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Necesidade da mídia em construir heróis
A mídia tem uma grande necessidade de construir heróis
pois, assim, consegue conquistar a atenção do público e
satisfazer às suas expectativas.
Podemos utilizar vários fatos
como exemplo. Nos últimos
meses, houve a exibição do
reality show Big Brother Brasil,
da rede Globo, e foram atribuídos vários adjetivos heróicos
aos participantes, desnecessários. Só pelo fato de ficarem
três meses confinados em uma casa, convivendo com culturas diferentes, são considerados pessoas vitoriosas. O
modo como a mídia retrata
este reality é supérfluo.
Um exemplo também comum
de construção de heróis da
mídia são os jogadores de futebol. Estes são idolatrados
quando fazem algo inusitado.
Basta acontecer que viram
capa de revista, jornais, são
entrevistados, contratados para fazer comercial.
Mas esquecem do que realmente é importante ressaltar
como HERÓI. Herói é um médico,

Figura representativa da mídia

que ajuda a melhorar a saúde das
pessoas, salva vidas.
Herói é um bombeiro que, arriscando sua vida, tenta salvar a vida de
outros que estão em uma situação
de perigo.
Herói é um policial que também
arrisca sua vida em missões arriscadas para combater a criminalidade e tentar fazer com que o mundo
se torne melhor.
Portanto, não podemos acreditar
em tudo e sermos influenciados
pelo que a mídia nos mostra, temos que analisar as informações e,
assim, tirarmos nossas próprias
conclusões.

Susto pode curar o soluço?
Leia entrevista
exclusiva feita
com os redatores
deste jornal.

8

Pode sim. Quando levamos um susto, provocamos uma forte inspiração, levando a um aumento do volume de ar nos pulmões.
Os pulmões pressionam o diafragma, fazendo com que ele se estique e volte a funcionar normalmente. Mas existem maneiras
menos drásticas que também funcionam: tomar um copo d'água
com nariz tampado ou inspirar e segurar o ar por alguns instantes.
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Matéria fugaz

Astrônomos mapeiam região da Via Láctea próxima ao Sol. Ausência de matéria escura contraria
expectativas e pode significar quebra dos modelos mais aceitos sobre a composição do universo e o fim
da chance de detecção dessa substância na Terra.
Pesquisadores detectaram a
presença de matéria escura,
durante o mapeamento de
uma região da Via Láctea
próxima ao Sol, contrariando
modelos já existentes sobre a
composição do Universo.
A matéria escura é uma
substância invisível, que parece compor cerca de 80%
do Universo. É ainda misteriosa e causa curiosidade entre os pesquisadores.
Com um telescópio de 2,2
metros de diâmetro do Observatório Europeu do Sul,
localizado no Chile, pode-se
mapear o movimento de mais
de 400 estrelas em uma determinada área da Via Láctea
próxima ao Sol, constatandose que a mesma era quatro
vezes maior do que o constatado e que ficava a 13 mil
anos-luz de distância do Sol.
A matéria escura não pode
ser detectada diretamente,
apenas pelo movimento das
estrelas. Ao calcular a matéria visível é possível saber se
só ela é necessária para a
movimentação da estrela ou
se há algo exercendo uma
força na mesma.
A velocidade com que as estrelas dessa região se movimentam não condiz com a
movimentação que a massa
destas pode provocar. Conclui-se, assim, que as estrelas devem ser influenciadas
por outra matéria: a matéria
escura. No entanto, no experimento realizado pela ESO
os astrônomos não perceberam nada de incompatível. A
rotação delas podia ser totalmente explicada pela matéria
visível, como gases, outras
estrelas e poeira.
Segundo o astrônomo da Universidade de Concepción

do Chile, Moni Bidin, a quantidade de matéria que foi calculada
coincidiu com o que realmente
havia lá, não havendo espaço
para a existência de matéria
escura – que era esperado que
se encontrasse.

Existência
vel

inquestioná-

A existência da matéria escura
é inquestionável, pois esta já foi
detectada em várias regiões do
espaço. No início de 2012 um
grupo internacional de astrônomos anunciou o maior mapeamento de matéria escura já realizado, feito com o auxílio do
telescópio CFHT (CanadáGrance-Hawaii Telescope) que
escaneou 10 milhões de galáxias localizadas a distâncias de
um bilhão a seis bilhões de anos-luz da Terra.
Poucos estudos analisaram áreas da Via Láctea próximas ao
Sol. A maioria das pesqui
sas sobre matéria escura feitas
na nossa galáxia se concentrou
em sua região periférica.
Para o astrofísico brasileiro,
Martín Makler , antes de se fazer uma conclusão definitiva
sobre os resultados obtidos, é
necessário refazer e verificar a
pesquisa novamente, porque
estes resultados implicariam em
um melhor entendimento do
Universo.

