
Óculos com câmera do Snapchat
chegam à Europa

INÍCIO A MINHA COLUNA comentando o adiamento da 
novela espírita na Globo. Sendo escrita por Elisabeth Jhin desde 
o ano passado, ‘Beleza de Amar’ foi adiada para 2019. Em seu 
lugar entrará em produção ‘Irmão de Sangue’, roteirizada por 
Euclydes Marinho. A fi la das novelas das seis, portanto, fi cará 
assim: Após ‘Novo Mundo’, estreia ‘Tempo de Amar’; depois 
virão ‘Irmãos de Sangue’ e o ‘Arroz de Palma’; só então a novela 
espírita irá para o ar.

O SERTANEJO BRUNO, que faz dupla com Marrone, teve 
que se explicar depois de ter um vídeo seu circulando pela 
internet onde ele bebia no palco durante um show, estando 
inclusive aparentando embriaguez durante show em Minas 
Gerais. O cantor pediu desculpas e justifi cou dizendo que estava 
tomando remédio e misturou com uísque, e depois disse não se 
lembrar de mais nada.

A ATRIZ CLAUDIA RODRIGUES foi internada com urgên-
cia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer uma 
crise emocional que provocou desmaios, visão dupla e confusão 
mental. Segundo fontes bem informadas ela estaria passando 
por problemas pessoais. Claudia, que durante muitos anos foi 
contratada da Globo, hoje está desempregada.

A GLOBO TRARÁ NOVOS PERSONAGENS na sua novela 
das nove ‘A Força Do Querer’, de Gloria Perez. A cantora Fafá 
de Belém se juntará ao elenco na novela tão logo chegue ao fi m 
o quadro ‘Show dos Famosos’, no Domingão do Faustão, em que 
ela participa. Não se sabe ainda qual será seu personagem, a 
autora não revelou.

A NOVELA ‘NOVO MUNDO’, tema de época na Globo am-
bientada no período da monarquia, não vai contar toda história 
de Dom Pedro I. Isso porque o departamento de pesquisa da 
emissora chegou a conclusão de que a princesa Leopoldina, 
interpretada por Letícia Colin, virou a favorita dos especta-
dores. Assim, os autores da novela decidiram não mostrar seu 
desfecho triste.

POR DECISÃO DA GLOBO, REGINA CASÉ só voltará ao 
ar em 2018 com o seu programa ‘Esquenta’. A apresentadora 
tem se reunido com sua equipe para pensar em novos forma-
tos. O plano é que a atração de Casé volte a se aproximar da 
fórmula que a consagrou, viajando pelo país contando histórias 
divertidas e inspiradoras. 

A REDE TV PROMOVEU MUDANÇAS na sua grade de 
programação. ‘O Céu e o Limite’, de Marcelo de Carvalho, passará 
a ser exibido às 23h00. Já ‘Operação de Risco’ começará mais 
cedo, às 22h15. Além disso, ‘Você na TV’, de João Kléber, pas-
sará para as 9h00, seguido pelo ‘Melhor Pra Você’ às 10h00. ‘Tá 
Sabendo’, de Thiago Rocha, vai virar semanal domingo as 16h00.

SÍLVIO SANTOS DÁ ATRAÇÃO A MAIS UMA FILHA. 
Com Patrícia Abravanel no ‘Máquina da Fama’, e Silvia no ‘Bom 
Dia & Companhia’, o homem do baú decidiu ofi cializar mais uma 
fi lha como apresentadora. Rebeca Abravanel, que substituiu a 
irmã no matinal infantil durante o período que ela estava doente, 
vai ganhar uma atração na emissora.

A GLOBO TEM UM PLANO OUSADO para tirar do papel a 
minissérie sobre Elis Regina (1945-1982). A produção só ganhará 
força para sair do papel se o canal conseguir um nome específi co 
para a personagem: Maria Rita, fi lha de Elis. A direção deve ser 
de Denis Carvalho que já vem mantendo contato com a cantora.

FRASE FINAL: A causa mais frequente da timidez é uma 
opinião exaltada do nosso próprio valor. 

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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Os óculos “Spectacles”, lan-
çados há cerca de sete meses 
nos Estados Unidos pela rede 
social Snapchat, chegaram 
também à Itália e a outros 
países da Europa. Apesar de 
parecerem simples acessórios 
para serem usados no verão, 
os “Spectacles” são diferentes: 
eles contêm câmeras de vídeo 
acopladas, capazes de regis-
trar vídeos de até 30 segundos 
que podem ser diretamente 
compartilhados no aplicativo.

