
AJUDA AOS INDECISOS MISTÉRIO

No último dia 9, a Apple
divulgou uma série de
novidades a serem lançadas até
o fim do ano, entre elas os
iPhones 6S e 6S Plus (que
bateram recorde de vendas em
seu primeiro fim de semana
nas lojas), o Apple WatchOS 2 e
o iPad Pro.
No entanto, um dos aparelhos
mais esperados - e um dos mais
misteriosos - é a nova Apple
TV. Chamada de “o futuro da
televisão” pelos seus criadores,
o equipamento deve oferecer
controle remoto sensível a
comandos de voz, serviços de
streaming, vários aplicativos e
mais a assistente de voz Siri.
Em setembro, a Apple
anunciou que o dispositivo
seria oficialmente lançado no
fim de outubro em lojas e em

algumas revendedoras da
marca. Mas até agora não se
sabe exatamente em que dia os
aparelhos serão colocados à
venda e nem em quais países
eles poderão ser comprados na
data de lançamento.
Além disso, não está claro quais
serão os aplicativos disponíveis
e nem se eles já virão
instalados ou terão que ser
baixados na Apple Store. Na
apresentação de setembro, foi
mostrado que a “página inicial”
do dispositivo contará com
vários apps, da própria Apple
ou não, e poderá ser montada
da maneira que o usuário
quiser.
Ainda sobre os aplicativos, uma
dúvida é se redes sociais, como
Facebook, Twitter e Instagram
criarão recursos especiais para

Apple TV ou se pelo menos
terão algum ícone com atalho
para as plataformas.
Tampouco se sabe o quanto a
companhia está investindo na
criação de jogos ou se outros
games populares estarão
disponíveis no aparelho.
(ANSA Brasil)
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COMO SERÁ que ela vai ser? Por
enquanto, ninguém sabe ao certo

MAIS DE MIL ENVOLVIDOS

Amazon processa autores
de falsas recomendações
A gigante de vendas online
americana Amazon apresentou
uma denúncia nos Estados
Unidos contra mais de mil
pessoas acusadas de escrever
recomendações pagas sobre os
produtos oferecidos na loja
online.
A ação aponta indivíduos não
identificados, numerados de um
a 1.114, acusados de oferecer
seus “serviços” por preços a
partir de US$ 5, sob
pseudônimos, para comentar
sobre os produtos vendidos na
Amazon. Todos têm em comum
o uso do site fiverr.com, utilizado
por trabalhadores
independentes para encontrar
vagas de trabalho em diversas
áreas.
Os indivíduos processados
prometiam ao vendedor de um
produto que não haviam
comprado publicar críticas
positivas com a pontuação
máxima de cinco estrelas,

explicou a Amazon. A
companhia explicou que
conseguiu comprar várias
dessas críticas falsas fazendo-se
passar por um fabricante.
(France Press)

CAÇADA NA REDE

O primeiro-ministro britânico,
David Cameron, anunciou um
plano de cinco milhões de
libras (6,8 milhões de euros)
para ajudar as organizações
locais a combater a
propaganda de grupos
extremistas como o Estado
Islâmico (EI) na internet. O
governo Cameron espera
contrabalançar a propaganda
dos grupos jihadistas que
tentam recrutar combatentes
no Exterior. Segundo
estatísticas oficiais, mais de
700 britânicos teriam viajado
para combater nas regiões da
Síria e do Iraque controladas
pelo EI. Desses, quase 300 já
teriam retornado ao Reino
Unido.
O plano permitirá, segundo o
governo, apoiar as

organizações locais e
proporcionar “discursos
confiáveis alternativos” aos
ideais veiculados pelos
extremistas. “Devemos
enfrentar e lutar contra o
extremismo sistematicamente,
revelando suas mentiras e
consequências destrutivas”,
declarou Cameron.
A nova estratégia, prosseguiu o
premiê, incluirá desenvolver a
colaboração entre empresas, a
polícia e o governo para
suprimir dados terroristas e
extremistas na internet. De
acordo com o governo
britânico, desde 2010 mais de
110.000 “elementos de
propaganda extremista” foram
suprimidos da rede pela
polícia. sendo 38.000 deles este
ano. (France Press)
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Pele artificial capaz
de “sentir” está mais
perto da realidade

Pesquisadores criaram uma pele
artificial experimental capaz de
sentir objetos e que poderá um
dia permitir às pessoas que
usam próteses recuperar parte
do tato. Esta tecnologia, ainda
nas primeiras etapas de
desenvolvimento, poderia
também melhorar o controle
das próteses e minimizar ou
eliminar a sensação de
“"membro fantasma” que afeta
80% dos amputados. 
A pesquisa, conduzida por Alex
Chortos e Andre Berndt, da
Universidade de Stanford, na
Califórnia, utilizou circuitos
orgânicos flexíveis e sensores de
pressão para reproduzir a
sensibilidade da pele. Os autores
conseguiram converter a
pressão estática de um objeto
sobre a pele em sinais digitais
comparáveis aos diferentes
graus de resistência mecânica
que pode detectar a pele
humana. (France Press)

Professor lança
canal para auxiliar
a escolher profissão
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NOVO SERVIÇO

Apple já revelou todas as
novidades - menos sua TV

Plugin

Para auxiliar vestibulandos
indecisos sobre a escolha da
profissão ou em busca do
primeiro emprego, o professor,
psicólogo e coach de carreiras
Márcio Souza lança este mês seu
canal no YouTube. O projeto é
inédito e busca orientar jovens a
enfrentar as dificuldades
comuns antes de ingressar na
universidade ou na hora de
entrar para o mercado de
trabalho. Cada temporada
tratará de um tema e será
dividida em oito episódios, com
cerca de seis minutos cada, que
serão postados semanalmente
às quintas-feiras. Souza tem 15
anos de experiência em auxílio a
jovens no consultório. O
primeiro episódio está em
https://www.youtube.com/watch?
v=6SgTdFY_DUs

O YouTube anunciou na semana
passada um novo serviço de
assinaturas que elimina os
anúncios publicitários, em mais
um esforço do serviço de vídeos
on-line de tirar proveito de seu
enorme potencial comercial.
O YouTube, que é propriedade
do Google e diz ter 1 bilhão de
usuários no mundo todo,
informou que os assinantes
poderão optar por um acesso
livre de publicidade por meio de
uma assinatura de US$ 9,99
mensais a partir do próximo dia
28. A nova opção, chamada
“YouTube Red”, inicialmente só
estará disponível nos Estados
Unidos. O YouTube Red
também permitirá aos
assinantes armazenar  vídeos
para assisti-los mais tarde em
seus computadores ou
smartphones, mesmo sem
acesso à internet. (France Press)

POR US$ 9,99 mensais, usuário poderá assistir ao que quiser sem precisar
ver nenhum anúncio publicitário - mas por enquanto, só nos EUA

FALSOS compradores vendiam
avaliações positivas no site

Inglaterra investe pesado
contra propaganda terrorista

YouTube anuncia opção
com “propaganda zero”
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