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Cultura & ArteÚltimas Notícias

Um fato que não 
podemos negar 
é o quanto a 

internet mudou as nossas 
vidas, revolucionando a 
comunicação mundial. E 
o próximo passo dessa 
evolução é o 5G que, 
já adianto, vai abrir um 
novo mundo de novas 
possibilidades.

O período previsto de 
implementação desta nova 
tecnologia, com conexão 
por fibra ótica, vai de 2020 
até 2030. Também chamada de comunicação onipresente, ou 
ubíqua, o 5G nos dará a possibilidade de conseguirmos fazer algo 
em qualquer lugar. Isso significa, por exemplo, usar a internet no 
óculos de grau ou no de sol, além de ter conexão no painel do 
carro, e assim por diante.

O 5G é considerado a geração da conexão entre pessoas 
e coisas. Para se ter uma ideia, se no 4G nós carregamos um 
filme em HD (high definition – alta definição) em 6 minutos, na 
conexão 5G esse mesmo filme leva somente 6 segundos para ser 
carregado, uma diferença gigantesca em termos de velocidade.

ENTENDA CADA UMA

A Tecnologia 1G surgiu em 1991 e possibilitava a comunicação 
somente por voz. Como a qualidade não era das melhores, 
aconteciam muitas interferências. Além disso, a vida útil da bateria 
dos aparelhos era muito fraca e os telefones celulares eram de 
grande porte, sendo muito difícil de transportar. Também tinha um 
número limitado de usuários, e a cobertura das operadoras não 
era de boa qualidade.

Como a tecnologia está sempre atrás de melhorias, logo surgiu 
a conexão 2G, ainda em 1991. Isso trouxe melhor qualidade nas 
chamadas de voz, além de possibilitar o uso do serviço de SMS 
(mensagens de texto curtas). Ao final dessa geração, já era até 
possível baixar algumas imagens e sons, mas com restrições de 
download e velocidade.

Demorou bastante até a tecnologia 3G chegar ao mercado, 
no longínquo ano de 2001. Ela possibilitava troca de mensagens 
de texto curtas (SMS), além de acesso à internet, uso de TV pelo 
dispositivo móvel. Foi nesta etapa que a tecnologia começou a 
suportar as famosas chamadas de vídeo, ainda bem longe da 
qualidade que temos hoje. Também foi nesta geração, inclusive, 
que os celulares começaram a virar smartphones.

Como fatos importantes, podemos destacar o lançamento 
do iPhone, em 2007, e o do sistema operacional Android, que 
a Google lançou para dispositivos móveis. Alguns anos depois, 
em 2010, surgiu a tecnologia 4G, que possibilitava mensagens 
de texto curtas (SMS), acesso à internet pelo celular, uso de TV 
pelo celular, as chamadas de vídeo, o oferecimento de serviços 
de jogos, além do aparecimento de serviços na nuvem (ou seja, 

a possibilidade de guardar 
arquivos, documentos, e 
dados na internet, para 
acesso e recuperação 
futura).

Agora, com a tecnologia 
5G, um novo mundo de 
possibilidades se abre. 
Serão disponibilizados 
serviços como mensagens 
instantâneas, chamadas de 
vídeo em alta qualidade e 
conexão, acesso à internet 
de forma ainda mais rápida, 
uso intensivo de serviços de 

jogos, uso de TV HD (em alta definição) pelo smartphone, TV 3D 
pelo celular, entre outros serviços.

OUTRAS VANTAGENS

No mundo dos jogos, o 5G também vai revolucionar a 
experiência com os smartphones. Muitas pessoas que não 
conseguiam jogar, justamente por conta da conexão problemática, 
agora poderão integrar esse universo. Isso significa, por exemplo, 
que não teremos mais problemas com travamento de vídeo-
chamadas e também não precisaremos mais buscar o melhor 
lugar da casa para pegar a rede 4G, por exemplo.

Neste cenário, poderemos ainda ter os chamados carros 
inteligentes, que “conversam” entre si através da internet e dos 
sistemas de GPS (Sistema de Posicionamento Global). Com 
a comunicação de carro para carro, por exemplo, daria para 
evitar frenagens perigosas, colisões, acidentes, atropelamentos, 
controle de excesso de velocidade em tempo chuvoso ou neblina, 
ou algo do gênero.

Ainda falando sobre os carros,  os carros autônomos - ou 
seja, aqueles que se movimentam sem a intervenção humana 
- serão uma realidade muito mais factível. Além disso, haverá 
uma maior integração de dispositivos automáticos dentro de uma 
casa ou residência, com o intuito de simplificar o cotidiano das 
pessoas, para satisfazer necessidades de comunicação, conforto 
e segurança.

Numa situação fictícia, seu smartphone identifica que 
você está saindo do trabalho e solicita, via internet, que a 
banheira em sua casa comece a preparar seu banho quentinho 
automaticamente. Ao perceber que você está há 10 minutos de 
sua casa, o aparelho mandaria uma notificação, solicitando que 
as luzes externas e internas sejam ligadas.

Finalmente, quando você estivesse no seu merecido banho, 
a banheira mandaria uma nova notificação para a cafeteira, para 
que seu café predileto fosse sendo preparado. Enfim... essa seria 
a realidade da casa inteligente, fazendo uso do 5G.

