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MUNDO DIGITAL

LISTA TELEFÔNICA NO CELULAR
Já é possível

colocar a lista
telefônica
c o m e rc i a l
gratuitamente no
celular. É só
baixar a lista da
cidade que
deseja e tudo fica
como agenda
pessoal, no
aparelho. Basta
entrar no site da
Agecel
( w w w. a g e c e l . c o m ) .
Após o download , também acessível pelo sistema de Bluetooth e
Wap, a lista pode ser consultada offline, na hora que se quiser, e
atualizada, barateando os custos de conexão ainda abusivos para o
celular. Com a solução Agecel, é possível guardar mais de 80 mil
nomes de empresas, com números de telefones, endereço eletrônico
e segmento de atuação. No celular, o aplicativo ocupa o espaço de
uma simples foto de 500 Kb. A tecnologia utilizada é a Java,
acessível para praticamente todo tipo de celular. O foco do negócio
da Agecel é a comercialização de anúncios para catálogo telefônico
comercial no celular, por meio de franquias. A empresa já conta com
a adesão de 40 cidades brasileiras, nos os estados do Acre, Bahia,
Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais,
Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia e Santa Catarina.

GOLPES COM TERREMOTO DO HAITI
Os criminosos digitais já estão usando a boa-fé de quem tenta

aliviar o sofrimento das vítimas do terremoto no Haiti para roubar
os donativos ou infectar o PC. Eles agem por meio de mensagens
falsas de e-mails solicitando doações, como a anexada, e sites falsos.
Ao pesquisar por termos como “Haiti Earthquake Donation”, é
possível identificar que grupos de cibercriminosos estão
contaminando resultados de sites de pesquisa, a fim de levar o
usuário para páginas que contêm malware que contamina o
computador – confira a imagem anexada. Portanto, as
recomendações dos especialistas é para não clicar em links suspeitos
via email ou de programas de mensagem instantânea. Tenha em
mente que o resultado de ferramentas de pesquisa pode levá-lo a
sites perigosos e nunca preencha seus dados pessoais ou financeiros
em formulários dentro de e-mails. E lembre-se de manter uma
solução de segurança ativa e atualizada no seu computador.

WEBCAM DE 8.0 MEGAPIXELS
Os internautas

que priorizam
webcams com
alta qualidade de
imagens dispõem
agora da WC101
We b c a m
Professional que a
NewLink acaba
de lançar no
m e rc a d o
brasileiro. A
novidade tem
resolução de 2MP,
que pode chegar a até 8MP no modo interpolado, e destaca-se
ainda por ser extremamente compacta, medindo apenas 6 x 2,7 x 1,3
cm. Conta também com microfone embutido e botão snapshot para
fotos instantâneas, sendo ideal para videoconferência, chat online e
fotos digitais. Outros atrativos são o zoom digital de 10x, o
compressor de imagem incorporado, o balanço de brilho automático
e a compensação de cor automática. É compatível com Microsoft
Windows 2000, XP, Vista ou Macintosh OS 9.0 ou superior. O
lançamento está com o preço médio sugerido para o consumidor
final de R$ 99 até final de fevereiro. Mais informações:
w w w. n e w l i n k . c o m . b r

Apple pode lançar tablet
Novas especulações a cerca da

tão comentada Apple Tablet estão à
solta desde o ano passado e os Mac
maníacos de todo o mundo aguar-
dam ansiosamente que o novo
equipamento seja lançado ainda no
começo de 2010. Nos últimos dias
do ano passado, novidades sobre
ele pipocaram em blogs e websites
de todo o mundo. Há muito não
havia tanto rumor ou especulação
sobre um produto como aconteceu
com esta Tablet.

No último dia 4, o Wall Street
Journal publicou que a Apple deve
revelar seu novo dispositivo tablet
no fim deste mês, no que pode ser o
maior lançamento da companhia
desde o iPhone, lançado em janeiro
de 2007. De acordo com a repor-
tagem, que cita pessoas consultadas
pela empresa, a Apple planeja co-
meçar a distribuir um tablet mul-
timídia com tela de 10 a 11 po-
legadas, sensível ao toque, a partir
de março deste ano.

