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EDITORIAL

Gabriel Barbosa é 
jornalista

CANCELE O 
CANCELAMENTO

a internet surgiu no 
Brasil em 1988, por uma 
iniciativa de professores 
universitários paulista-
nos e fluminenses. De lá 
para cá, muitos avanços 
ocorreram com a chega-
da da nova tecnologia, 
pessoas conseguiram 
empregos, renda, e fama, 
através das mídias di-
gitais. No entanto, nem 
tudo "são flores". a inter-
net também deu voz para 
aqueles que procuravam 
um lugar para emitir ata-

PORTAL GIRO LTDA
CNPJ: 28.044.644/0001-09

ques pessoais e maldo-
sos contra terceiros. 

Principalmente via 
Twitter, nasceu um fe-
nômeno que foi popula-
rizado como a "Cultura 
do Cancelamento", onde 
uma pessoa por sim-
plesmente não concor-
dar com a outra, se une 
virtualmente com um 
grupo que tem pensa-
mentos semelhantes e 
"cancela", humilha, hos-
tiliza e cria uma imagem 
negativa daquele que 

discorda. Esta prática 
tornou-se comum em 
um ambiente onde mui-
tos se acham donos da 
verdade e pós-doutores 
em todos os temas que 
regem o debate público, 
sem terem lido e estu-
dado de fato o assunto 
para emitir uma opi-
nião sobre ele. Baseado 
nisso, o primeiro que 
confronta seus ideiais, 
muitas vezes facilmente 
refutáveis, é cancelado e 
passa a se tornar a pior 
pessoa do mundo.

a cultura do can-
celamento rompe com 
um dos pilares funda-

mentais da democracia, 
a liberdade de expres-
são, assegurada no ar-
tigo 5º da Constituição 
Federal. Evidentemente 
que quando a opinião 
de determinada pes-
soa se caracteriza cri-
me e profere ódio con-
tra determinado grupo, 
ela deve ser combatida, 
entretanto o extremo 
radicalismo misturado 
com uma imaturidade 
completa por parte dos 
usuários da internet, faz 
com que apenas por você 
discordar da pessoa, 
ainda que apresentando 
argumentos técnicos e 

embasados, a sua repu-
tação social esteja em 
perigo.

um fenômeno que 
também pode ser ana-
lisado neste contexto, é 
que em inúmeras opor-
tunidades, os cancela-
dores de plantão pos-
suem contas fakes e em 
sua vida pessoal não 
agem da mesma manei-
ra que na internet, afinal, 
por trás de um PC ou 
Smartphone você pode 
simplesmente criar a sua 
bolha , bloquear aqueles 
que tem pensamentos 
diferentes e se isolar das 
diferenças, criando uma 

realidade paralela e qua-
se que fictícia, completa-
mente diferente da vida 
real. o jornalista trabalha 
com realismo, fatos e 
verdades e é importante 
que todos os profissio-
nais da área cancelem o 
cancelamento, para que 
sua liberdade de traba-
lho não seja manipulada.

 * Por Felipe Teixeira
    Repórter do giro

O estelionato é um crime 
ardiloso, que se vale da boa-
-fé ou ignorância das pessoas. 
Nos últimos anos, até mesmo 
por causa da crise do país e do 
elevado desemprego, muitas 
pessoas caem em golpes que 
prometem "empréstimos", ou 
"dinheiro fácil/ rendimentos", 
e ainda temos a figura do es-
telionatário que obtêm dados 
e informações para prejudicar 
financeiramente o próximo. 
Esse número só tem crescido.

E pior: a migração dos cri-
minosos que praticam outros 
tipos de crime, como furto ou 
roubo para o estelionato, tem 
aumentado. A medida em que 

O ESTELIONATO E A IMPUNIDADE
o criminoso percebe que existe 
uma relativa impunidade em 
relação a esse tipo de crime, 
porque se arriscar?

É um crime de difícil solu-
ção como já mostrava o gráfico 
referente ao período de 2012 e 
2013 no Rio de Janeiro. Mas 
era uma obrigação do poder 
público investigar e chegar no 
criminoso infrator. Sempre foi 
um crime de ação penal pública 
incondicionada. Ou seja, inde-
pendente da vontade da vítima 
e independente de conhecer 
quem e quando praticou o cri-
me, a ação deveria ser investi-
gada até seu desfecho.

Infelizmente, prevejo cada 
vez mais crimes desse tipo, 
cada vez mais elaborados, e 

com a impunidade praticamen-
te garantida.

Espero que o assunto ga-
nhe a devida atenção e que a 
sociedade civil como um todo 
reaja contra esse problema, que 
exime o poder público de inves-
tigar esses pavorosos crimes 
que atormentam a população.

Hoje decidi acordar 
leve
levar nas mãos só 
amor
ainda que em tempo 
breve 
Porque vive quem se 
atreve
a encarar tamanha 
dor.

andar pra frente com 
fé 
Mirar para o horizonte 
Na esquina do não sei 
onde
Sorrindo pra quem 
quiser

E enviar um abraço
Com jeitinho de 
mormaço 
Só posso saber se fizer. 

