Com pilha de controle remoto e laranja, menino
de 10 anos cria helicóptero no Acre
Daniel mora em Mâncio Lima e já fez barco de bananeira, avião de isopor e outros.
'Meus amigos me chamam de inventor', diz ele que sonha em ver avião de perto.

Curioso, criativo e com o sonho de ser mecânico
de aeronaves, o pequeno Daniel de Holanda Lima,
de 10 anos, criou um helicóptero usando laranja,
uma pilha, fios, um motor velho de DVD e uma
hélice de plástico. A engenhoca foi batizada por ele
de 'laranjocóptero' e fez sucesso na cidade.

a invenção.
“Peguei a laranja na casa da vizinha, uma
faquinha, furei, e coloquei a pilha. Aí puxei os fios
para a parte de trás e coloquei a palheta. Depois só
enfiei o motor de DVD e ele já começou a girar, eu
sabia que ia rodar. Tudo muito simples, uma pilha
de controle e um o motor de DVD", disse.
O pai de Daniel, Claudemir da Silva Lima, de 41
anos, que trabalha como técnico de eletrônica há 25
anos sem nunca ter feito curso por falta de recursos
e oportunidade, diz que Daniel é o único dos sete
filhos que demonstrou interesse em seguir os
passos dele.

Foto: Reprodução/G1

O helicóptero de laranja, segundo o menino, que
vive na cidade de Mâncio Lima, no interior do
Acre, ainda não levanta voo, mas a carga que vem
da pilha faz a hélice girar. Com muita seriedade e
um pouco de descontração, o pequeno inventor é
firme ao dizer: “Ainda vou criar um que voe, vocês
vão ver”.
Daniel estuda na 4ª série do ensino fundamental e
conta que sempre gostou de ver o pai, que é dono
da única oficina de eletroeletrônicos do município,
arrumando os equipamentos. Foi assim que ele, aos
quatro anos, começou a fazer os próprios
brinquedos. Ele é detalhista ao explicar como criou

Foto: Adelcimar Carvalho/G1

“Nunca tive condições de fazer um curso de
técnico em eletrônica, mas quero que ele consiga
e realize o sonho dele, que é ser mecânico de
aeronaves. Mesmo assim, me dediquei e aprendi,
peguei umas instruções com alguns técnicos,
aprendi vendo os outros fazerem e ele está
seguindo meus passos”, fala o pai, orgulhoso.
Fonte: https://goo.gl/jcJ12q
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Sem dinheiro, Brasil corre risco de ficar sem
cientistas na Antártida

Perto de inaugurar nova estação de pesquisas, pesquisadores não têm
verbas para manter seus trabalhos no continente de gelo

Está em ritmo avançado a construção de uma
moderna estação de pesquisas na Antártida. Depois
de um incêndio que destruiu 70% da estação
Comandante Ferraz em 2012, o novo centro de
pesquisas com área de 4,5 mil m², quase o dobro da
anterior, com 14 laboratórios e 64 pessoas, deve ser
inaugurada em 2019. Tudo muito legal, não fosse
um detalhe: ela corre o risco de ficar sem cientistas.

Foto: Agência Brasil

“Seria uma casa vazia”, desabafa Jefferson
Simões, vice-presidente do Comitê Científico para
Pesquisas Antárticas (SCAR), um órgão do
Conselho Internacional para Ciência. Com custo
inicial previsto de US$ 99,6 milhões (o equivalente
a R$ 330 milhões em cotação do dia 23/03/2018),
tinha entrega marcada para março deste ano.
Alguns imprevistos, porém, provocaram um atraso
nas obras, além de um aumento nos custos que
devem ultrapassar os R$ 400 milhões.
A construção está sendo toda custeada pelo
Ministério da Defesa. “Temos um parceiro rico,
que é a Defesa, e um pobre, que deixou os
cientistas na mão”, conta Simões, em entrevista à
GALILEU, se referindo ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC).
Em 2013 o governo lançou um edital de R$ 19
milhões para custear as pesquisas científicas no
continente gelado. O dinheiro deveria durar três
anos, com a chamada de um novo edital para 2016.
Acontece que nenhum planejamento para liberar
verbas aconteceu em 2016. Chegou 2017 e nada
também. Estamos em março de 2018, e nem um