Esperança no espaço
Há dezenas de laboratórios que
ainda tentam encontrar a matéria escura pela medição da chamada força nuclear fraca, pois
seria perceptível quando
“esbarrasse” no núcleo de um
átomo.

Via Láctea

Caso não seja encontrada desta
maneira, tornará as buscas
mais difíceis, cogitando a possibilidade de não haver este tipo
de matéria em nosso Sistema
Solar, extinguindo também sua
presença em nosso planeta.
A missão Gaia, prevista para
2013, tendo como principal objetivo criar um mapa tridimensional da Via Láctea, revelando
sua composição e formação,
será crucial para a solução desta misteriosa matéria escura.
Fonte: cienciahoje.uol.com.br/
noticias/2012/04/materia-fugaz/
view

VoCê SaBiA ???

O ano internacional da
Biologia foi comemorado em 2009.
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Gigantes criados por gases
Dois dos maiores planetas do Sistema Solar, Júpiter e Saturno, teriam surgido em menos de mil anos, segundo uma
nova pesquisa.

Uma das maiores dúvidas dos
astrofísicos e outros pesquisadores sempre foi entender a própria
origem dos grandes planetas gasosos, como Júpiter e Saturno.
No tempo estimado de milhões de
anos para se formar um planeta, o
gás se dissiparia pelo espaço.
Júpiter tem um volume mais de
1.300 vezes maior que o da Terra,
mas tem uma massa apenas 318
vezes maior, já que é formado
basicamente por gás, principalmente hidrogênio, em torno de um
núcleo rochoso relativamente pequeno. A matéria-prima para se
fazer um planeta desses era a
nebulosa primordial de gás e poeira cósmica que deu origem ao
sistema solar.
Tradicionalmente se afirma que
ao longo de um milhão de anos
ou mais a atração gravitacional
criaria o núcleo de rocha do planeta.
Variações na densidade do disco
de gás causariam uma rápida
condensação, de apenas mil anos, que daria origem a um planeta gasoso.
A pesquisa que ajuda a entender
como astros semelhantes a Júpiter e Saturno são comuns no Universo foi realizada por Lucio Mayer, da Universidade de Zurique,
na Suíça. Segundo a simulação,
um ponto mais denso na concentração do gás atrairia mais gases.
Cerca de cem planetas semelhantes já foram encontrados fora do
Sistema Solar, alguns com dez
vezes mais massa que Júpiter. “A
formação de planetas gigantes
deve ocorrer rapidamente, ou então esses planetas seriam raros”,
afirmaram os pesquisadores, em
artigo na revista norte-americana
'Science’.
Por exemplo, o exato centésimo
planeta extra-solar descoberto
tem massa semelhante à de Júpi

Simulação em supercomputador de
disco de gás giratório mostra como
instabilidade gravitacional pode criar
rapidamente um novo planeta como
Júpiter.

ter e gira em torno da estrela Tau1
Gruis, da constelação do Grou.
“Esse planeta de Tau1 Gruis pertence ao segundo grupo”, diz um
dos membros da equipe internacional que descobriu o centésimo planeta, Hugh Jones, da Universidade
John Moores, de Liverpool, Reino
Unido.
Nas simulações de computador os
'planetas virtuais' tinham massas de
duas a doze vezes a de Júpiter e
suas órbitas tinham mais afinidade
com a dos astros extra-solares do
que com os do Sistema Solar.
A Nasa até criou um 'planeta de
proveta' para simular as condições
físicas dos planetas. No entanto, o
experimento tem que ser feito no
espaço para aproveitar a chamada
microgravidade, a bordo dos ônibus
espaciais, e eliminar o forte efeito
da gravidade no ambiente terrestre.
Um dos experimentos envolveu
observar padrões de movimento
simulando a estrutura atmosférica
de Júpiter.
As bandas coloridas observáveis na
superfície de astros como Júpiter,
Saturno, Urano e Netuno são