Eu aposto em 
gentileza 
Quem pode me 
contestar?
Nadar contra a 
correnteza 

É mérito de quem 
tentar
Tudo começa em nós 
mesmos 
Eu escolho no amor 
apostar!

*Catarina Maul 
é produtora e 

gestora cultural, 
escritora, editora 
da Bem Cultural.

Seja amor 

Intensa  * Por Catarina Maul
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a Câmara Municipal 
aprovou em segunda vota-
ção, na tarde do dia 23 de 
novembro, um Projeto de 
lei de autoria do vereador 
Eduardo do Blog, que insti-
tui no Calendário Oficial de 
Eventos da Cidade, o mês 
de Conscientização Con-
tra a violência obstétrica. 
o texto da lei prevê ações 
conjuntas entre os poderes 
Executivo e legislativo, 
empresas privadas, enti-
dades da sociedade civil, 
associações e pessoas 
físicas com o intuito de 
divulgar e conscientizar 
acerca da questão, que 
atinge milhares de gestan-
tes e puérperas.

a gestação e o parto 
são momentos marcantes 
na vida de uma mulher 
porém, para um grande 
número delas, o sonho da 
maternidade termina de 
forma traumática por conta 
de negligências, maus tra-
tos físicos e psicológicos, 
desrespeito à privacidade 
e à liberdade de escolha, 
além de procedimentos 
desnecessários e obsole-
tos, que podem inclusive 
causar danos irreversíveis 
à gestante. 

Cada vez mais comum, 
a violência obstétrica ain-
da é considerada como 
violência contra a mulher, 
uma vez que atinge a digni-
dade e fere os direitos das 
mesmas a um acompa-
nhamento e atendimento 
humanizado nas insti-
tuições hospitalares. Em 
alguns países a questão já 
foi tipificada como crime 
na legislação.

Câmara aprova projeto que 
cria o mês de conscientização 
contra a violência obstétrica

“Procedimentos não 
justificados podem ge-
rar consequências graves 
na saúde da mulher e do 
bebê, como mutilações, 
hemorragias e depressão 
pós-parto, sem falar nos 
danos psicológicos. Toda 
gestante tem direito a um 
atendimento digno, que 
respeite suas escolhas 
pessoais e sua privacida-
de. Esperamos com essa 
lei, fomentar essa discus-
são na sociedade e tra-
zer mais conscientização 
sobre o assunto”, disse o 
vereador Eduardo do Blog.

o projeto segue agora 
para o Executivo Municipal.

Sobre o assunto
Conceito em formação 

na sociedade, a violên-
cia obstétrica não possui 
legislação específica no 
Brasil. É importante lem-
brar que o termo não se 
refere apenas ao trabalho 
de profissionais de saú-
de, mas também a falhas 
estruturais de hospitais, 
clínicas, e do sistema de 
saúde como um todo. Por 
abranger uma vasta gama 
de situações, não é possí-
vel mensurar com precisão 
o número de vítimas.

Nova variante preocupa e ameaça 
festividades de Carnaval e Réveillon

Por Enzo Gabriel

Embora os números 
de casos e mortes da 
pandemia de Covid-19 
venham diminuindo no 
Brasil, a chegada da va-
riante Ômicron começa 
a causar preocupação 
no país. Prefeituras de, 
ao menos, 14 capitais 
brasileiras anunciaram 
o cancelamento total 
ou parcial das festas de 
réveillon por conta da 
doença.

Rec i fe ,  Sa lvador, 
Fortaleza, Porto alegre, 
Campo grande, Florianó-
polis, João Pessoa, Pal-
mas, São luís, Brasília, 
aracaju, vitória, Belém e 
Cuiabá não terão festas 
na virada de ano. Dentre 
estas, Florianópolis e 
Recife devem ter queima 
de fogos, mas os shows 
foram cancelados.

Rio De Janeiro, São 
Paulo, Manaus, Porto 
velho e Maceió ainda 
planejam fazer o evento. 
Belo Horizonte e Curitiba 

não realizam programa-
ção especial para a data.

Ainda não há defini-
ção se haverá o evento 
em Teresina, Natal, Ma-
capá, Rio Branco, goiânia 
e Boa vista.

além das festivida-
des de réveillon, a Co-
vid-19 também preocupa 
cidades que planejavam 

o carnaval de 2022. Capi-
tais como Belém e Cuiabá 
já anunciaram que não 
terão programação para 
o feriado no próximo ano. 
No Rio de Janeiro, as 
duas festas seguem na 
programação, mas, se-
gundo o prefeito Eduardo 
Paes, isso pode ser revis-
to, a depender do controle 

da pandemia.
Em Petrópolis, a co-

memoração da chegada 
de um novo ano não é 
tradição, por isso, não 
deve mesmo acontecer. 
Já o carnaval, tem seus 
blocos e festas locais e 
deve voltar a ocorrer caso 
a Covid-19 não volte a 
avançar no município.