Anteriormente disponíveis 
apenas online, os óculos 
poderão ser adquiridos tam-
bém em máquinas de venda 
“Snapboat” espalhadas pelas 
ruas. Na Itália, a primeira de-
las foi instalada em Veneza, e 
deverá ser disponibilizada em 
outras cidades em breve. Além 
da Itália, os “Spectacles” e as 
máquinas “Snapboat” também 

Contêm câmeras de vídeo acopladas,

capazes de registrar vídeos de até 30 segundos.

Esse cenário pode representar mais do que duas pessoas 
acompanhando as tendências tecnológicas, mas pode 
carregar consigo, muitas vezes, um sentimento de solidão 

que passa despercebido para quem olha de fora.
Se sentir só, mesmo na companhia de outros, mostra que a 

solidão é mais que um estado físico, pode ser também psicoló-
gico. “Quando se está em contato constante com as pessoas, não 
é raro ouvir cônjuges a reclamar do seu parceiro por estarem 
na mesma cama, mas não receberem a devida atenção porque 
ele está com o smartphone sempre em mãos” constata o Rabino 
Samy Pinto das experiências que teve nos aconselhamentos que 
oferece na sinagoga.  

O tema solidão é cada vez mais presente na sociedade atual 
em função de vários fatores. Entender alguns pontos sobre esse 
assunto é de grande importância para saber se esse comporta-
mento é benéfi co ou não. “Com o advento da tecnologia, o homem 
tem sido cada vez mais empurrado para a solidão. O impacto das 
tecnologias tem colocado em risco não só a socialização, mas a 
afetividade”, afi rma Samy.

As pesquisas recentes no Brasil revelam que 18% dos brasileiros 
entram em pânico se não estiverem com seu smartphone. Chega 
a 40% os que estão consultando os seus celulares a cada 10 mi-
nutos, isso cria um grau de dependência tão grande que vai se 
deixando de lado o ser social, que foi uma grande característica 
desde o momento do surgimento da história da humanidade.

O ser humano foi abandonado por ele mesmo em função desses 
equipamentos. Nos EUA, 62% das crianças com até 12 anos re-
clamam de seus pais que não prestam atenção nelas porque estão 
nas redes sociais. Essa é uma lamentável constatação, mostrando 
que, na verdade, as crianças estão carentes e começam a sentir, 
dentro de sua própria casa, o sabor da solidão.

No pensamento judaico, quando Deus criou o homem, logo 
no início da criação, o fez sem a mulher, mas logo teria dito que 
não era bom que ele permanecesse só. Esse é um ensinamento 
bíblico eterno que demonstra que, desde a sua formação, o ser 
humano não foi feito para fi car sozinho. Nesse caso, o que foi 
dito nos momentos iniciais da humanidade e que é registrado 

A importância da amizade e do amor 
para superar o problema da solidão

Uma cena muito comum nos dias de hoje é a de casais 
em restaurantes que, mesmo juntos, estão separados 
por celulares, redes sociais e diversos aplicativos, e 
assim acabam por perder momentos para aproveitar 
um ao outro

no Gênesis também vale para os dias de hoje: não é bom que o 
homem esteja só.

Isso nos defi ne como um ser social, que necessita da companhia 
para viver. Aristóteles já dizia que “quem encontra prazer na 
solidão, ou é fera selvagem ou é Deus”. De fato, no pensamento 
judaico, Deus é único, e isso o torna apto para se sentir bem na 
solidão, mas não o homem.  

“Quando se olha o quadro geral, percebemos existem duas 
vertentes importantes para se combater a solidão: a amizade e 
o matrimônio”, afi rma o Rabino.

Ainda no Gênesis, Deus prepara a mulher para ser a outra metade 
do homem, afi m de sanar a solidão que existia. No pensamento 
judaico, o ser humano necessita desse complemento. Um bom 
casamento desempenha papel essencial no combate da solidão. A 
amizade é outro ponto importante na vida do ser humano. Desde 
os primórdios, quando a criança é enviada para a escola, há uma 
esperança dos pais de que ela faça muitos amigos e que a vida 
dela comece a fi car mais desafi adora e prazerosa. 

