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O Brasil é o campeão mundial de spams, tendo sido a origem de 14%
do lixo virtual que entupiu caixas de e-mail pelo mundo nos dois
primeiros meses de 2010. E o principal foco é a fraude bancária. Os
dados estão em um levantamento apresentado pela multinacional
espanhola de segurança na rede Panda Security.
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Lista no celular
A antiquada lista
telefônica de endereço
comercial virou uma
portátil e prática agenda
dentro do celular.
Entrando no site da
Agecel (www.agecel.
com), é possível instalar
gratuitamente no
aparelho a lista telefônica
comercial segmentada
de qualquer cidade do
Brasil. O download do
aplicativo ainda pode
ser feito via Wap ou
Bluetooth, e ocupa o
espaço de uma simples
foto dentro do aparelho,
permitindo o uso off line
na hora que se quiser, e
sem custo para o usuário.

Novo smartphone
A LG Electronics
apresenta aomercado
brasileiro o seu segundo
smartphone com o
sistema operacional
WindowsMobile 6.5,
o LG Sm@rt GM750.
Ele permite ao usuário
estar conectado a todo
omomento, seja para
realizar as atividades
profissionais ou se divertir
e manter contato com
os amigos. Tem amplo
display de 3 polegadas,
sensível ao toque,
extensa conectividade
e tecnologias de última
geração, como conexões
Wi-Fi, Bluetooth Estéreo e
USB 2.0.

AQUECIMENTO

Fifa apresenta o jogo oficial do Mundial da África do Sul, disponível para o Xbox 360, Play 3, PSP e Wii

Para entrar no clima da Copa
FOTOS DIVULGAÇÃO

DA REPORTAGEM

Olançamento mun-
dial do jogo oficial
da Fifa para a Copa
do Mundo deste ano

está previsto para o dia 27 de
abril. E para desenvolver o
game, a Eletronic Arts ouviu
milhares de fãs da franquia e
desenvolveu, a partir do FIFA
2010, cerca de cem mudan-
ças na jogabilidade baseadas
nas sugestões dos gamers. O
jogo estará disponível para os
consoles Xbox 360, Playsta-
tion 3, PSP e Nintendo Wii.

Com mais detalhes e rea-
lismo, o lançamento agrada-
rá tantos aos já experientes
jogadores de FIFA - com pas-
ses e finalizações muito mais
precisas - quanto aos inician-
tes, pois conta com uma op-
ção de jogabilidade simplifi-
cada que utiliza apenas dois
botões (passe e chute).

O novo game traz todas as
199 seleções que disputaram
as Eliminatórias do Mundial,
assimcomoosdez estádios da
África do Sul que irão abrigar
os jogos da Copa doMundo.

Para jogar, o participan-
te poderá escolher os seguin-
tes modos: “Copa do Mun-
do”, em que as partidas, está-
dios, adversários e horários
são sincronizados com a ta-
bela oficial do evento; “Elimi-

natórias Regionais”, com a op-
ção de escolher qualquer ti-
me e tentar classificá-lo para
disputar o Mundial; e “Parti-
das Online”, em que o módu-
lo permite aos jogadores co-
nectar o videogame à internet
e, pela primeira vez, dispu-
tar o campeonato inteiro pe-
la rede, contra oponentes de
todos os lugares do mundo.
Pela internet, os gamers tam-
bém podem atualizar as no-
vas comemorações dos gols.

Perfeição
Os jogadores e reservas de

cada seleção têm seu rosto
reproduzido fielmente, assim
como características físicas e
habilidades. E os craques com
chutes potentes, bons passes
ou ótimo condicionamento fí-
sico terão exatamente asmes-
mas características no jogo.

Os técnicos de futebol não
serão coadjuvantes. Assim, se
o participante escolher fazer
um jogo do Brasil contra Ar-
gentina, por exemplo, Dunga
e Maradona aparecerão vá-
rias vezes na lateral do cam-
po, elogiando ou criticando
o desempenho de seus times
nas jogadas. Além disso, para
alegria dos que adoram “pal-
pitar” sobre a escalação do ti-
me, o game também tem a
opção de jogar como técnico.

Para aumentar o desafio

do jogo, as altitudes dos locais
onde serão realizadas as parti-
das vão influenciar no desem-
penho dos atletas (em locais
mais altos, eles cansam mais
rápido) e a trajetória da bola
também sofrerá mudanças.

Um sistema inédito de ilu-
minação valorizará os aspec-
tos individuais de cada está-
dio e dará destaque aos jo-
gadores sentados no banco
de reservas. A arquibancada
também recebeu melhorias,
com a participação inédita de
mulheres na torcida, formato
3D, flashes de câmeras, gri-
tos, faixas, bandeiras, chuva
de papel picado,movimentos
sincronizados e até a famo-
sa “Vuvuzela” - a corneta dos
torcedores sul-africanos.

Os bancos na área técnica,
placas oficiais de propaganda
e letreiros das transmissões
aparecem com os patrocina-
dores oficiais da Copa. O jogo
traz a história de como foi a
classificação de cada seleção
para o Mundial 2010 e desa-
fia o jogador a mudar os re-
sultados de jogos reais.

Por isso, você pode dar a
vitória aos franceses no jogo
de despedida de Zidane, na fi-
nal da Copa de 2006, ou ainda
desfazer a injustiça do gol de
Henry com a mão nas últimas
eliminatórias, que eliminou a
Irlanda e ajudou os franceses. AINDA MELHOR Jogo promete revolucionar quanto à realidade