formadas por nuvens e correntes
atmosféricas, com o auxílio da
rotação do planeta. Algo parecido acontece com Saturno, com
massa 95 vezes maior que a
Terra e um volume cerca de 700
vezes maior. Seu núcleo rochoso rodeado por uma camada fina
de hidrogênio metálico líquido
responde por apenas 10% a 20% da sua massa total.
Foi observada por astrônomos,
entre eles Galileu, a existência
de uma mancha vermelha em
Júpiter que tem quase o dobro
do tamanho da Terra. Exatamente por ser um planeta com grande parte gasosa que a tempestade continua seguindo, sem haver uma superfície sólida capaz
de dissipá-la.
Fonte: revistagalileu.globo.com/
Ed itor aG l ob o/c om pon e ntes /
a
r
t
i
c
l
e
/
edg_article_print/1,3916,4569771941-1,00.html

VoCê SaBiA ???
O ano internacional da
Química foi comemorado
em 2011.
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Química do Cérebro
Conheça as causas, sintomas e tratamento da dor de cabeça.
A enxaqueca é um distúrbio
com origem genética. Ela está
relacionada à falta de serotonina no organismo. É uma substância ligada ao humor, ao prazer e à dilatação dos vasos
sanguíneos.
Como essa doença é genética,
não se sabem as causas para
a enxaqueca, mas sim o que a
causa. Geralmente, está relacionada a alterações de rotina.
Qualquer mudança de hábitos
pode desencadear em uma
crise. Existem algumas outras
coisas que podem causar enxaquecas, tais como o álcool,
estresse, alterações hormonais. Alguns alimentos tais como queijos, chocolate e adoçante, também podem causar
uma crise. Geralmente as mulheres são as mais afetadas
por enxaqueca.
As crises de enxaqueca podem
ter sintomas tais como dor de

uma pesquisa aprofundada
para perceber o que pode gerar uma crise. Para prescrever
um tratamento adequado, o
médico precisa saber exatamente como é essa dor. É
recomendável, inclusive, que
o paciente faça um diário com
essas informações.

O cérebro
humano.

cabeça forte, sensibilidade a
luz, cheiro, barulho e movimento. Alterações psíquicas como
mudança de humor, perda do
apetite e até náuseas também
são observadas.
Uma das principais características da enxaqueca é que ela
acontece de uma forma diferente em cada pessoa, exigindo assim um tratamento específico. É importante que se faça

VoCê SaBe Do QuE é FeItA a
GeLaTiNa?
Tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. No mínimo eu
imaginava que era feita de algumas substâncias químicas. Bem, para a
surpresa de muita gente ela é extraída da pele, das cartilagens e dos
ossos bovinos (éééca!!!).
Você sabia que além de ser utilizada como alimento, é também muito
utilizada na medicina e em certas indústrias. Um bom exemplo disso é a
sua utilização como cobertura das cápsulas de produtos farmaceuticos.
Ela ainda é ótima como emulsão fotográfica e na fabricação de cabeças

de fósforos e lixas.

Repouso e silêncio para alguns já é suficiente. Outros
têm crises tão fortes que precisam de medicamentos diários. Quando a crise começa
são, na maioria das vezes,
usadas pílulas à base de triptanos, que agem de forma
semelhante à serotonina.
É importante também uma
orientação individual, para
evitar um fenômeno conhecido como dor de cabeça rebote, causado pelo uso excessivo de analgésicos.
A maioria dos médicos defende
que evitar a crise é ainda a melhor opção. Para isso, os pacientes precisam manter uma
rotina regrada, afastando-se de
coisas que podem gerar uma
crise. A dica principal é bom
humor e alegria, que mantêm
os níveis de serotonina altos.
Para o cérebro, dor e felicidade
são incompatíveis, pois ele já
está produzindo seu próprio
remédio.
Fonte: revista galileu.globo.com/Galileu/0,6993,
ECT498531-1716-4,00.html
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Análise Química mapeia cocaína que chega
ao Brasil
Polícia Federal cria banco de dados para tentar identificar origem da droga no País.
apenas foi transportada pelo
país. A identificação geográfica
é impossível porque não há
informações suficientes para
comparar a química das drogas
apreendidas com amostras já
conhecidas.