Richard Stoltzenburg

Em 2020,  foi  re-
gistrado um aumento 
de 40% no número de 
mulheres que se torna-
ram empreendedoras. 
No entanto, apesar do 
crescimento, ainda há 
alguns desafios, prin-
cipalmente durante a 
pandemia. De acordo 
com o levantamento 
feito pelo Sebrae, as 
mulheres com filhos 
foram as mais impacta-
das no período. Juliana 
avila, co-fundadora da 
MarketingChef, é mais 
um desses casos. além 
de empreendedora, é 
mãe do Bento e retrata 
como é a rotina de tra-

balho e a importância 
de uma rede de apoio: 
“Diria que não é fun-
ção pra qualquer um! 
você aprender a mexer 
com dinheiro, pessoas 
e situações que em 
nenhuma escola vão te 
ensinar.  você precisa 
administrar e ser mui-
tas "áreas" ao mesmo 
tempo. Principalmente 
quando não possui mui-
tos recursos no início e 
uma rede de apoio”. 

Durante o período 
da maternidade, a si-
tuação era ainda mais 
complicada. “Foi o pe-
ríodo mais desafiador 
para mim. Era como se 
eu estivesse pilotando 
um carro e precisasse 

abastecer com ele em 
movimento. Na época, o 
meu envolvimento com 
a empresa era ainda 
grande, e alinhar traba-
lho com a rotina de um 
bebê foi bem estres-
sante. Eu não queria 
parar de trabalhar, mas 
também queria ser uma 
supermãe com o meu fi-
lho. Foi difícil entender e 
amadurecer essa fase”, 
relatou. 

além das dificul-
dades como dona de 
casa e empreendedora, 
as mulheres ainda en-
contram outros pontos 
que geram ainda mais 
apreensão no dia a dia. 
Dentre eles estão: pre-
conceito, problemas re-

lacionados a autocon-
fiança e a jornada dupla.  
Juliana comenta e ava-
lia o empreendedoris-
mo no Brasil: “apesar 
de estarmos ganhando 
espaço, ainda temos 
muito a desenvolver. 
ainda vivemos em uma 
sociedade patriarcal e 
dentro disso há muito o 
que desconstruir”. 

Mesmo com tantas 
adversidades, o levan-
tamento realizado pela 
global Entrepreneur-
ship Monitor, feito em 
49 países, apontou que 
o Brasil ficou na séti-
ma posição no número 
de mulheres na frente 
de empreendimentos 
iniciais.

Empreendedorismo feminino: 
Crescimento em meio às adversidades

DivulgaçãoDivulgação
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n TERESÓPOLIS

n TRÊS RIOS

o processo administra-
tivo n° 3.494/2021 deverá 
ser o divisor de águas de 
toda a história de areal. Nele, 
a Câmara Municipal aprovou 
na última semana, com 4 
emendas, a desapropriação 
de grande parte do Parque 
industrial da cidade. Estive 
com o Presidente da Câmara 
de areal, Samuel Sanseveri-
no que me confessou estar 
esperançoso. Segundo ele, 
a Câmara fez as emendas 
necessárias que renderam 
ao município uma econo-
mia de aproximadamente 1 
milhão de reais. 

Há duas semanas, re-
cebi no meu programa “Bom 
Dia, areal,” veiculado na 
Rádio Sucesso FM 87,7 os 

empresários João Carlos 
e giovani ughetto, que nos 
apresentaram o projeto en-
caminhado ao município e 
imediatamente aceito pelo 
Poder Executivo. Segundo os 
empresários isso dará início 
à instalação de empresas no 
local de forma imediata, pois 
todos os lotes estão legali-
zados, individualizados, com 
possibilidade de forneci-
mento de água, esgotamento 
sanitário, energia elétrica e 
outros serviços. 

importante frisar que o 
prefeito gutinho Bernardes 

possui em mãos 11 cartas de 
intenção de empresas aber-
tas a se instalar no Parque 
industrial, o que pode gerar, 
de início, geração de empre-
gos na construção civil, além 
de outros indiretos. Segundo 
esse cadastro prévio de em-
presas, há aproximadamente 
1.500 empregos diretos que 
poderão ser gerados, confor-
me já anunciado pela Prefei-
tura. Em suma, poderemos 
encerrar uma das principais 
queixas dos arealenses que 
é a ausência de oportunida-
des de emprego na cidade. 

além disso a economia local 
será aquecida, comércio 
e prestadores de serviços 
poderão ampliar suas ati-
vidades, acarretando em 
novos empregos.

 outro setor que pode-
rá crescer é o imobiliário, 
com a necessidade de no-
vas habitações, de hotéis 
e pousadas, alavancadas 
também pelos olhos atentos 
daqueles que hoje vislum-
bram conhecer as novas 
vinícolas recém instaladas 
na cidade. Por fim, e não 
menos importante, todas 
essas novas empresas e 
empreendimentos irão gerar 
mais recolhimento de iSS e 
iCMS, além de iPTu e outros 
tributos, aumentando de 
forma positiva o orçamento 
municipal. Novos tempos 
surgirão em areal e eu acre-
dito num futuro melhor para 
todos nós! Fabiano Quixa-
ba, advogado, Radialista e 
Comunicador.

 
* Fabiano Quixaba, 

Advogado, Radialista e 
Comunicador.

