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Microsoft orienta sobre
atualização do horário
Os usuários do sistema Windows devem ficar atentos ao
término do horário de verão. A
microsoft adverte que os consumidores instalem o Windows
Update antes do dia 14 de fevereiro, assim a mudança será
interpretada de forma adequada pelos computadores. A me-

dida evitaria possíveis falhas no
sistema, e nos programas Exchange e Outlook. Para quem já
aplicou as atualizações de dezembro de 2009 ou instalou o
hotfix KB 976098, a mudança
será automática. Mais informações no site: microsoft.com/brasil/windows/verao.mspx.
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‘The web celeb 25’ Pen drive identifica
numera VIPs da net cenas pornográficas
Os criadores do Twitter, Evan
Williams e Biz Stone, estreiam
na lista das 25 maiores celebridades da web, feita pela revista
Forbes. Eles estão na quarta posição. O blogueiro de fofocas Perez Hilton ocupa a liderança do
ranking há três anos.

Chegou recentemente ao
país o dispositivo USB que permite identificar imagens pornográficas em um computador,
mesmo que já tenham sido apagadas. O aparelho pode servir
para coibir crimes de pedofilia.
O preço sugerido é R$ 550.

Lista comercial no celular
Aplicativo gratuito da Agecel coloca todos os
números de estabelecimentos no seu aparelho
Júlio Penariol
julio.penariol@bomdiabauru.com.br

Esqueça as pesadas listas
telefônicas e suas páginas
amarelas. Agora, já é possível
ter a relação dos números de
estabelecimentos comerciais
dentro do seu aparelho celular – e de graça. A Agecel oferece este serviço para todos
os usuários 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, ou seja, não traz custo
de internet para o usuário.
O produto é interessante,
por exemplo, para pessoas que
vão viajar a trabalho ou mesmo em férias. O usuário consegue baixar a lista de bares,
hotéis e restaurantes das cidades por onde pretende passar,
e tudo fica como sua agenda
pessoal, guardado no aparelho.
O aplicativo tem divisões por
bairro e ramo de atividade.
“Ninguém carrega uma
lista telefônica no bolso, ainda mais quando tudo converge para o celular”, diz o analista de sistemas que criou o
aplicativo de compactação de
dados, Leonir Campos, também diretor da Agecel.

Todos os municípios brasileiros estão disponibilizados. Segundo Leonir, 10 mil
usuários foram registrados
somente contabilizando os
últimos 60 dias. Números,
porém, ainda tímidos perto
dos mais de 160 milhões de
celulares habilitados no país.
“Qualquer estabelecimento pode se cadastrar gratuitamente no site e ganha um
anúncio por 30 dias para aparecer no celular. E qualquer
pessoa física também pode
anunciar, como pedreiro, carpinteiro, encanador, entre outros”, explica o diretor.
Também é possível comprar anúncios para ficar em
posição de destaque, ao estilo
links patrocinados do Google,
para cada ramo de atividade
em qualquer cidade. “Estamos em busca de patrocinadores para bancar a distribuição gratuita destes aplicativos.
Em troca podemos personalizar o aplicativo para este patrocinador”, diz Leonir.
A inovação, além de eliminar gastos com a navegação pelo celular, ainda poupa
milhares de árvores com a redução da impressão das famosas listas em papel – ou
seja, é um produto que preserva o meio ambiente.