Análises químicas são feitas
pela Polícia Federal do Brasil
para determinar rotas usadas
pelos traficantes de cocaína
para entrar com a droga no
País.
Atualmente, o órgão está reunindo informações sobre as
composições químicas das drogas ilícitas na América do Sul,
que serão úteis para a identificação dos locais onde a cocaína é originalmente produzida.
Mesmo que esse tipo de análise não seja uma novidade, o
preço dos equipamentos necessários sempre foi muito alto
para a maioria dos laboratórios
dos países sulamericanos, afirma Claude Roux, professor de
química e ciência forense da
Universidade de Tecnologia de
Sydney, na Austrália. No entanto, os recentes avanços na tecnologia tornaram esses preços
mais acessíveis.
Michael Collins, do Instituto
Nacional de Métricas da Austrália, afirma que a análise química tornou-se padrão nos EUA, Austrália, Europa e Japão, e
explica que essa tecnologia
será um grande avanço contra
as drogas na América do Sul.
A origem de aproximadamente
65% da cocaína que chega os
Estados Unidos é na América
do Sul e Central. Conectando
as apreensões às diferentes
redes de tráfico da região haverá uma melhora região haverá
uma melhora na coleta de informações para processar os criminosos responsáveis, afirma Collins.

Amostra de cocaína.

A cocaína que chega ao Brasil, geralmente vem por meio
da Colômbia, Peru e Bolívia.
Em 2006, foi feita uma análise
química de 112 apreensões
nos Estados brasileiros, que
os levou a imaginar que a droga também está vindo do Paraguai. Após comparar a cocaína apreendida no norte do
Amazonas e Rondônia com o
perfil químico das amostras
coletadas no Mato Grosso do
Sul, A PF chegou a essa conclusão, pois MS faz fronteira
com o Paraguai.
Os compostos da cocaína apreendida foram examinados pela
equipe de Jorge Zacca, do Instituto Nacional de Criminalística
da Polícia Federal. São os chamados alcalóides menores, que
são encontrados nas folhas da
planta da coca. Dependendo da
espécie de coca, onde foi cultivada, a idade da cocaína e como ela foi armazenada, os alcalóides podem sofrer uma mudança sutil. Os solventes presentes na droga também foram
analisados, como um resíduo
do processo de purificação.
"A técnica é muito eficaz para
ligar a droga aos traficantes",
afirmou Zacca. No entanto, a
técnica não é suficientemente
eficaz para revelar a origem
geográfica da droga, se a cocaína foi produzida no Paraguai ou

Para aumentar a qualidade das
análises, equipe de Zacca, atualmente, usa perfis de novas
substâncias químicas para reunir essas informações. No início
deste mês, os resultados da
pesquisa da Polícia Federal
Brasileira foram apresentados
no Simpósio Internacional de
Ciências Forenses de Sydney,
na Austrália.
Fonte: revistagalileu.com/
Revista/Common/
O,,EMI175221-17770,00-ANALI
SE+QUIMICA+MAPEIA+COCAINA
+QUE+CHEGA+AO+BRASIL.html

Elementos Químicos e os
Astros!
Alguns elementos químicos,
antigamente, eram relacionados aos astros. Alguns ainda
são muito utilizados na Astrologia.
Veja os exemplos de elementos e astros relacionados:
- Prata – Lua
- Cobre – Vênus
- Mercúrio – Mercúrio
- Ferro – Marte
- Estanho – Júpiter
- Chumbo – Saturno
- Ouro – Sol
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Quem vai explorar a biodiversidade
amazônica?
Biopirataria ocupa brecha deixada pela falta de cientistas brasileiros na floresta.
Quem irá investigar a biodiversidade amazônica?

significam em porcentagem do
que está acontecendo.'

A falta de cientistas na floresta
da oportunidade para a biopirataria.

É provável que as recentes
apreensões sejam resultado de
uma fiscalização mais eficiente,
porem, a ação dos criminosos

A biopirataria (exploração, manipulação, exportação e/ou comercialização internacional de
recursos biológicos ilegalmente) tem sido um problema nos
últimos dez anos no nosso país, e é um dos assuntos mais
comentados em Manaus atualmente.Em 2003, foram registrados sete casos de pessoas presas por trafico de plantas e animais silvestres. Mesmo sem
saber quais as reais proporções do problema, sabe-se que
há taxas altas de incidência.
'Esse é um tipo de crime ambiental que não deixa cicatrizes',
diz o ecólogo Henrique Pereira,
gerente do Ibama no Amazonas. 'Não sabemos com precisão quanto essas apreensões

dimensões da Europa Ocidental é realmente difícil. Na visão de muitos cientistas, a
biopirataria poderia ser reduzida, ou mesmo evitada, se
houvessem pesquisas acerca
da biodiversidade brasileira.
Deste modo, estariam mostrando a importância da floresta e reduzindo o incentivo ao
desmatamento.
Fonte: revistagalileu.globo.com/
Galileu/0,6993,ECT6252541948,00.html

