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mensagem de verificação de contato deveria ficar em cima da tela no android ou qualquer outro dispositivo que possa ser usado
dentro da casa da tal de desenvolvimento operacional ecológico English: In fact, I've just developed a very simple trick with all
the bugs and limitations that Android has. I mean like just plain old bugs that anyone can test and fix. Like how the notifications
bar stops working as soon as your device is out of battery. I have a solution for that already. You can easily make a second bar
that just keeps the screen on longer. If your phone doesn't have a decent display, you could make a display that just shows your
text messages and nothing else. It would look like a password protection screen. That's another hack that I have already
developed for developers. Then we have things that are more difficult. For example one of those is the WhatsApp app. Now
when you're using the WhatsApp app in your Android device, it connects to the server and if the server isn't responding it says
it's not available. Other platforms say something like "Please check your internet connection or try again later". It's an
annoyance, but once again, all that we need is the Password Protection screen. And of course we just need to have the
permissions Portuguese: De fato, eu acabei de desenvolver um truque muito simples com todos os bugs e limitações que
Android tem. Quer dizer, apenas bugs simples que qualquer um pode testar e corrigir. Tipo como o bar de notificações que de
repente parou de funcionar assim que seu dispositivo estiver fora de bateria. Eu já tenho uma solução para isso. Você pode
facilmente criar um segundo bar que apenas mantém a tela mais tempo. Se seu telefone não tem uma boa tela, você pode criar
uma tela
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