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CHARGE

Por Carlos Ratton e colaboradores

RODRIGO MONTALDI/DIÁRIO DO LITORAL

Kenny ansioso. O deputado estadual eleito Kenny
Mendes (Prog) postou em seu perfil que está aguardando ansiosamente 15 de março próximo - quando
toma posse na Assembleia Legislativa - para enfim
buscar respostas sobre a “bomba relógio”, que é a Cava
Subaquática na Área Continental de Santos, divisa com
Cubatão, que vem servindo de depósito de sedimentos
retirados pela dragagem do canal de Piaçaguera. “Como
parlamentar eleito da região, é o meu dever apurar todos
os fatos e responsáveis pela cava de Cubatão. Quem autorizou na gestão passada, com quais argumentos, quais
garantias e quais riscos?”, questiona o parlamentar.
Ambientalistas. Conforme publicado ontem pelo Diário, o rompimento da barragem da mineradora Vale, em
Brumadinho (MG), fez voltar às redes sociais a opinião
de ambientalistas e profissionais contra a decisão da VLI,
empresa logística criada pela Vale, que opera o terminal
que deposita os sedimentos.
Falando de Kenny. Parece que a lei que obriga a
criação e manutenção de um página na Internet com
informações sobre custos e despesas das concessionárias de transporte coletivo em Santos, de autoria do
então vereador Kenny Mendes, hoje deputado estadual
eleito pelo Progressistas, não está sendo cumprida. Nela,
deveria constar planilhas detalhadas dos custos e despesas da atividade, como pessoal, combustível, insumos,
peças, despesas administrativas, fiscais e até investimentos. No entanto, há munícipes e até vereadores que estão
reclamando.
Outros questionam. Além de Kenny Mendes, outros
vereadores da região já questionaram a situação envolvendo a Cava, como o atual presidente da Câmara
de Santos, Rui De Rosis (MDB), o cubatense Ricardo de
Oliveira, o Ricardo Queixão (PDT) e a vereadora guarujaense Andressa Salles (PSB). Uma Comissão Especial
de Inquérito (CEI) - presidida por Ricardo Queixão trabalha para investigar a construção e o uso de cavas.
A população e as autoridades preocuparam-se com a
situação próxima à Vila dos Pescadores.
Sabesp. Sobre questionamentos da vereadora Andressa
Salles, publicados na coluna, de falta de saneamento
em Guarujá, a Sabesp esclarece que a comunidade do
Caixão, localizada no distrito de Vicente de Carvalho, em
Guarujá, é uma área de ocupação irregular e por isso a
empresa é impedida de prestar serviços de saneamento
por conta de legislação fundiária. A Companhia atua em
estreita parceria com a administração municipal em
áreas regulares ou em locais em processo de regularização em que seja solicitada a implantação dos sistemas
de abastecimento e esgotamento sanitário.
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Este espaço é destinado a
você, leitor-internauta, para
reclamar, comentar, sugerir,
interagir... sobre seu bairro,
sua cidade, nossas matérias,
enfim, ele foi desenvolvido
com o objetivo de ser a voz da
população. Só há um pedido:
que atentem às palavras. As
expressões ofensivas - que
não sugerem melhorias à
população - não poderão ser
publicadas devido à nossa
função pública. Comente em
nossa página no Facebook.

Nós brasileiros temos
a solidariedade no
DNA, nenhum artista
oportunista precisa
nos lembrar disso!

Por que ela não faz
uma doação uma
para ajudar as famílias dando um exemplo?

Eita povo que passa
dos limites na internet...

Bitencourt, sobre a matéria: Marquezine pede
ajuda para Brumadinho e é
atacada por internautas

Silvanio, sobre a matéria:
Marquezine pede ajuda
para Brumadinho e é atacada por internautas

Silvana, sobre a matéria:
Marquezine pede ajuda
para Brumadinho e é atacada por internautas

Menina você não se
toca? Por favor some,
seja elegante.