Por fim, espero que você tenha entendido um pouco melhor o 
mundo 5G e quantas melhorias ele trará para nossas vidas. Até 
o próximo artigo!

Como a tecnologia 5G pode mudar completamente o nosso dia a dia? Entenda
Entenda quais serão as novas oportunidades e possibilidades com o 5G

Fonte: https://anamaria.uol.com.br/noticias/coluna-juliano-schimiguel/como-tecnologia-5g-pode-mudar-completamente-o-
nosso-dia-dia-entenda.phtml

A lista dos indicados à 94ª edição do Oscar já saiu. Com isso, preparamos um guia 
para você saber em qual serviço de straming pode assistir a cada filme. Confira:

O Oscar anunciou, na terça-feira (08), a lista dos filmes indicados à 94ª edição. A 
premiação irá acontecer no dia 27 de março, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood, na 
Califórnia. Algumas das principais produções já estão disponíveis nos serviços de streaming. 
Por isso, o Purepeople preparou uma lista com as plataformas de streaming que disponibilizam 
os longas.

Dentre os indicados, o filme "Ataque de Cães" lidera a lista, com 12. Já "Duna" vem logo 
em seguida, em dez categorias. Em seguida estão "Belfast" e o musical "Amor, Sublime Amor", 
com sete indicações cada.

A grande surpresa da lista é a ausência de Lady Gaga na categoria de "Melhor Atriz", por 
"Casa Gucci". O filme foi indicado apenas em "Melhor Cabelo e Maquiagem". Após a atriz ser 
uma das principais apostas nas premiações pré-Oscar (Gaga foi indicada em 27 vezes).

Ao contrário de Gaga, Kristen Stewart faz sua estreia na premiação na categoria de "Melhor Atriz" por interpretar a princesa Diana em 
"Spencer". Beyoncé também aparece na lista com a canção de "King Richard: Criando Campeães". A cantora compôs e dá a voz a "Be 
Alive", trilha do longa.

QUAIS FILMES DO OSCAR 2022 TÊM NA NETFLIX?

"Ataque de Cães" e "Não Olhe para Cima": indicados na categoria de "Melhor Filme"
"A Filha Perdida": "Melhor Atriz", "Melhor Atriz Coadjuvante" e "Melhor Roteiro Adaptado"
"Tick, Tick...Boom!": "Melhor Ator" e "Melhor Edição"
"A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas": "Melhor Animação"
"King Richard: Criando Campeãs": "Melhor Filme", "Melhor Ator", "Melhor Atriz Coadjuvante", "Melhor Roteiro Original", "Melhor Montagem" 
e "Melhor Canção".
"Three Songs For Benazir": "Melhor Documentário Curta-Metragem"
"Audible": "Melhor Documentário de Curta-Metragem"
"Robin Robin": "Melhor Curta de Animação"

FILMES DO OSCAR 2022 PARA ASSISTIR NA AMAZON PRIME

"No Ritmo do Coração": "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e Melhor Ator Coadjuvante"
Being the Ricardos": "Melhor Atriz", "Melhor Ator" e "Melhor Ator Coadjuvante"
"Um Príncipe em Nova York 2": "Maquiagem e Cabelo"

FILMES DO OSCAR 2022 NA APPLE TV, STAR+, DISNEY+, HBO MAX E TELECINE PLUS

Apple TV: "Free Guy: Assumindo o Controle": "Efeitos Visuais"

Star+: "A Tragédia de Macbeth": "Melhor Ator", "Melhor Fotografia" e "Melhor Design de Produção"

Disney+: "Encanto": "Melhor Trilha Sonora", "Melhor Animação" e "Canção Original"
"Luca": "Melhor Animação"
"Raya e o Último Dragão": "Melhor Animação"
"Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis": "Efeitos Visuais"
"Cruella": "Melhor Figurino" e "Maquiagem e Cabelo"
"Amor, Sublime Amor" (na plataforma a partir de 2 de março): "Melhor Filme", "Melhor Direção", "Melhor Atriz Coadjuvante", "Melhor 
Figurino", "Melhor som", "Melhor Fotografia", "Melhor Design de Produção".

HBO Max: "Duna": "Melhor Filme", "Melhor Roteiro Adaptado", "Melhor Fotografia", "Melhor Design de Produção", "Melhor Montagem", 
"Melhor Figurino", "Melhor Maquiagem e Cabelo", "Melhor Trilha Sonora", "Melhor Som" e "Melhores Efeitos Visuais".

Fonte: https://www.purepeople.com.br/noticia/filmes-indicados-ao-oscar-2022-onde-assistir-no-streaming_a339750/1

Oscar 2022: saiba onde assistir aos filmes indicados no streaming

Fonte: https://anamaria.uol.com.br/noticias/coluna-juliano-schimiguel/como-tecnologia-5g-pode-mudar-
Fonte: https://anamaria.uol.com.br/noticias/coluna-juliano-schimiguel/como-tecnologia-5g-pode-mudar-
Fonte: https://www.purepeople.com.br/noticia/filmes-indicados-ao-oscar-2022-onde-assistir-no-streami
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Vendo uma casa em 
Barra do Jacuípe, litoral 

Norte com 3 quartos, 
cozinha americana, 

sala ampla, varanda, 
garagem. Preço a 

combinar. 

VENDE-SE