sinal de um novo chamado. A demanda é de R$ 20
milhões para três anos. “É muito pouco”, diz
Simões. Para efeito de comparação, somente em
2017 a União gastou R$ 817 milhões com auxíliomoradia nos três poderes.
Dessa forma, caso a grana não seja
disponibilizada, boa parte das pesquisas devem ser
encerradas em julho deste ano por falta de pessoal.
É o que denuncia uma carta aberta assinada por 18
cientistas líderes de grupos de pesquisa do
Programa Antártico
Brasileiro (PROANTAR) entregue ao ministro do
MCTIC, Gilberto Kassab (PSD-SP), e ao
comandante da Marinha do Brasil, almirante-deesquadra Eduardo Barcellar Leal Ferreira.
Se um novo edital não for lançado até o final do
ano, o grupo não terá verbas para mandar novos
cientistas para a Antártida para a temporada de
verão 2017/2018, quando a atividade de pesquisa é
mais intensa. Seria o fim dos 36 anos de
participação da comunidade científica brasileira no
programa antártico.
(...)
“Fazer um investimento na infraestrutura sem ter
cientistas não faz sentido. Estão anulando bolsas de
R$ 400 por mês. É piada. Mas, antes de tudo,
incompetência de gestão”, finaliza Simões.

Foto: Galileu
Fonte:https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/201
8/03/semdinheirobrasilpodeperderdireitodeterbase
naantartida.html
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A geração de youtubers surdos que está
ensinando Libras na internet
"O principal objetivo do canal é esse, mostrar para os ouvintes que eles
precisam reconhecer a nossa língua."

Você sabe falar? É genético? Dá para ler lábios?
Como você escreve?
Não são poucas as dúvidas que ainda existem por
parte dos ouvintes sobre a comunidade surda,
apesar de o Brasil contar com uma população de
quase 10 milhões de pessoas que não escutam ou
escutam parcialmente.
E é para tratar desse tema, e todos os tabus que ele
envolve, que uma comunidade jovem e engajada
tem encontrado no Youtube uma ferramenta para
literalmente se fazer ouvir.
A geração de youtubers surdos tem ganhado cada
vez mais seguidores na rede social de vídeos e é
por lá que eles compartilham muita informação
sobre o seu dia a dia.
"Antes, nós nos sentíamos excluídos pelos
ouvintes, mas agora não mais, estamos convivendo
muito mais com eles, aprendendo o português e
ensinando Libras", compartilha Tainá Borges, 16
anos, em entrevista ao HuffPost Brasil.

"Não tem muitos intérpretes de Libras na televisão
ou em outros lugares, como escolas, palestras e
eventos. E a gente não tem muitas escolas bilíngües
que são boas para os surdos. Se você buscar na
internet ou até em livros, você encontra ótimos
conteúdos sobre Libras. Mas falta um lugar para a
gente poder compartilhar o nosso dia a dia e os
nossos interesses, que são os mesmo que os dos
ouvintes. O principal objetivo do canal é esse,
mostrar para os ouvintes que eles precisam
reconhecer a nossa língua", compartilha Tainá.
Com a ajuda dos familiares, a dupla grava e edita
os vídeos em casa. Os temas são variados e vão
desde informações sobre como lidar com o
preconceito, até as curiosidades da família, já que
os pais de Tainá e Andrei são ouvintes e tiveram
que estudar a língua dos sinais para se comunicar
com os dois filhos.
Conheça outros quatro youtubers surdos e os seus
canais:

Léo Viturinno

Foto: Reprodução/Youtube

Foto: Reprodução/Youtube

A jovem de Caxias do Sul é surda e junto com o
seu irmão Andrei Borges, também surdo,
comandam o canal Visurdo do Youtube. Para Tainá,
a internet é uma das ferramentas mais importantes
para ter contato com a comunidade ouvinte.

Léo começou sua carreira na internet com uma
página no Tumblr, em que se divertia criando
novos gifs. Não demorou muito para que ele viesse
a criar o seu próprio canal no Youtube. Sem perder
o bom humor, o youtuber fala de temas diversos,
desde curiosidades sobre o mundo dos surdos até
questões LGBTs.
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Nas redes sociais, Viturinno apoia a campanha da
comunidade surda #YoutuberPõeLegenda para
incentivar que outros produtores de conteúdo se
preocupem com quem não consegue ouvir, mas
apenas ler os vídeos. Com as legendas, o repertório
e as referências da comunidade surda podem ser
ampliadas, defende o jovem.