Falando de Areal * Por Fabiano Quixaba

Divulgação

Parque Industrial: geração de 
empregos e economia aquecida

Por Enzo Gabriel

o bairro São Sebas-
tião, em areal, recebeu 
o Programa limpa Rio, 
que realizou a limpeza da 
estação de tratamento de 
água no local. Segundo 
os registros, a limpeza, 
que não era realizada 
há sete anos, quadri-
plicou a barragem da 
estação, quadriplicando 
a barragem da estação, 

gerando uma melhoria 
no sistema que abastece 
os bairros Centro, Delícia, 
gaby, São Sebastião e 
vila adelaide.

a ação de limpeza 
e desassoreamento faz 
parte do programa lim-
pa Rio, uma parceria da 
Prefeitura de areal com o 
governo do Estado do Rio 
de Janeiro e o instituto 
Estadual do ambiente 
(iNEa). 

os animais da Cia 
de operações com Cães 
da guarda Municipal de 
Teresópolis participa-
ram do torneio de Faro e 
Proteção da Marinha do 
Brasil no fim de novem-
bro. o evento foi realiza-
do no Batalhão do Corpo 
de Fuzileiros Navais, na 
ilha das Flores, em São 
gonçalo (RJ) e contou 
com 10 equipes partici-
pantes, todas da área da 
segurança pública.

um show de coman-
do e obediência foi de-
monstrado pelo pastor 
holandês DJ, que levou o 
4º lugar na prova de faro 

Por Enzo Gabriel

o Centro Especiali-
zado de atendimento à 
Mulher (CEaM) de Três 
Rios passou a funcionar 
24 horas  em regime 
de plantão sobreaviso 
através do telefone (24) 
99940-7008.

o CEaM é um es-
paço de acolhimento 
com acompanhamento 
psicológico, social e 
jurídico. os encami-
nhamentos são feitos 
aos serviços de rede 
e, em casos extremos, 
ao abrigamento. o es-
paço tem o objetivo de 
promover a ruptura da 
situação de violência e 
a construção da cidada-
nia por meio de ações 
globais e atendimento 

Centro Especializado de Atendimento 
à Mulher passa a funcionar 24 horas 

interdisciplinar.
o centro oferece 

atendimento psicoló-
gico, social e jurídico 

para as mulheres que 
procuram os serviços. 
o CEaM Três Rios fica 
aberto para atendimento 

presencial das 8 às 17h 
e fica localizado na Rua 
Doutor vasconcelos, 87, 
no centro da cidade.

n AREAL

Estação de tratamento 
de água do bairro 

São Sebastião recebe 
programa Limpa Rio

Cães da equipe K9 da 
Guarda Civil de Teresópolis 

ganham medalhas em 
torneio realizado pela 

Marinha do Brasil

n TERESÓPOLIS

e pelo pastor alemão Ka-
lash, o campeão da prova 
de proteção, competindo 
com outros nove animais. 
além do subcomandante 
da gCM de Teresópolis, 
gil Welligton, outros sete 
integrantes da corpo-
ração participaram do 
evento.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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DA SÉRIE “ABERRAÇÕES ADMINISTRAVAS” 
a instalação de estacionamento rotativo em área de ciclo 

faixa não é apenas uma falha de gestão, mas uma falta de 
sensibilidade e respeito à vida. Afinal, é justo expôr pessoas 
ao perigo? 

PASSANDO DA HORA 
Existem várias Notícias de Fato e ações, no Ministério Públi-

co e na Justiça, pedindo uma solução para o caos no transporte 
público em Petrópolis. os vereadores Yuri Moura (PSol), gilda 
Beatriz (PSD) e Eduardo do Blog (Republicanos), são os cam-
peões em mobilização nas redes sociais e denúncias. Mas será 
que a Prefeitura, através da CPTrans, não pode fazer mais nada 
para garantir todas as linhas nas ruas? Tudo voltou ao normal. 

GOOOOOOL... 
E para não dizer que nós, “giromaniacos” somos só críticas, 

o prefeito Hingo Hammes, assinou junto do diretor-presidente da 
CPTrans, luciano Moreira, a regulamentação da lei Barulho Zero. 
Agora os agentes públicos terão mais segurança para fiscalizar 
as motos que estão em situação irregular. vão ter trabalho! 

OUTRA BOLA DENTRO!
após mais de três anos a conclusão do muro de con-

tenção na margem do Rio Piabanha, no trecho da Rua 
Coronel Duarte da Silveira - Bingen, na altura do número 
700 - próximo à antiga Fagam, foi concluída pela gestão 
do interino Hingo Hammes. ufa! 

AOS 45... 
E já há quem diga que o julgamento final da novela eleitoral de Petrópolis ocorrerá aos 45 do 

segundo tempo. ou seja, será um presentão da Natal, uma Prefeitura com R$ 1,2 Bi de orçamen-
to. a dúvida será o feliz contemplado, o interino, que criou a maior aliança da história para ser 
eleito, abraçando todos os candidatos de peso político, exceto Bomtempo. ou o eleito Rubens 
Bomtempo, que ganhou, mas não levou. E como consolação pegou um período na alerj, que por 
sinal está acabando. 