Essa busca por companhia acompanhará o homem em todo 
o seu crescimento, ele precisa estar inserido nesse ciclo social. 
Francis Bacon vai dizer que “não há solidão mais triste que a do 
homem sem amizade. A falta de amigos faz com que o mundo 
pareça um deserto. Nada é fértil, tudo é sofrido”. Em certo ponto, 
a busca pela amizade e a tentativa de irromper a solidão trará ao 
homem um grande desafi o em sua formação ética e moral, pois, 
até que ponto ele colocará os seus valores em questão para ser 
aceito em um grupo social? Nesse momento, a solidão pode ser 
uma aliada, mostrando que ela não é de todo ruim. 

“Para defi nir o que é prioridade na sua vida, o que é essencial e 
o que é secundário, enfi m, uma série de questões que vão afetar 
a rotina da vida pessoal, deve ser decidida em um momento de 
solidão. Olhar para essas questões com a infl uência de um gru-
po social pode nem sempre estar em harmonia com as próprias 
crenças da pessoa, o que pode fazer o indivíduo perder a sua 
personalidade e seus valores”, completa.

Ter a capacidade de refl etir sobre os aspectos positivos e ne-
gativos de fi car sozinho é essencial para a geração atual. Não se 
deixar consumir pelos avanços tecnológicos e saber aproveitar 
os momentos pessoalmente, e não só virtualmente. Semear afeto 
e companhia é o caminho para resolver esse problema chamado 
solidão.

chegaram ao Reino Unido, 
Alemanha, França e Espanha. 
Cada óculos deve custar 150 
euros (cerca de R$ 540).

Com os óculos, o usuário pode 

começar a registrar um vídeo a 
qualquer momento, bastando 
apenas pressionar um botão na 
haste lateral do acessório. Du-
rante a gravação, uma pequena 

luz se ascende por dentro ou 
por fora dos “Spectacles”, para 
sinalizar o curso da fi lmagem. 
A facilidade para fazer vídeos 
gerou críticas de internautas 
com relação à privacidade de 
outras pessoas, que poderiam 
ser gravadas sem consenti-
mento. 

O Snapchat é de proprieda-
de da companhia “Snap Inc”. 
O app foi criado por Evan 
Spiegel e Bobby Murphy, em 
2011, e inspirou redes sociais 
como o Facebook e Instagram 
a se tornarem mais “criativas” 
no compartilhamento de ima-
gens. O aplicativo registrou 
cerca de 55 milhões de usuá-
rios ativos por dia na Europa 
durante primeiro trimestre de 
2017, sendo que os europeus 
passam ao menos 30 minutos 
por dia na rede (ANSA/COM 
ANSA.)
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Uma plataforma gratuita pode 
ajudar municípios a localizar 
crianças que estão fora da escola. 
Lançada quinta (1º), a chamada 
Busca Ativa Escolar tem como 
objetivo apoiar os governos na 
identifi cação, no registro, controle 
e acompanhamento de crianças e 
jovens de 4 a 17 anos de idade que 
estão fora da escola ou em risco 
de evasão. 

Todo o processo é feito pela 
internet e a ferramenta pode ser 
acessada em qualquer dispositivo 
como computador de mesa, com-
putador portátil, tablet e celular 
(seja pelo envio de SMS ou uso 
de aplicativos em smartphones). 

Há também formulários im-
pressos para agentes que não têm 
acesso a dispositivos móveis. O 
processo começa com um alerta 
sobre uma criança ou adolescente 
que esteja fora da escola. Ao en-
contrá-la, o agente comunitário 
envia o alerta, por meio de SMS, 
aplicativo e site. 

A partir daí, um grupo interse-
torial de profi ssionais inicia uma 
série de ações, que vão desde 
uma conversa com a família, para 
entender as causas da exclusão, 
até o encaminhamento do caso 
para as áreas responsáveis por 
garantir a (re)matrícula dessa 
criança ou adolescente, bem como 
pelo acompanhamento de sua vida 
educacional.

Tudo é feito por meio da plata-
forma, que registra todas as ações 

e consolida dados que podem 
ser utilizados no planejamento 
e desenvolvimento de políticas 
públicas. De acordo com dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), 2,8 milhões 
de crianças e jovens em idade 
obrigatória, dos 4 aos 17 anos, 
estão fora da escola. Por lei, de 
acordo com o Plano Nacional de 
Educação (PNE), o país tinha até 
o ano passado para incluir todas 
essas crianças e adolescentes no 
sistema de ensino.