A Biodiversidade
Amazônica.

esta se tornando mais sofisticada e difícil de ser detectada.
Aumentar a fiscalização pode
ajudar a evitar esse tipo de problema, mas manter sob vigília
uma floresta com as mesmas

Qual a importância do ferro no nosso organismo?
O ferro desempenha um papel importante nos processos
metabólicos dos animais, sendo um contituinte vital das
células de todos os mamíferos.
A função do ferro no corpo limita-se quase excluisvamente
ao transporte de oxigênio no sangue por intermédio da
hemoglobina existente nos glóbulos vermelhos.
Um homem adulto absorve cerca de 5mg de ferro por dia,
enquanto a mulher absorve ligeiramente mais para contrabalançar as perdas durante a menstruação ou gestação.
Nas crianças, a absorção de ferro é muito maior, excedendo de 10mg a 15mg por dia.
Há vários sais ferrosos, como o sulfato ferroso, que são
bastante eficazes no tratamento de anemia devio à deficiência de ferro.
Dos alimentos de origem animal mais ricos em ferro, destacam-se o fígado, o peixe e a gema de ovo. Dentre os vegetais, são os feijões e ervilhas, de modo geral, as hortaliças.

Por quê nosso mundo é colorido?
A luz é produzida quando
elétrons vibram, indo e voltando rapidamente entre vários níveis de energia que existem na eletrosfera de um
átomo. Para cada salto, é emitido um fóton, que é uma
luz monocromática, de comprimento de onda (cor) bem
definido.
Deste fato resultam os espectros de emissão, formados
por raias ou bandas coloridas, que servem inclusive,
para identificar o átomo emissor da luz. Em temperaturas elevadas átomos com muitos elétrons emitem tantas
raias que o espectro se torna
contínuo e a presença simultânea de todas as cores se traduz na cor branca.
Um objeto é branco quando
reflete todas as cores.
Um objeto é preto quando
absorve todas as cores.
Um objeto é vermelho quando reflete a cor vermelha e
absorve as demais cores.
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A Receita da Vida
Experimento da "sopa" criadora dos primeiros seres vivos chega aos
50 anos cercado de controvérsias.

Ácido nos músculos!
Experimento que explica o surgimento dos primeiros seres vivos
completa 50 anos, no dia 15 de
maio, com várias perguntas sem
resposta.
Quando Stanley Miller e seu professor Harold Urey resolvem testar a teoria do químico russo Alexander Oparin, surge uma possibilidade de explicação sobre a
origem da vida, o que não aconteceu.
Após anos e anos de pesquisa,
os cientistas chegaram à conclusão que a bioquímica do primeiro
ser vivo deveria ser bem diferente da de qualquer organismo
existente atualmente. Miller supôs que a vida teria surgido a 4
bilhões de anos, juntamente com
a atmosfera do nosso planeta,
onde ainda não havia oxigênio.
As moléculas que originaram o
primeiro ser vivo surgiram pela
ação de relâmpagos em uma
mistura gasosa de amônia, metano e hidrogênio, no oceano, onde
emanava vapor de água.
Este ambiente ganhou o nome
de “sopa primordial”.
Ao realizar um experimento em
laboratório que simulava as condições da época, Miller conseguiu surpreender a comunidade
cientifica, com a construção de
aminoácidos, que seriam os
“tijolos” que compõem as proteínas dos seres vivos.
Anos depois, geólogos mostraram ser impossível a existência
de tal atmosfera em nosso planeta, mas mesmo assim a teoria de
Miller continua sendo um incentivo para a realização de pesquisas na área.
Sem dúvida, a maior dificuldade
dos cientistas para identificar

formas de vidas primitivas é a
ausência de fósseis destes seres. Mesmo os registros mais
antigos de vida na Terra são de
micróbios bastante desenvolvidos. “Já foram encontrados
fósseis de estromatólitos (um
tipo de colônia de micróbios)
com 3,5 bilhões de anos de
idade. Mas os seres unicelulares que os formaram provavelmente já eram bastante parecidos com bactérias de hoje em
dia. Fósseis microbianos, aliás,
são um assunto bastante controvertido. Alguns pesquisadores acham que o sinal mais
antigo da vida não possui mais
de 2,7 bilhões de anos.”

