Atualização do WhatsApp chega
ao Android
O WhatsApp para Android ganhou, nesta terça-feira (25), uma
atualização que facilita o acesso a recursos como o emoji de
dedo do meio e a opção de marcar mensagens como não lidas.
Antes disponíveis somente na versão Beta, essas funções
finalmente chegaram à Play Store e agora podem ser baixadas
por todos com apenas alguns toques.
A versão 2.12.250 do mensageiro para Android oficializa também
outros recursos já populares entre os usuários como a
possibilidade de editar as notificações de cada conversa e o
modo para diminuir o consumo de dados durante ligações.
Para ter acesso a todos esses recursos não é mais necessário
baixar uma APK, como antes. Basta acessar a Play Store,
procurar pela atualização mais recente do mensageiro e fazer o
update. Veja detalhes sobre os recursos presentes na nova
versão do WhatsApp:
Novos emojis
Com a nova versão do aplicativo instalado o usuário terá
acesso rápido aos emojis de etnia, ou seja, que permitem
alteração na cor de pele. Também estarão disponíveis a figura
da saudação do Spock, do filme Star Treck, e o polêmico emoji
de dedo do meio.
Mensagem ‘não lida’
A possibilidade de marcar mensagens como “lidas” ou “não
lidas” também chegou à nova versão do WhatsApp. O recurso
funciona como um lembrete, para que o usuário não esqueça de
responder uma conversa mas não impede que o contato saiba que
sua mensagem foi visualizada.
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Economizar Internet
Também está disponível o modo para economizar internet durante
ligações. Para ativar a função, basta ir em “Configurações”,
clicar em “Conversas e Chamadas” e selecionar a opção “Reduzir
uso de dados”.
Como trocar o administrador de um grupo do WhatsApp? Veja no
Fórum do TechTudo.
Ignorar contato
Com a possibilidade de personalizar notificações, os usuários

poderão silenciar contatos específicos por oito horas, uma
semana ou até um ano. Antes, essa configuração só funcionava
em grupos. O usuário também poderá escolher toques
customizados para cada amigo.
(DOL com informações de TechTudo)
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