Bruninha faz o que tá
no seu coração, não
ligue para as críticas.
Esse pessoal gosta de
encrenca mesmo.

De você que tem muito para dar.

Nilson Nunes, sobre a
matéria: Marquezine pede
ajuda para Brumadinho e é
atacada por internautas

Elizabeth Costa, sobre a
matéria: Marquezine pede
ajuda para Brumadinho e é
atacada por internautas

Ana Della Nina, sobre a
matéria: Marquezine pede
ajuda para Brumadinho e é
atacada por internautas

Leia no site utilizando
o QR Code

Para acessar a matéria no seu celular,
basta que o seu Smartphone tenha uma
câmera fotográfica e um leitor de QR Code
instalado. Acesse a Play Store ou a Apple
Store e baixe a ferramenta de forma
gratuita. Depois, acesse o aplicativo e
posicione o leitor sobre o código acima.
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V

ocê sabe o que é um algoritmo e como
ele influencia sua vida? Trata-se de uma
série de passos, regras ou procedimentos pautados pela lógica, que tentam
solucionar um problema. Por exemplo:
você precisa estar pronto para o trabalho às 8h da
manhã. Logicamente, você irá acordar às 6h30, se
alimentar, tomar banho, escovar os dentes e se arrumar até, precisamente, estar pontualmente pronto
para o trabalho. Se todos esses passos deram certo, é
porque você conseguiu resolver o problema; então, o
algoritmo funcionou. Pena - ou não - que nós, seres
humanos, sempre nos atrasamos em acordar na
madrugada. Porém, o computador não.
Nesse caso, o computador trocaria a sequência do
que fazer até estar pronto para o trabalho, como
acordar, escovar os dentes, tomar banho, se alimentar e se arrumar. Os algoritmos testam e comprovam
os caminhos possíveis, para tentar entregar a melhor
forma para você estar pronto às 8h da manhã.
Onde estão os algoritmos? Eles estão na sua mão,
nesse momento, em celulares, tablets e computadores. Esses são os hardwares; já os algoritmos estão
dentro deles, nos softwares: na lógica do computador. Atualmente, eles já definem o conteúdo que
você recebe nas redes sociais. Além disso, mostram
qual seria o melhor conteúdo em um site específico
para você, como uma sugestão de produtos ou filmes. Eles também estão no mercado financeiro, definindo qual melhor investimento. Na área jurídica,

auxiliando o trabalho de advogados em suas defesas,
processos e contratos. Até na Medicina os algoritmos tem auxiliado nos diagnósticos e prognósticos.
Futuramente, ainda haverá grandes mudanças segundo a Ciência Quântica e da Computação, da Universidade Britânica de Heriot-Watt. A universidade
está trabalhando na criação de computadores quânticos, máquinas que teriam uma capacidade enorme
de processamento; portanto, uso de
algoritmos que aprendem sozinhos, ou
melhor, a inteligência artificial.
Atualmente,
No fim, quem já decide é o computador, o celular ou tablet. Não é à toa que eles já definem
o conteúdo que
Malena Contrera nos alerta para o tervocê recebe nas
mo “usuários” de aparelhos. Estamos
dependentes. Vivemos com aparelhos
redes sociais e
que contam nossas atividades físicas e
mostram qual
biológicas, e que mandam até a gente
seria o melhor
beber água em determinada hora. Já faz
conteúdo em um
tempo que não pensamos e tiramos
site específico
conclusões por nós mesmos. A cada
para você
dia estamos mais infantis e narcisistas
por isso, afinal, não há diferença entre
o que o algoritmo nos dá e o espelho d’água de Nar* Leonardo
ciso. O grande problema nisso tudo é que, apesar
Torres,
do algoritmo ser logicamente correto, nós seres
Doutorando em
humanos não somos inteiramente lógicos; somos
Comunicação
falhos e, no fim, não queremos ficar prontos para o
e Cultura
trabalho às 8h; nós queremos mesmo é nos atrasar
Midiática
ou nem ir.
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