A exclusão escolar afeta, em es-
pecial, as camadas mais pobres da 
população, já privadas de outros 
direitos constitucionais. A maior 
parte das crinças e adolescentes 
fora da escola está nas cidades 
(2.141.148), muitos vivem em 
periferias. Na zona rural, 661.110 
estão fora das salas de aula, seja 
por falta de vagas em escolas pró-
ximas, problemas no transporte 
escolar ou outros fatores que im-
pedem o acesso e a permanência 
escolar. 

Muitas dessas crianças e desses 
adolescentes vivem na Região 
Amazônica e no Semiárido bra-
sileiro, espalhados por mais de 
2 mil municípios. A Busca Ativa 
Escolar é uma iniciativa do Unicef, 
Colegiado Nacional de Gestores 
Municipais de Assistência Social 
(Congemas), Instituto TIM e da 
União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undi-
me) (ABr).

Plataforma gratuita ajuda 
municípios a localizar 
crianças fora da escola

Divulgação

Os ministérios da Defesa e do Meio Am-
biente estudam propor a criação de uma 
nova categoria de unidade de conservação 
que englobe algumas das áreas terrestres e 
marítimas sob os cuidados das Forças Ar-
madas. Segundo o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, ainda não está certo se essas novas 
áreas de proteção da fl ora e da fauna seriam 
de proteção integral ou de uso sustentável, 
cujas regras de exploração são mais fl exíveis 
que no primeiro caso.

“Estamos reforçando juridicamente a 
defesa dessas áreas de que já cuidamos há 
séculos”, disse o ministro, citando como 
exemplo o Atol das Rocas – conjunto de 
ilhas oceânicas a 267 km de Natal, reconhe-
cido como reserva biológica desde 1979 e 
como sítio do Patrimônio Mundial Natural; 
o arquipélago Anavilhanas; o arquipélago de 
São Pedro e São Paulo, a cerca de mil km de 
Natal e a 520 km de Fernando de Noronha; 
a Mata do Curado – remanescente da Mata 
Atlântica, em Recife – e a área circunvizinha 
ao Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.

“As Forças Armadas já protegem amplas 
áreas terrestres e marítimas. Por isso estamos 
propondo a criação de uma nova categoria 
de área de proteção ambiental, a Área Militar 

Especialmente Protegida. Isso signifi caria 
duas vantagens: uma maior segurança ju-
rídica para a manutenção das áreas que já 
protegemos e a ampliação do patrimônio 
ambiental protegido nacional”, disse Jung-
mann durante a cerimônia de lançamento do 
livro Defesa & Meio Ambiente – Preparo com 
Sustentabilidade, que registra as ações de 
proteção ambiental adotadas pela Marinha, 
Exército e Aeronáutica.

Atualmente, as unidades de proteção inte-
gral dividem-se em cinco categorias: Estação 
Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacio-
nal; Monumento Natural e Refúgio de Vida 
Silvestre. Já as unidades de uso sustentável 
são classifi cadas em uma de sete categorias: 
Área de Proteção Ambiental; Área de Rele-
vante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; 
Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Para o ministro da Defesa, há, entre as 
áreas de uso militar, terrenos cujas ca-
racterísticas naturais também precisam 
ser protegidas tanto por sua importância 
ambiental, quanto estratégica. “São áreas 
que se tornaram extremamente valiosas, 
passíveis de serem negociadas em termos 

de mercado. É compreensível, mas, para o 
ministério e as Forças Armadas, trata-se 
de áreas fundamentais. Não só porque são 
militares, mas também porque representam 
um patrimônio ambiental brasileiro”, acres-
centou o ministro.

Ele minimizou o risco de a criação de novas 
unidades de conservação gerarem confl ito 
entre o Ministério da Defesa ou o comando 
das Forças Armadas e os eventuais morado-
res de algumas dessas áreas, a exemplo de 
Alcântara, no Maranhão, onde uma disputa 
com comunidades quilombolas se arrasta 
por mais de três décadas, impedindo os 
planos de expansão do centro de lançamento 
aeroespacial.

“Em Alcântara não há confl ito ambiental. O 
que há é uma questão que está em vias de ser 
resolvida, pois já há um termo de ajuste de 
conduta com o Ministério Público. Já há um 
pré-acordo com a comunidade quilombola e 
que resolve um direito das populações tradi-
cionais”, afi rmou Jungmann, enfatizando que 
as áreas militares especialmente protegidas 
serão “uma barreira a mais” contra as pressões 
da especulação imobiliária e do crescimento 
urbano desordenado sobre áreas militares 
estratégicas (ABr).

Ministérios estudam transformar áreas 
militares em unidades de conservação


