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OpiniãO
Há tempos são os 

jovens que adoecem
Há alguns anos a 
Netflix lançou uma 
série chamada 
“Thirteen Reasons 
Why”, ou, em tradução 
livre, “As Treze Razões”. 

Houve muita polêmica e 
muito bafafá em torno 
da série, que contava 

a história de uma menina, 
Hanna Baker, que se suicida e 
manda fitas cassete (fitas cas-
sete? Como assim?) para treze 
pessoas que teriam levado a 
menina a tirar a própria vida. 

As pessoas foram confron-
tadas com as decepções e 
angústias que levaram a per-
sonagem a chegar a um beco 
sem saída. 

Foram disponibilizadas hot-
lines e terapeutas de plantão 
para prevenir os Cluster Suici-
des, ou Suícidios em Série que 
o exemplo de Hanna Baker 
poderia provocar. Escolas 
marcaram reuniões e grupos 
de apoio foram montados nas 
redes sociais, esperando pela 
tormenta que não veio. Não 
houve uma corrida às lojas 
para comprar fitas cassete ou 
gravadores, até porque não 
acho que seria possível. 

Não houve listagem de abu-
sadores ou abandonadores 
acusados de desencadear atos 
suicidas. O tema foi estudado 
e descobriu-se que, de fato, 
enquanto houve a polêmica 
e pessoas se descabelando 
com o assunto, houve sim um 
aumento de tentativas e de 
suicídios em pessoas vulne-
ráveis, não porque assistiram 
a série (assistir a série não 
provocou aumento de risco, 
pelo que me lembro), mas pela 
ênfase no assunto, o que criou 
um campo de indução de atos 
e pensamentos suicidas nessa 
sub população.

Eu assisti a primeira tem-
porada da série, que foi até 
onde consegui levar a minha 
curiosidade psiquiátrica. 
Era boba e melodramática, 
mas Hanna Baker falou uma 
grande verdade quando es-
tava tentando escolher uma 
faculdade para si. “A gente 
passa dezesseis anos na 
Disney, aí chegam e te falam: 
agora você é uma adulta e 
precisa decidir a profissão 
que vai ter no resto de sua 
vida”. Concordo com ela. 

Não há um bom cuidado 
em nossa cultura com as 
transições e períodos de 
mudança e crescimento, e 
cada vez tem mais gente 
perdida no caminho.  Em 
tempos de mundo virtual, 
então, temos muita gente 
presa no mundo dos jogos 
online e das redes sociais, e 
a Realidade como conhece-
mos deixa de existir. Hanna 
Baker se suicida antes de 
dar o passo para sua vida 
adulta, com dores e decep-
ções que a fazem desistir. 
Temos milhares de jovens 
nem, nem: nem estuda, nem 
trabalha, nem p... nenhuma. 

Os pais, educadores, tera-
peutas, famílias ficam com 
as mãos atadas sem saber 
o que fazer, e essa omissão 
está cobrando um preço 
cada vez mais alto. Temos 
crianças de nove anos se 
cortando e escrevendo bi-
lhetes suicidas. O que temos 
que fazer? Não sei ao certo, 
mas temos que fazer logo. 
Como diria Hanna Baker, a 

Infância virou um grande es-
tágio na Disney. Tudo é um 
belo paraíso de brincadeiras 
e sonhos de consumo. 

Pais trabalham cada vez 
mais para tentar atender os 
padrões de consumo impos-
tos pelo Tik Tok. A grande 
batalha que se travava na 
adolescência agora está se 
deslocando para a pré Ado-
lescência, onde as crianças 
sofrem uma pressão darwi-
niana para ser popular, fazer 
dancinhas e receber clicks. 
A pressão pela popularidade 
e aparência e, mais recente-
mente, uma discussão pre-
matura sobre a identidade e 
gênero, está tornando o início 
da puberdade numa travessia 
e tanto.

O título deste texto deriva 
de uma música de Renato 
Russo: “E há tempos, nem os 
santos/Tem ao certo a medi-
da da maldade/ E há tempos 
são os jovens que adoecem”. 
Os jovens manifestam os 
sintomas da doença dos 
adultos. E a doença deriva do 
Individualismo. E do Coleti-
vismo. Ficou confuso agora? 
Temos mais conforto e mais 
tecnologia que já houve em 
toda a História. A Psiquia-
tria evoluiu cem anos nos 
últimos trinta, e as pessoas 
estão cada vez mais infelizes, 
solitárias e os índices de de-
pressão e autoagressão não 
param de subir. 