BOMTEMPO NA MODA
E com a possibilidade de Rubens Bomtempo sentar na cadeira, foi aberta a temporada de 

almoços em uma conhecida churrascaria na entrada do Carangola. alguns vereadores, líderes 
comunitários e partidários já foram vistos por lá, pedindo a benção ao homem. 

ALIADOS, TREMEI!
E aliados do prefeito Hingo Hammes torcem os dedos para que o interino não volte a Câmara 

como presidente. além de ter que mexer em toda estrutura para encaixar São Paulo em areal – 
equipe da Prefeitura na Câmara – o atual 01 vai mesmo disputar uma vaga na alerj, caso perca a 
cadeira, complicando a vida de aliados que também sonham com a cadeira. 

FARAH, CONHECE? 
E o deputado federal e ex-prefeito de Três Rios, hoje também Secretário de Estado de 

Desenvolvimento, vinícius Farah, começa a se aproximar de vereadores de peso político 
no município. Com a chancela do presidente da Câmara de vereadores, Fred Procópio, o 
moço já desponta como o deputado que mais recursos destinou a Cidade imperial na atual 
legislatura, deixando para trás nomes como o deputado federal Hugo leal, que ainda não 
percebeu que perdeu espaço. Briga por recurso: Eh disputa boa! 

Vereador quer ambulância para 
resgates de urgência de animais

o subsecretário das 
Cidades, Bernardo Rossi, 
acompanhou algumas 
obras do DER-RJ que es-
tão sendo realizadas na 
rodovia RJ-242, em Tere-
sópolis. o departamento 
está com obras em dois 
trechos da rodovia, um 
que liga Água Quente a 
Mottas, e um segundo 
trecho na localidade de 
Conquista a Campinas.

Segundo Bernardo, 
a obra terá grande va-
lor econômico para os 
produtores rurais da re-
gião, que a utilizam como 
principal via de acesso 
à RJ-130 e à BR-116. 
"logo que iniciamos o 
trabalho na subsecreta-
ria, fui procurado por al-
guns moradores e líderes 
comunitários solicitando 
ajuda para melhorias na 
via. Quando a visitei pela 
primeira vez, nem parecia 
uma estrada que já havia 

o vereador gil Magno 
(DC) pede que o Executivo 
Municipal crie em Petró-
polis uma ambulância 
com objetivo de socorrer 
animais em estado de ris-
co ou acidentados em lo-
cais públicos. a indicação 
foi aprovada em plenário 
e segue para avaliação do 
prefeito.

De acordo com a su-
gestão do vereador, a 
ambulância veterinária 
deve ter previsão de aten-
der a todos os distritos 
da cidade e os animais 
resgatados deverão ser 
encaminhados a clínicas 
particulares conveniadas 
ao município, até que seja 
providenciado o posto 
de saúde do animal no 
município.

a unidade de ambu-
lância Socorrista veteri-
nária deve ser equipada 
com estrutura básica e 
fundamental para o pronto 

atendimento e resgate 
de urgência, tais como 
maca, aparelhos de mo-
nitoramento, ventilação 
mecânica, sistemas para a 
aplicação de soro, provisão 
de oxigênio, entre outros.

- o pronto atendi-
mento e o resgate ade-
quado a um animal em 
estado grave pode fazer 

a diferença entre a vida 
e a morte. Percebemos 
que ainda é grande a in-
diferença com os animais 
de rua e acidentados de 
nosso município. Este 
descaso está associado 
à falta de sensibilidade, 
de educação ambiental 
e de cidadania -, finaliza 
o vereador.

Divulgação

Subsecretário das Cidades 
acompanha obras do DER na RJ-242

sido asfaltada, de tão 
precária a manutenção. 
os produtores rurais so-
friam com as condições 
da estrada. É muito gra-
tificante poder fazer algo 
para a melhoria de uma 
comunidade", afirmou o 
subsecretário. 

Bernardo ainda re-
forçou a importância que 
o governo do estado tem 
dado às demandas do in-
terior: "essa estrada é um 

dos muitos exemplos que 
temos na região de estra-
das que estavam aban-
donadas. Há mais de 
10 anos não havia uma 
manutenção na RJ-242. 
Esse olhar para o interior 
é fruto da gestão do go-
vernador Cláudio Castro 
e passado para todas as 
secretarias. Nosso se-
cretário, uruan andrade, 
tem nos ajudado muito 
nessas conquistas

Divulgação
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o giro Serra e a 
emissora Bem Mais Tv 
fecharam um acordo 
para a transmissão 
de produtos jornalís-
ticos na emissora que 
abrange os municípios 
de Petrópolis, Magé, 
São gonçalo, Niterói, 
Duque de Caxias, Mes-
quita, Nova iguaçu, 
Mangaratiba. além de 
lugares da cidade do 
Rio, como a Zona Nor-

te, Centro e Campo 
grande.

a princípio, a Bem 
Mais Tv irá transmitir 
o giro 90, em flashes 
durante a programa-
ção e o Resumo de 
Notícias, de segunda 
a sexta, às 23h.

o canal pode ser 
assist ido no canal 
26.1, na rede aberta e 
no canal 71 na Speed 
Fiber.