Ilustração “Sopa Primordial”

Durante um exercício muscular intenso, o ritmo respiratório aumenta, mas mesmo assim a quantidade de
oxigênio que inspiramos
não é suficiente para, oxidando a glicose, fornecer a
energia necessária para
manter a atividade por muito tempo. Porém, os músculos tem um mecanismo que
garante a continuação do
esforço, mesmo sem a presença do oxigênio: a glicose
decompõe-se produzindo
ácido lático e liberando energia, que é utilizada pelos
músculos para contraíremse.
Quanto mais intensa e prolongada a atividade muscular, mais ácido lático se acumulará no músculo. Para
este processo há um limite.
A quantidade de ácido lático nos músculo em repouso
é de 0,02%. Em um exercício violento chega a 0,25%.
Acima desta quantidade o
músculo se fatiga e fica impossibilitado de continuar a
se contrair. A fadiga muscular é o acúmulo de ácido
lático nos músculos.

Sem os fósseis, cientistas tentam encontrar alguma pista
sobre a origem da estrutura
química desses seres primiti- Por que o milho da pipoca estoura?
vos. O problema é que as duas
peças-chave da vida de hoje em
O milho é um alimento muito duro e
dia - o DNA e as proteínas - prodentro dele está retido pequenas bovavelmente não estavam prelhas de ar. Quando o milho esquenta,
sentes nos seres vivos que suro ar retido tenta expandir-se, aumengiram há cerca de 4 bilhões de
tando mais de 20 vezes o seu volume.
anos.
As moléculas do ar movimentam-se
com rapidez e pressionam cada vez
Fonte: revistagalimais fortemente as paredes resistenleu.globo.com/Galileu/0%2c69
tes das pequenas bolhas, até que elas
93%2cECT530051se rompem e os grãos de milho explo1948%2c00.html
dem em pipocas leves e macias.
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RAUL GIRARDI
ZEGAIB

Estudante
Vida pessoal: Paulistana, 15 anos. Vive
em Indaiatuba com os pais e irmã.

Um hobbie...
Dançar.

Estudante

Uma música...
More than this — One Direction.
Um livro...
Os 10 negrinhos – Agatha Christie.
Uma frase...
"Não faça aos outros aquilo que você
não gostaria que eles fizessem a você.”
Um sonho...
Ter uma carreira bem sucedida, ser
feliz e nunca deixar de ter por perto as
pessoas que amo.
Um momento/data marcante na
sua vida...
17 de novembro de 2009

Estudante
Vida pessoal: paulistana, 16 anos.
Vive em Pedreira com a mãe, tio e
avós.

Guitarra ou baixo?

#PASSATEMPO: jogar vídeo-game,
ler, dormir.
#UM DIA ESPECIAL: Sexta-feira.

Pior tombo da vida...
Quebrar o braço caindo de skate.

Um filme...
Um amor para recordar

Zelenka

Vida pessoal: Paulistano, 16 anos. Vive
em Indaiatuba com a mãe, padrasto e
irmão.

Baixo.
Uma memória de infância...
Cair de bicicleta e ter que levar cinco
pontos no queixo.

Fernanda Sucharski

Rock ou POP?
Rock.
Filme que marcou sua vida...
Os Simpsons – o filme.
Comida preferida...

#MÚSICA QUE TE TOCA: The Umbrella of Glass – Versailles Philharmonic
Quintet.
#SONHO DE INFÂNCIA: Comer o
creminho gostoso dos Teletubies.
#FUTURA PROFISSãO: Neurocirurgiã.
#UM ÍDOLO: Jesus Cristo.
#MELHOR AMIGA: Laura Rachel.

Feijoada.

#O QUE TE IRRITA? : Todo mundo
falando ao mesmo tempo.

Banda favorita...

#CANTOR PREFERIDO: Yuuji Kamijo.

Iron Maiden.

#SONHO DE CONSUMO: Um closet
de Lolita com outfits das brands
Baby The Stars Shine Bright e Angelic Pretty.

Qual seu animal preferido?
Cachorro.

Pessoa que você admira...
Meus pais.

Banda Iron Maiden
Banda One Direction

Banda Versailles