Nicolau Maquiavel dizia que 
o melhor jeito de governar era 
dividindo as pessoas. Essa 
lógica domina o nosso tempo. 
O Individualismo é uma for-
ma perfeita de criar pessoas 
infelizes, hostis e fragilizadas. 
O Coletivismo vai na mesma 
direção. A necessidade de 
caber dentro da fôrma que a 
cultura coloca vai deixando as 
crianças solitárias, medrosas 
e com pouca capacidade de 
enfrentar as dificuldades. 

Temos o contraste da Dis-
ney que é a nossa Infantolatria 
e a necessidade de manter 
as crianças numa espécie de 
Infância Eterna, e quando a 
Realidade vem na forma de 
derrotas, brigas e necessidade 
de cumprir tarefas, corrigir 
erros e aguentar a pressão, 
então vemos as crianças 
mais vulneráveis, cortando as 
dobras do corpo com gilete e 
escrevendo mensagens suici-
das no Facebook.

A Infância precisa ser me-
lhor cuidada. As crianças (e 
os adultos) precisam se tra-
tar da Adultofobia que per-
passa nossa cultura. Deixar 
a criança num mundo sem 
tarefas, sem exigências, sem 
LIMITES, leva ao solavanco 
que a personagem de Hanna 
Baker descreve na série: 
ninguém me exigia nada, 
agora preciso virar adulta 
na marra. Talvez a resposta 
esteja na própria música de 
Renato Russo: “Disciplina 
é liberdade/Compaixão é 
fortaleza/Ter bondade é ter 
coragem”. 

Vamos precisar de disci-
plina, compaixão e muita, 
muita coragem para parar 
de empurrar essas questões 
com a barriga, esperando 
que os problemas se resolvam 
sozinhos.

(*) - É médico, com mestrado em 
psiquiatria pela USP, psicoterapeuta 
de orientação junguiano e autor do 
livro “Stress o coelho de Alice tem 

sempre muita pressa”.

Marco Antonio Spinelli (*)

Mercenários russos vítimas 
de rede social

Quando os americanos invadiram o Iraque em 2003, fotos e vídeos feitas por seus soldados mostrando 
prisioneiros sendo torturados, inclusive por uma militar do sexo feminino, deram a volta ao mundo 
rapidamente, gerando um volume de propaganda extremamente danoso aos interesses americanos. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Agora, um fato ocorrido na Ucrâ-
nia mostra que as redes sociais 
não são apenas armas de propa-

ganda, como mostra o ataque sofrido 
pelo grupo de mercenários Wagner, que 
atua em defesa dos interesses do go-
verno de Vladimir Putin, tendo lutado 
na Síria, Mali, Líbia e em outros países 
da África, frequentemente sendo alvo 
de acusações de crimes de guerra e 
violações dos direitos humanos.

Duncan_Andison_CANVA

News@TI
no departamento de comunicação e marketing, na sede em São Ber-
nardo do Campo, na Grande São Paulo. A contratação é para cargo de 
analista de marketing pleno, que terá entre as funções desenvolver 
material de apoio a procedimentos locais e ações de comunicação e 
marketing junto aos revendedores e parceiros comerciais, conduzir 
ações de geração de leads para as três unidades de negócios da 
companhia, coordenar ações de desenvolvimento e publicações de 
conteúdo para o website da Fronius, desenvolver material de apoio 
às ações de engajamento dos colaboradores em conjunto com a área 
de recursos humanos (dejesus.anamaria@fronius.com).

Mega leilão gamer tem itens com lance inicial 
de R$18

@O mercado gamer brasileiro se tornou o principal da América 
Latina, em 2021, e o 12° maior do mundo, de acordo com 

dados da Newzoo, empresa que produz análises sobre o setor de 
games. No dia 24 de agosto, às 10h, acontece leilão de artigos ga-
mers e eletrônicos, realizado pela Hisa Leilões, com mais de 90% 
de desconto, lance inicial de R$18 e marcas como Asus, Multilaser 
e Intel. Os lotes já estão disponíveis para lances no site da leiloeira 
(https://www.hisaleiloes.com.br/externo/leilao/1067/leilao-cadeiras-
-e-equipamentos-gamers).

Reis Office é a nova distribuidora oficial da 
Pantum no Brasil

@A Reis Office, especialista em soluções para impressão, digita-
lização, transmissão e armazenamento de documentos, amplia 

seu portfólio, tornando-se a distribuidora oficial no Brasil da Pantum, 
companhia chinesa de suprimentos e equipamentos para impressão. 
Essa novidade, permite que seus clientes e revendas adquiram mais 
uma marca de qualidade com as melhores condições comerciais. A Pan-
tum fundada em 2010 na cidade de Zhuhai, na China, rapidamente se 
tornou uma das maiores empresas do setor de impressão em todo o 
mundo. Com três parques industriais de impressão e soluções com-
pletas para a cadeia industrial, a companhia atende mais de 80 países 
e conta com crescimento médio anual superior a 50% em seis anos 
consecutivos e recentemente a gigante chinesa adquiriu a Lexmark 
Internacional, Inc através da Apex.