Richard Stoltzenburg

alan Henrique Fer-
reira, formado em Ciên-
cia de Dados, começou 
um projeto voluntário e 
tem levado conhecimen-
to a diversas pessoas. 
o projeto “introdução 
a Ciência de Dados e 
aprendizado de Máquina 
Python”, como foi deno-
minado, já auxiliou 50 
pessoas a ingressarem 
no tema. De acordo com 
alan, o projeto come-
çou em casa e agora, 
ele tomou a decisão de 
ampliar. 

o curso, que englo-

ba teoria e prática, tem 
duração média de qua-
tro meses e as aulas 
são realizadas de forma 
remota, através de pla-
taformas como  Zoom 
e Skype. o objetivo do 
curso é levar conheci-
mento sobre as áreas de 
programação de com-
putadores, web, ciência 
de dados e tecnologia 
artificial. As aulas ocor-
rem de forma gratuita, 
uma vez na semana.  
alan comentou o porquê 
decidiu ampliar o traba-
lho: "Fiz esse projeto por 
gostar de ensinar e quero 
ajudar algumas pessoas 

que têm dificuldades". 
No entanto, para 

conseguir participar das 
aulas, é recomendado 
um computador com as 
seguintes configurações: 
Windows 10, 6 gigas 
(gB) de Ram, Processa-
dor intel Core i3 ou su-
perior e HD de 200 gigas 
(GB). "Essas configura-
ções são importantes 
por conta dos programas 
utilizados no curso. Para 
que a atividade flua bem 
e o aluno possa entender 
da forma correta, é pre-
ciso dessa configuração 
ou o computador não 
será compatível."

O mercado
Dados apontam au-

mento na busca por pro-
fissionais da área. Entre 
2020 e 2021 a procura 
subiu 450% e os salários 
podem variar entre RS7 
mil e R$22 mil. 

o curso está disponibi-
lizando 15 vagas e as aulas 
começam em janeiro do 
ano que vem. interessados 
em participar podem entrar 
em contato através do e-
-mail alan.tellecom@gmail.
com. Para saber mais so-
bre o autor do projeto, basta 
acessar o perfil no linkedin: 
www.linkedin.com/in/alan-
-henrique-ferreira-021784.

Por Gabriel Barbosa

Estreou em novem-
bro, na plataforma de 
streaming HBo Max, 
uma série que conta 
toda a trajetória do pai 
da aviação Santos Du-
mont, em comemora-
ção aso 115 anos do 
histórico voo com o 14 
Bis em Paris, capital da 

França, em 1906.
a sér ie  mostra a 

infância de Santos Du-
mont (1873-1932) que 
se passou em uma fa-
zenda em Ribeirão Pre-
to, no interior do estado 
de  São Paulo ,  onde 
sua família de posses 
trabalhava com café. 
Seu pai, Henrique Du-
mont, é considerado o 

primeiro rei do café do 
Brasil. Neste contexto, 
o futuro aviador já de-
monstrava inteligência 
para  mecânica  com 
locomotivas.

além disso, a dra-
maturgia também foca 
na fase do grande in-
ventor em Paris, onde 
o Petit Santos, como 
era conhecido por ser 

uma pessoa com altura 
baixa, decolou para a 
história, ao ser o pri-
meiro no mundo a voar 
com um "mais pesado 
que o ar" com méritos 
próprios, chamado de 
14 Bis. a trama também 
detalha sua enorme 
contribuição para as 
navegações, como os 
balões e os dirigíveis.

Série da HBO Max conta trajetória 
de Santos Dumont

Trabalho voluntário: Jovem realiza curso 
gratuito sobre ciência de dados

Parceria entre Giro 
Serra e Bem Mais Tv

Divulgação
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Enzo Gabriel

o Ministério da 
Educação anunciou 
que o resultado do 
Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
será divulgado no 

dia 11 de fevereiro de 
2022. o anúncio foi 
feito pelo ministro da 
Educação, Milton Ri-
beiro, em Brasília.

Na data, os can-
didatos vão poder 
consultar o boletim 

com as notas indivi-
duais em cada prova 
(linguagens, ciências 
humanas, ciências da 
natureza, matemática 
e redação).

as taxas de abs-
tenção dos dois dias 

do Enem 2021 foram 
menores do que as 
registradas nos dias 
da prova da edição de 
2020. o Enem 2020 
teve 5,8 milhões de 
inscritos e registrou 
51,5% de ausência no 

primeiro dia e 55,3% 
no segundo dia. Já o 
Enem 2021 teve cer-
ca de 3,1 milhões de 
inscritos e abstenções 
de 26% e 29,9% no 
primeiro e segundo 
dia, respectivamente.

Resultado do Enem será divulgado em 11 de fevereiro

Muito mais que uma 
crítica rasa, o filhinho 
da mamãe, carrega uma 
dor que sobrecarrega o 
seu sistema nervoso e a 
musculatura como um 
todo. Normalmente eles 
são mais gordinhos, 
com um rosto infantil, 
esperando sempre que 
alguém ajude em suas 
demandas.