Foto: Reprodução/Youtube

Gabriel Isaac
Gabriel Isaac não tem medo de perguntas difíceis
em seu canal. Um dos vídeos mais assistidos do
youtuber trata da criação do "Dia dos Surdos" e o
que a data significa para a comunidade. Em outro
episódio do canal, ele comenta sobre o tema da
redação do Enem de 2017, que tratou dos desafios
da educação de alunos surdos no País.
Foto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Youtube

"Então, galera, sabia que aqui no Brasil existe
mais de 9 milhões de pessoas surdas/com
deficiência auditiva? Pois é... A comunidade surda
e eu, estamos pedindo todos os Youtubers para
colocarem legendas ou Closed Caption (CC) do
YouTube nos vídeos dos seus canais, para que os
surdos acompanhassem melhor. Não adiantam ter
legendas automáticas, porque a tradução não é
fiel nem simultânea, portanto, não confiarmos
nessa legenda automática! “Sou surdo, eu queria
acompanhar o seu canal. Mas não tem como.
Por favor, colocar a legenda.”
#YoutuberPoeLegenda #youtube #yt #youtuber
#legenda"

É Libras
No canal, Flávia Lima e Bruno tratam de temas
relacionados a comportamento e relacionamentos
para a comunidade surda.

Texto: Reprodução/Instragram

Germano Dutra Jr.
Mais conhecido como Surdo Cult, Germano
dedica o seu canal para fazer comentários sobre
filmes, séries e personagens da cultura nerd. Ele
também dá espaço para as narrativas de novelas e
histórias em quadrinhos.

Foto: Reprodução/Youtube
Fonte:https://www.huffpostbrasil.com/2018/02/05/a
geracaodeyoutuberssurdosqueestaensinandolibrasna
internet_a_23353222/
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Estação espacial chinesa pode cair sobre o
Brasil no feriado de Páscoa

Chances de detritos espaciais atingirem o solo brasileiro são pequenas, mas especialistas não
descartam a possibilidade

Neste exato momento, a cerca de 200 quilômetros
de altura, uma estação espacial chinesa espirala
sem rumo em direção à Terra. Lançada em 2011, a
Tiangong-1 está desabitada desde 2013 e
desgovernada desde 2016. Agências espaciais e
órgãos especializados do mundo todo afirmam que
o primeiro “palácio celestial” da China vive seus
últimos momentos em órbita — e que deve cair de
vez nos próximos dias.
De acordo com a Agência Espacial Europeia
(ESA), a reentrada na atmosfera deve ocorrer entre
os dias 30 de março e 2 de abril. Uma inesperada
coincidência com o feriado de Páscoa. Já para a
Aeroespace Corporation, organização que fornece
análises técnicas à Força Aérea dos EUA, a
previsão é 1º de abril, com dois dias para mais ou
para menos.

Bramon indicam uma chance de 2,28% de que o
objeto se despedace sobre nossas cabeças.
Os amadores conduziram uma série de estimativas
extras (veja abaixo), atualizadas a cada dia.
Calcularam que a faixa onde a Tiangong-1 pode
cair corresponde a 73% da área do planeta. Dentro
dela, 68% é oceano e 32% é terra firme. Com isso,
descobriram a chance de queda no Brasil e em cada
estado. “Pesquisamos as áreas urbanizadas para
saber, por exemplo, o risco de cair em uma cidade
de São Paulo”, explica Zurita.
Por ter cerca de 10 metros de comprimento, 3
metros de largura e 8,5 toneladas no lançamento
(devido ao gasto de combustível, o peso atual é
menor), destroços podem chegar intactos à
superfície. As chances de acertarem uma pessoa, no
entanto, são ínfimas: 0,02%. Mas elas não podem
ser desconsideradas.
“Acho que a principal lição é o cuidado que as
agências espaciais devem ter com os objetos que
colocam em órbita”, afirma o astrônomo amador.
“É importante que se discuta o assunto para que,
em um futuro não tão distante, essa e outras
reentradas possam ser controladas e ocorram sem
risco para as pessoas aqui na Terra.”

Foto: CMSA/Reprodução

E sim, pode ser uma mentira. “A margem de erro
ainda é muito grande”, diz o astrônomo amador
Marcelo Zurita, diretor técnico da Bramon (Rede
Brasileira de Monitoramento de Meteoros). É só de
dois a três dias antes do evento que as previsões se
tornam mais precisas. Ele tem acompanhado de
perto todo o longo processo de reentrada da
Tiangong-1.
Zurita está à frente de um grupo criado na Bramon
para monitorar reentradas que possam ocorrer nos
céus do Brasil. É o caso da estação espacial
chinesa, que pode cair em qualquer lugar entre as
latitudes 43º Norte e 43º Sul — todo o território
brasileiro é contemplado. A possibilidade é baixa,
mas
não nula. Até o momento, os cálculos da
Foto: ESO

Foto: Bramom/A Região Norte seria a região mais
provável da queda.
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Fonte:
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/
2018/03/estacaoespacialchinesapodecairsobreo
brasilnoferiadodepascoa.html
Fotos:Bramom
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