Fronius do Brasil seleciona candidatos para 
área de comunicação e marketing

@A Fronius do Brasil, subsidiária da fabricante austríaca de soluções 
de soldagem, carregadores inteligentes de bateria de veículos de 

tração e inversores fotovoltaicos, está com oportunidade de trabalho 

ricardosouza@netjen.com.br

Saiba o que é e como evitar o phishing
Recebemos uma quantidade enorme e 

com assuntos diversos no nosso e-mail, 
tanto pessoal como corporativo, todos 
dos dias. Muitos deles estão disfarçados 
de ameaças, como por exemplo, avisando 
sobre uma senha que passou do prazo de 
validade, a assinatura de algum programa 
que acabou expirando, ou a necessidade 
de renovar seus dados cadastrais no seu 
banco. O nome disso é phishing.   

Traduzindo, vem do fishing, que do 
inglês significa pescar. Ou seja, isso quer 
dizer que os hackers querem pescar, 
ou fisgar informações das vítimas para 
conseguir seus dados, e possivelmente 
obter dinheiro. Diferente de outros tipos 
de ataque, o phishing é um método que 
depende das ações da vítima, ao clicar ou 
baixar um conteúdo indevido.   

Há várias formas de realizar ataques 
de phishing. Em geral, os criminosos en-
viam mensagens infectadas via e-mail ou 
WhatsApp com links contaminados, que 
direcionam a vítima para sites falsos disfar-
çados de reais. Um exemplo disso é receber 
um e-mail informando que há pendências 
com seu banco, e para ser resolvido, basta 
clicar em um link enviado. Ao clicar, a vítima 
fornece todas as informações bancárias, 
incluindo dados do cartão e senhas, abrindo 

às portas para os criminosos.   
Uma outra forma de ataque é quando 

os hackers instalam malware (vírus) no 
computador/ tablet/celular da pessoa para 
roubar seus dados. A vítima é induzida a 
baixar algo importante e, quando executa 
o arquivo, instala o vírus em seu sistema.   

Para identificar esse tipo de ação basta 
ficar atento a alguns sinais: preste atenção 
ao remetente da mensagem, lembre-se 
que bancos e instituições financeiras não 

enviam contas em links de pagamentos; 
desconfie dos anexos recebidos e fique de 
olho em erros de ortografia e na qualidade 
do texto enviado.

Há várias formas de se proteger de 
ataques de phishing e minimizar os riscos. 
A utilização de filtros contra spam, por 
exemplo, é uma delas; assim a maioria 
das mensagens vai para sua pasta de lixo 
eletrônico, reduzindo a chance de você 
abrir a mensagem, visto que ela é de um 
remetente desconhecido. Instalar um 
filtro em seu navegador também é uma 
alternativa.; se receber um link suspeito 
faça uma busca manual do site sinalizado 
para você clicar, assim é possível ver a 
veracidade do portal. Verifique também 
a URL recebida; em geral, esse tipo de 
golpe utiliza encurtadores de links. Por 
fim, utilize uma boa ferramenta de VPN 
(rede privada virtual) – existem diversas 
opções gratuitas e pagas no mercado.   

Não se deixe pescar por falsas propa-
gandas de benefícios. Saiba identificar as 
possíveis ameaças e mantenha a seguran-
ça cibernética em primeiro lugar.

(Fonte: Laura Tyrell é chefe de RP da NordVPN, 
empresa especializada em soluções de 

privacidade, segurança e rede privada virtual (VPN) 
– e-mail: nordsec@nbpress.com)

pe
sh

ko
v_

C
A

N
VA

imagens de edifícios e vias públicas, 
identificar com precisão o local onde 
os mercenários estavam abrigados. O 
resultado foi o previsto: no dia 14, a 
artilharia ucraniana destruiu os alo-
jamentos dos paramilitares, matando 
muitos deles.  

Para o bem e para o mal, as redes 
sociais estão cada vez mais presentes.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela 
Universidade de São Paulo, é professor, consultor e 

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

Os mercenários participam da guer-
ra na Ucrânia, baseados na cidade de 
Popasna, onde receberam a visita do 
jornalista russo Sergei Sreda, que fez 
diversas fotos de componentes do gru-
po entre 8 e 11 de agosto. Essas fotos 
foram postadas pelo jornalista em um 
grupo do Telegram, a partir do qual 
passaram a circular pelas redes sociais. 

Mas o russo esqueceu-se de borrar 
o fundo das fotos, o que permitiu à 
inteligência ucraniana, analisando as 