O jornal reconhece não saber
claramente se a Apple planeja co-
mercializar várias versões do pro-
duto – já que por enquanto trabalha
com diferentes modelos – ou se

simplesmente ainda não está de-
cidido qual comercializará. O jornal
também não antecipa o preço do
aparelho, que é um tema de es-
peculação há meses. No entanto,
lembra que analistas apontam para
cerca de US$ 1 mil.

NÃO CONFIRMADO
Apesar de analistas e da im-

prensa terem especulado por meses
que a Apple planeja revelar um
tablet no primeiro semestre de 2010,
a empresa nunca confirmou que
está trabalhando em tal aparelho.

O jornal diz que este tablet será
"um dispositivo multimídia que
permitirá ver filmes e programas de
televisão, ter acesso a jogos, navegar
pela internet com conexão wi-fi e ler
jornais e livros eletrônicos". "Fontes
informadas pela Apple também di-
zem que a companhia confia em
que (o novo tablet) poderia re-
definir o modo pelo qual os con-
sumidores interagem com uma
grande variedade de conteúdos, co-
mo livros e jornais, graças a sua tela
touch screen colorida", entre outros
fatores, acrescenta o WSJ.

Os rumores sobre o lançamento

de um tablet pela Apple circulam
desde o ano passado. Já foi dito
inclusive que Steve Jobs, presidente
e co-fundador da firma, estaria se
encarregando pessoalmente do de-
senvolvimento do produto.

O blog All Things Digital, afi-
liado do Wall Street Journal, afirmou,
citando fontes, que a Apple está
planejando fazer um grande anún-
cio de produto em 27 de janeiro, em
um evento já agenda para ocorrer
em São Francisco, nos Estados Uni-
dos. Um porta-voz da Apple pre-
feriu não comentar o assunto.

A especulação em torno do ta-
blet ganhou força em dezembro,
quando um analista relatou que o
dispositivo de acesso à web e leitor
de livros digitais chegaria ao mer-
cado no primeiro semestre de 2010.
Em nota direcionada a clientes, Yair
Reiner, analista técnico da Oppe-
nheimer, afirma que manteve con-
tatos com a cadeia de suprimento
que dizia que a Apple se prepara
para iniciar a produção de um
milhão de unidades do novo pro-
duto em um mês. A Apple teria um
estoque suficiente para lançar o
dispositivo em março ou abril.

Será um novo concorrente?
A Apple Tablet é um possível

novo produto, misto de iPhone e
MacBook. De acordo com os úl-
timos rumores, este gadget de 7’’
deve custar cerca de mil dólares e
será anunciado ainda este mês. Pos-
sivelmente, funcionará como uma
espécie de computador, em que se
acessa a internet, utiliza aplicativos
e muito mais. Entretanto, em vez da
dupla mouse e teclado, o controle
será feito apenas pela tela sensível
ao toque, como no iPhone.

Especula-se que ela não venha a
ser um concorrente direto do Ama-
zon Kindle, mas é muito provável
que a Apple Tablet também abar-
que o universo dos e-books. Várias

editoras e até mesmo jornais afir-
mam ter sido procurados por fun-
cionários da Apple interessados em
digitalizar publicações. Até agora,
nenhum pronunciamento da Apple
oficializa o produto, mas as evi-
dências são fortes.

Uma nova especulação que sur-
giu foi em relação à tela multitoque
que deverá ser utilizada na Tablet.
Uma patente descoberta há alguns
meses indica que a Apple estaria
trabalhando em uma tela de su-
perfície tátil dinâmica. Isto é, a tela
muda sua forma e sensibilidade
dependendo do uso.

Enquanto vê fotografias, por
exemplo, a tela permanece lisa. Po-

rém, ao ativar o teclado, as teclas
podem ficar levemente diferentes,
com demarcações de teclas reais e
sensíveis ao toque. Não faz muito
tempo que um ex-funcionário da
Apple, ao ser questionado sobre a
Tablet, afirmou que a superfície de
controle seria um tanto quanto sur-
p re e n d e n t e .

De acordo com informações di-
vulgadas pelo Financial Times, a
Apple teria reservado o Yerba Bue-
na Arts Center para um evento no
dia 26 de janeiro. Bom sinal, pois
este mesmo local foi utilizado para
o evento do iPod, em que Steve Jobs
resolveu aparecer, após um período
afastado da empresa.


