessoas, onde o 14-bis conseguiu percorrer 60 metros em sete 

segundos, a dois metros de altura. 
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REVOLUÇÃO MEXICANA (1911) 

Em plena Revolução Mexicana, há 110 anos, o presidente mexicano Portirio Días 

foi deposto e exilado, encerrando uma ditadura de mais de 30 anos. Iniciada no ano 

anterior, a revolução foi liderada por Francisco Madero, que conseguiu rebelar a 

população e subir ao poder. Entretanto, os conflitos estavam longe de acabar. O 

liberal de governo de Madero não cumpriu com sua promessa de realizar uma 

reforma agrária, o que levou ao desavenças com outros revolucionários. 
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PRIMEIRA VOLTA AO MUNDO (1521) 

Há exatos 500 anos, se conclui a primeira volta ao mundo, idealizada e 

comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães. Partindo da Espanha, 

o objetivo inicial de Fernão era de chegar à atual Indonésia, onde se encontravam 

preciosas especiarias.  Mas, o navegador decidiu chegar ao seu destino por uma rota 

oposta e não convencional, cruzando o oceano Atlântico e as Américas, onde ficou 

tempos procurando uma passagem para um oceano ainda desconhecido, batizado 

por ele como Pacífico. Devido às péssimas condições das viagens marítimas da 

época, aos erros cartográficos e a diversos outros obstáculos, apenas 18 dos 250 

homens concluíram a volta ao mundo. O próprio Fernão não sobreviveu para 

comemorar o grande feito, pois foi morto durante conflito com nativos das Ilhas 

Filipinas. 
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COROAÇAO DE DOM PEDRO II (1841) 

Com apenas 15 anos de idade, Dom Pedro ll foi coroado imperador do Brasil. Seu 

pai, Dom Pedro I havia abdicado ao trono em 1831, quando ele tinha apenas cinco 

anos. Após o chamado Golpe da Maioridade, ele assumiu, dando início ao Segundo 

Reinado – e último. 
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www.cursomandandobem.com 

www.facebook.com/cursomandandobem 

Unidade CURITIBA (Batel ou Boa Vista) 

CURSO DE REDAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PRÉ-

VESTIBULAR E CONCURSOS 
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