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“Guia de Luz na Vida de seu Filho”

Para refletir:

Datas comemorativas:

A mudança que queremos talvez esteja na
atitude que não tomamos.
Mário Quitana
O bem-feito é melhor que o bem-dito.
Benjamin Franklin

Mensagem do mês:

2) Dia Internacional da Mulher:
3) Dia do Bibliotecário:
4) Dia da Escola:
5) Dia Mundial para a Eliminação da
Discriminação Racial:
6) Dia Nacional da Síndrome de Down:
7) Dia Mundial da Água:
8) Dia Mundial do Circo e do Teatro:

08/03
12/03
15/03
21/03
21/03
22/03
27/03

As perigosas brincadeiras da internet
Fátima Moura

A Internet, se mal utilizada, apresenta-nos interações extremamente nocivas e a mais
recente delas é uma brincadeira chamada de “quebra-crânios”, que infelizmente já causou a morte
de uma adolescente.
Nela, três pessoas ficam lado a lado. Enquanto a do meio pula desavisadamente, as duas
da ponta aplicam uma rasteira, causando sua queda.
Tocados por esse incidente desagradável, alunos de vários colégios do Rio de Janeiro e de
todo o Brasil têm produzido vídeos, alertando para os perigos da brincadeira de mau gosto.
Profissionais de saúde, quando convocados, explicam que, dependendo do grau que a
cabeça se inclina na hora da queda, esse movimento pode causar a compressão da vértebra,
levando à fratura da coluna, o que pode deixar a pessoa paralítica e até levar a morte, através de
um traumatismo craniano, como foi o caso de uma estudante de dezesseis anos, no Rio Grande do
Norte, que participava de um desafio com as colegas.
Aceitar e envolver-se em desafios é próprio do jovem, que acredita, ao realizar ações que
visem descobrir o limite do seu próprio corpo, encontrará motivações de vida e o sentimento de
pertencer a um determinado grupo.
O assunto é tão grave, que até a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) publicou um
alerta endereçado aos pais e educadores, sobre a necessidade de reforçar a atenção com crianças
e adolescentes, diante do fato que se alastra pelo ambiente doméstico, escolar e é reproduzido nas
redes sociais.
O youtuber e digital influencer Robson Calabianqui, conhecido como ‘Fuinha’, um jovem de
23 anos e que tem mais de 2 milhões de seguidores em seu canal de YouTube, foi o mentor
intelectual da brincadeira, mas depois da morte da jovem usou seu canal para pedir desculpas à
Sociedade pelo ato impensado.
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