A ligação mãe e filho 
é tão simbiótica, que di-
ficulta muito a sua saí-
da para o mundo, esse 
excesso de atenção que 
a mãe proporciona vai 
muito além da fase oral, 
se prorroga pela vida 
adulta e essas crianças, 
orais, ficam adultos que 
não sabem exatamente 
o que querem, apenas 
QuEREM e o vazio que 
sentem pode fazê-los 
viciados em comida, 
drogas, jogos eletrôni-
cos, pornografia, com-
pras ou qualquer outra 
coisa em excesso.

Esse excesso de 
zelo, pode ser um em-
pecilho para o “sair de 
casa”, formar sua pró-
pria família e se tornar 
emocionalmente inde-
pendente. as aspas, em 
“sair de casa”, têm uma 
razão de ser. Espero 
que você tenha notado 
as aspas colocadas 
acima. É que a saída 

Vamos Falar de Saúde Noory lisias

Noory Lisias é fisiote-
rapeuta, formada na 

Universidade Católica 
de Petrópolis, Mestra 
em Psicologia, espe-

cialista em Análises de 
Sistemas Corporais e 

com pós-graduação em 
Neuroanatomia Funcio-

nal no Método Bobath 
de Estimulação Neu-
rológica e no Método 

Kabat, atuando há mais 
de 25 anos tratando 

lesões neurológicas e 
psicossomáticas.

O peso de ser o filhinho da mamãe
física da casa dos pais 
pode não ser o sufi-
ciente para que um ho-
mem (ou mulher) esteja 
presente e se entregue 
na construção de sua 
própria família. São 
dependentes da opi-
nião e da aprovação da 
sua mãe, colocando-
-a como sua ‘Rainha’, 
(lemos isto nas redes 
sociais) portanto de-
vem ter todos os seus 
desejos prontamente 
atendidos, em troca 
a Rainha lhe protege, 
dirige, defende, cuida e 
o alimenta. Os filhinhos 
da mamãe seriam pes-
soas com um grande 
emaranhamento com a 
genitora e este vínculo 
deixou de ser saudável, 
dificultando-lhe a real 
saída e construção de 
seu próprio lar.

os cartoons retra-
taram esse oral na fi-
gura do Johnny Bravo, 
um loiro musculoso, 
egocêntrico e vaidoso. 
Ele sempre usa ócu-
los escuros (mesmo 
de noite), e as vezes, 
outro óculos escuro 
por baixo, camiseta … 
com mentalidade de 
um garoto de 6 anos, 
ele vive dependendo 
emocionalmente da 
sua mãe, Bunny Bravo, 
e sempre a coloca em 

primeiro lugar embora 
possa se relacionar 
com várias mulheres, 
tem menos simpatia 
por elas e dificuldade 
em compreendê-las.

agora imaginemos, 
quando esse perfil de 
caráter se casa com 
uma “filhinha do papai” 
– aquela que ainda não 
renunciou ao pai e não 
retornou à esfera da 
mãe o quadro que se 
descortina demonstra 
– o homem frequen-
temente busca uma 
substituta para a mãe. 
Da mesma forma, ela 
encontra no marido 
um substituto inferior 
ao seu pai, mesmo que 
só em seu imaginário. 
Como um relaciona-
mento assim pode ter 
sucesso?

E as doenças se 
acumulam nesse sis-
tema, o traço oral deles 
está absolutamente 
sobrecarregado e com 
dificuldades no trato 
digestivo, tendo pro-
blemas constantes no 
controle do peso e com 
dificuldades no sistema 
facial, tensões emo-
cionais e dores são 
frequentes, e as mães 
sempre acionadas para 
cuidar.

os pais  destas 
pessoas se tornam os 

mediadores de confli-
tos. Se não bastasse, 
quando as coisas en-
tre o casal começam 
a melhorar e o papel 
de mediação não é ne-
cessário, ouvimos a 
mãe deles cobrando 
atenção e frases como 
“te dei a vida, cuidei de 
você, agora é a sua vez 
de cuidar de mim, essa 
moça não te conhece 
como eu”, são frequen-
tes. Já a mulher filhinha 
do papai sempre conta 
tudo que acontece pra 
sua família, buscando 
ser a vítima e continuar 
dependente da famí-
lia, vive comparando 
o marido ao pai, e as 
desavenças na relação 
esposa e sogra sempre 
acontecem.

Há uma resistên-
cia em ser sogra e não 
deixam os seus filhos 
voarem, ao contrário, 
sempre estão presente 
em qualquer dificuldade 
do casal. Nesse quadro 
se questionamos o que 
os levaram ao casa-
mento, por exemplo, a 
resposta sempre tem 
cuidado como um dos 
itens. as consequên-
cias e possibilidade real 
é vermos um marido 
dividido entre a esposa 
e a mãe, dor na lom-
bar é uma constante 

e alguns episódios de 
depressão, ansiedade 
farão parte deste indi-
viduo autossabotando 
a relação em busca de 
uma justificativa para, 
finalmente, “voltar para 
a casa”.

Na mulher, vemos, 
frequentemente, a au-
sência do desejo de ser 
mãe, por entender que o 
filho poderia ser empe-
cilho para ser cuidada e 
continuar dependente 
da família de origem, 
esperando ser ela a 
mãe da mãe. Esta re-
cusa de viver o futuro 
estando presa em um 
passado, faz com que, 
se por acaso existe 
filhos, a avó sempre é 
acionada para cuidar. 
Em uma tentativa de 
continuar o vínculo com 
esse passado, criticam 
a sua própria criação 
e exigem mudanças 
no comportamento da 
avó em relação aos 
netos, como uma forma 
de mostrar o quanto a 
educação que recebeu 
os feriram.

Crescer dói e todos 
precisamos seguir nes-
se passo, é natural e 
saudável. uma dica que 
dou sempre aos meus 
clientes é que parem 
de comparar sua mu-
lher à sua mãe, quando 

você as compara você 
está dizendo que quer 
uma relação mater-
nal e não de adultos 
que querem constituir 
família.

você mulher, pare 
de contar tudo para 
sua mãe, de colocar 
a sua relação mãe e 
filha como prioridade 
em detrimento da re-
lação adulta homem 
e mulher, entendam-
-se como adultos e 
o ninho materno não 
cabe mais vocês. 
Relações saudáveis 
precisam ter ordem e 
consciência.
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Por: Samuel Freitas

Com o Palmei-
ras consagrando-se 
campeão da liber-
tadores, a Fifa pôde 
realizar o sorteio do 
Mundial de Clubes, 
que está marcado 
para acontecer entre 
os dias 3 e 12 de fe-
vereiro de 2022, nos 
Emirados Árabes uni-
dos. o representante 
brasileiro enfrentará, 
na semifinal, o Al Ahly, 
do Egito ou o Monter-
rey, do México.

as equipes me-

Por: Samuel Freitas

Há pouco mais de 
cinco anos, uma tra-
gédia marcou o fute-
bol mundial e princi-
palmente o brasileiro. 
o avião que trans-
portava a delegação 
da Chapecoense até 
a Colômbia, para o 
primeiro jogo da final 
da Copa Sul-america-
na de 2016, contra o 
atlético Nacional, fez 
um pouso forçado, na 
região de antióquia, 
deixando 71 vítimas 
fatais e somente seis 
sobreviventes. até 
hoje, as famílias das 
vítimas buscam por 
respostas. 

a aeronave da la-
Mia possuía uma apó-
lice de seguro contra-
tada no valor de u$ 25 
milhões (valor abaixo 
do usado para voos 
deste tipo), mas a se-
guradora se recusa 
a pagar as indeniza-
ções, por considerar 
que havia problemas 
no voo. os familiares, 
porém, acreditam que 
outras irregularidades 
existiam na contra-
tação do seguro e na 

Cinco anos após o acidente da Chapecoense, 
familiares ainda buscam por respostas

liberação da viagem. 
Desde o dia do 

acidente até hoje, a 
luta das famílias ainda 
continua. o seguro 
ofereceu u$ 225 mil 
(cerca de R$ 900 mil 
na cotação da época) 
aos parentes como in-
denização, mas ape-
nas alguns aceitaram. 
a Chapecoense foi 
condenada a pagar R$ 
800 mil aos familiares 
de um fisioterapeuta 
morto no acidente e 
R$ 14 milhões para 
a família do jogador 
Wiliam Thiego. Cinco 
anos após a tragé-
dia, muitos ainda não 

contato com a torre de 
controle do aeroporto 
José Maria Córdova e 
poucos minutos de-
pois, caiu.

o lateral  a lan 
Ruschel, o zagueiro 
Neto e o goleiro Foll-
mannm, que teve que 
amputar uma perna, 
foram os únicos atle-
tas que sobreviveram. 
além deles, também 
saíram com vida, o 
jornalista Rafael Hen-
zel - que morreu em 
2019, após sofrer um 
infarto fulminante – e 
os dois integrantes 
da tripulação: Ximena 
Suárez e Erwin Tumiri.

receberam indeniza-
ções pela queda do 
avião. 

Relembre
No dia 29 de no-

vembro de 2016, a 
delegação da Chape-
coense saiu de guaru-
lhos para a Bolívia em 
voo comercial com 72 
passageiros e nove 
tripulantes. Depois de 
fazer escala técnica, 
deixou Santa Cruz de 
la Sierra em direção 
a Medellín. Enquanto 
sobrevoava as cida-
des colombianas de 
la Ceja e abejorral, 
a aeronave perdeu 

Com o Palmeiras campeão da Libertadores, 
Mundial de Clubes tem confrontos definidos

xicanas e egípcias 
voltarão a passar pelo 
caminho da equipe 
paulista, depois da 
edição de 2020 onde o 
“verdão” perdeu para 

o Tigres na semifinal 
e foi derrotado pelo 
mesmo al ahly nos 
pênaltis, na decisão 
pelo terceiro lugar.

o primeiro jogo 

do Mundial será en-
tre auckland City e 
al Jazira e o vence-
dor avançará para 
duelar contra o al 
Hilal. Quem se man-
ter na competição, 
enfrenta o Chelsea, 
da inglaterra, na se-
mifinal. Esta deve 
ser a última edição 
d o  t o r n e i o  n e s t e 
formato, visto que 
a Fifa planeja uma 
reformulação com o 
aumento no número 
de clubes partici-
pantes, que chegaria 
a 24 times.
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